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34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het 
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 

E  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 13 maart 2017 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 2 februari 
2017 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn 
gedaan. De Minister heeft op 10 maart 2017 gereageerd. 

De vaste commissie voor Economische Zaken1 brengt bijgaand verslag uit 
van het gevoerde schriftelijk overleg. 

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

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), 
Flierman (CDA), Ester (CU), Postema (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV) (vicevoor-
zitter), Gerkens (SP) (voorzitter), Atsma (CDA), Dercksen (PVV), Van Kesteren (CDA), Krikke 
(VVD), Meijer (SP), Pijlman (D66), Prast (D66), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schalk 
(SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Barth (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 2 februari 2017 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2017 is verstreken. De lijst is terug te 
vinden via de volgende link: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkbejeik4eva&ministerie=vj4udx85sgks 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 10 maart 2017 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONO-
MISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 maart 2017 

Hierbij treft u de reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijkse rappel 
toezeggingen. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
M.H.P. van Dam 
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Stand van zaken toezeggingen 

Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Tijdig voorhangen verlenging 
geldingsduur (31.354) (T01291) 

Deze toezegging is afgedaan. De Wet markt en 
overheid zou aflopen op 1 juli 2017. Daarom is 
in het najaar (14 november t/m 12 december 
2016) een AMvB (Kamerstukken 2016–17, 
34 487, nr. 2) aan beide Kamers voorgehangen 
waarin wordt geregeld dat de Wet markt en 
overheid met twee jaar wordt verlengd. Door 
te kiezen voor tijdelijke verlenging ontstaat 
geen hiaat en kan de voorziene inhoudelijke 
wijziging van de wet worden voorbereid. 
Vervolgens zal door behandeling van de wet 
het parlement opnieuw betrokken zijn bij de te 
kiezen werkingsduur van de wet. Beoogd is om 
in het voorjaar een wetsvoorstel tot aanpas-
sing van de Wet markt en overheid online te 
consulteren. 

Toezegging Bij de Evaluatie van de Meststof-
fenwet in 2016 informeren over het verloop 
van het proces om te komen tot een AMvB en 
als dat nodig is ook over hoe het in de praktijk 
loopt (33.979) (T02118) 

Per brief van 29 maart 2015 is de Eerste Kamer 
geïnformeerd over de invulling van de AMvB 
verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB 
grondgebonden groei melkveehouderij) 
(Kamerstuk 33 979, nr. N). In lijn met de motie 
Reuten c.s. (Kamerstuk 33 979, nr. G) zijn de 
verplichtingen uit de AMvB grondgebonden 
groei melkveehouderij opgenomen in een 
voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet. 
Het betreffende wetsvoorstel is inmiddels 
ingediend bij de Eerste Kamer (Kamerstuk 
34 295, nr. A). Daarmee is deze toezegging 
afgedaan. 

Toezegging Informatie over opbouw van de 
groei van bedrijfsinvesteringen in de 
begroting van 2017 (CXVII, E) (T02298) 

De toezegging is uitgevoerd. Pagina 8 van de 
begroting voor 2017 bevat een overzicht van 
de ontwikkeling van bedrijfsinvesteringen. 

Toezegging Reactie op SER-rapport verduur-
zaming veehouderij (34.550) (T02366) 

De reactie op het SER-rapport verduurzaming 
veehouderij is op 21 november naar Tweede 
Kamer gestuurd. De Eerste Kamer krijgt een 
afschrift van deze brief. Daarmee is deze 
toezegging afgedaan.
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