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33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei 
van de melkveehouderij (Wet verantwoorde 
groei melkveehouderij) 

E  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken 

Den Haag, 5 december 2014 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben 
kennisgenomen van uw brief van 26 november 2014 inzake het 
wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij.1 In deze brief verzoekt 
u de Eerste Kamer om dit wetsvoorstel, dat op dinsdag 25 november 2014 
door de Tweede Kamer is aangenomen, vóór het kerstreces te 
behandelen. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 11 maart 2014 een brief 
gestuurd aan de Minister -president waarin onder meer uiteen wordt 
gezet wat voor de Eerste Kamer een haalbaar tijdpad is voor het behan-
delen van spoedeisende wetvoorstellen vóór het kerstreces van 2014. 
Hierbij is onder meer aangegeven dat deze wetsvoorstellen uiterlijk op 
16 oktober 2014 de Kamer dienen te hebben bereikt, om een zorgvuldige 
behandeling in de Eerste Kamer mogelijk te maken.2 

Na een informeel overleg met u op 2 december 2014 heeft de commissie 
in haar procedurevergadering besloten de Kamer voor te stellen het 
wetsvoorstel bij uitzondering toch voor het kerstreces te behandelen, 
ondanks dat hiermee wordt afgeweken van bovenstaand tijdpad. De 
commissie heeft hiertoe besloten vanwege het risico van nadelige 
gevolgen voor de melkveesector. Zij gaat ervan uit dat de in uw brief van 
26 november jl. aangekondigde hoofdlijnennotitie tijdig aan de Kamer zal 
worden gezonden, zodat de leden hiervan kennis kunnen nemen 
voorafgaand aan de plenaire behandeling van het voorstel. Het 
instemmen van de commissie met een dergelijk tijdpad laat echter 
onverlet dat de commissie haar ongenoegen wenst uit te spreken over de 
gevolgde procedure. De commissie benadrukt met klem dat het 
instemmen met deze procedure op geen enkele wijze een precedent 

1 33 979, B.
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schept voor de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen in de 
toekomst. 

Een afschrift van deze brief zal gezonden worden aan de Minister-
President en aan de Minister van Veiligheid en Justitie. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
E.M. Kneppers-Heijnert
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