Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
29 november 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Datum
Kenmerk

29 november 2011
43505/WB/

1. 31571
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel
slachten
De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op de
eerder voorgestelde datum: 13 december 2011.
2. Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)
De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van EL&I van 21 november 2011 in
antwoord op de brief van 20 oktober 2011 (32848, B) voor kennisgeving aan.
3. E1100671
Commissiemededeling over een hernieuwde EU-strategie 2011-2014 voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen COM(2011)681
De commissie neemt de Commissiemededeling voor kennisgeving aan.
4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
De commissie besluit om de brief van de minister van EL&I van 17 november 2011 (33000
XIII, B) in reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen.
Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie om de toezeggingen T00923, T00924
en T00926 te zijner tijd - mits aangenomen door de Tweede Kamer - te betrekken bij
behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele
aanpassingen (32839), toezegging T01049 aan te merken als deels voldaan en
toezeggingen T01054, T01243, T01282 en T01296 als voldaan. Met betrekking tot
toezegging T01244 besluit de commissie om deze als openstaand te beschouwen en over te
dragen aan de commissie voor Veiligheid en Justitie, die te zijner tijd de behandeling van de
Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32450) ter hand zal nemen.
5. Technische briefing energiesubsidies EL&I
De commissie wenst een (ambtelijke) technische briefing te ontvangen van het ministerie
van EL&I op bij voorkeur 24 januari 2012 of - indien dit niet mogelijk blijkt - op 31 januari
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2012 met als doel het verkrijgen van feitelijke informatie met betrekking tot de geldende
systematiek ten aanzien van energiesubsidies en (de hoogte van) de budgetten ten aanzien
van de verschillende subsidies.
6. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissievoorzitter merkt op dat op 13 en/of 20 december 2011 het

Werkprogramma voor 20122 van de Europese Commissie geagendeerd zal worden teneinde
in commissieverband de definitieve prioriteiten vast te stellen.
b.

Op dinsdag 6 december 2011 zal van 14:00 - 15:30 uur een mondeling overleg

plaatsvinden met de staatssecretaris van EL&I. De staatssecretaris is daarvan per brief op de
hoogte gesteld.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer
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