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

P VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 13 april 2015 

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft in haar vergadering 
van 7 april 2015 kennisgenomen van het voorgehangen2 ontwerpbesluit 
grondgebonden groei melkveehouderij. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Staatssecretaris van Economische 
Zaken op 9 april 2015 een brief gestuurd. 

De Staatssecretaris heeft op 10 april 2015 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer 

1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD), (voorzitter), Terpstra (CDA), Sylvester 
(PvdA), Essers (CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), Huijbregts-Schiedon (VVD), 
Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Hoekstra (CDA), Van Boxtel 
(D66), Backer (D66), Vos (GL), De Lange (OSF), Schrijver (PvdA), Postema (PvdA), Vlietstra 
(PvdA), (vicevoorzitter), Van Strien (PVV), Faber-van de Klashorst (PVV), Ester (CU), Bröcker 
(VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV), Gerkens (SP) en Koning (PvdA).

2 Kamerstukken 1/2, 2014/15, 33 979, N/73 en O/76
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken 

Den Haag, 9 april 2015 

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar vergadering 
van 7 april 2015 kennisgenomen van het voorgehangen3 ontwerpbesluit 
grondgebonden groei melkveehouderij. 

Enkele leden zijn voornemens de Kamer voor te stellen over dit ontwerp-
besluit plenair met u te beraadslagen op de voet van artikel 73 van het 
Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Onder 
voorbehoud van de behandeling van dit ontwerpbesluit door de Tweede 
Kamer, geeft de commissie er de voorkeur aan een eventueel debat te 
laten plaatsvinden op dinsdag 28 april 2015. 

Gelet op de bevoegdheid opgenomen in artikel 21, zesde lid, van de 
Meststoffenwet stelt de commissie zich voor dat tegen het eind van het 
debat – na een eventuele schorsing – bezien wordt of bij ten minste 
vijftien leden van de Eerste Kamer de wens bestaat het in de voorliggende 
algemene maatregel van bestuur geregelde onderwerp bij wet te regelen. 

Ten slotte verzoekt de commissie u schriftelijk te bevestigen dat, in 
verband met de aangepaste versie4 van het voorliggende ontwerpbesluit, 
de voorhangtermijn loopt tot en met 29 april 2015. 

De commissie ziet een eventueel debat met belangstelling tegemoet en 
verzoekt u de gevraagde schriftelijke bevestiging uiterlijk maandag 
13 april 2015 14:00 uur aan de Kamer te doen toekomen. 

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

3 Kamerstukken 1/2, 2014/15, 33 979, N/73 en O/76
4 Kamerstukken 1/2, 2014/15, 33 979, O/76
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 april 2015 

Per brief van 9 april jongstleden heeft de voorzitter van de vaste 
commissie voor Economische Zaken mij verzocht uw Kamer te informeren 
over de looptijd van de voorhangtermijn van het voorgehangen ontwerp-
besluit grondgebonden groei melkveehouderij. 

Ik bevestig u hierbij dat, omdat ik uw Kamer op 1 april een aangepaste 
versie van het ontwerpbesluit heb gestuurd, de looptijd van de voorhang 
duurt tot en met 29 april 2015. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma
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