
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 
13 maart 2012  
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

 

 Datum 13 maart 2012 

 Kenmerk 43840/WB/ 

 

 

1. 32814 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en 

verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) 

De commissie stelt voor om het voorbereidend onderzoek te houden op 3 april 2012. 

 

2. 31571 

Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij 

ritueel slachten 

Verslag schriftelijk overleg (31571, J) 

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EL&I wordt uiterlijk 15 

maart 2012 12.00 uur per mail geleverd door de fracties van PVV (Faber-van de 

Klashorst) en PvdD (Koffeman). Een conceptbrief wordt vervolgens door de commissiestaf 

rondgestuurd, opdat andere fracties zich kunnen aansluiten. 

 

3. Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 6 oktober 2011 inzake Onderhandelingsakkoord 

decentralisatie natuur (33000 XIII, A). 

Brief van de staatssecretaris van EL&I van 17 november 2011 inzake samenhang 

natuurakkoord met verschillende voornemens van de regering op andere terreinen, in 

antwoord op een brief van 20 oktober 2011 (33000 XIII, C). 

De commissie besluit om naar aanleiding van bovengenoemde brieven 20 maart 2012 vast 

te stellen als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EL&I.  

Voorts verzoekt de commissie naar aanleiding van deze brieven om de mogelijkheden te 

onderzoeken om op korte termijn een technische briefing te houden over de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de relatie tot Natura 2000. 

   

4. Eindadvies Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 

Brief - met bijlage - 6 maart 2012 (33043) 

De commissie besluit om het advies opnieuw te agenderen na ontvangst van de 

kabinetsreactie en behandeling in de Tweede Kamer. De commissie verzoekt de 

commissiestaf om een papieren exemplaar van het eindadvies. 
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5. Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid (E110057 t/m E1100631) 

De commissie besluit om de bespreking van de brief van de staatssecretaris van EL&I van 8 

maart 2012 inzake beantwoording van vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de 

voorstellen tot hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (33091, A) aan te 

houden tot 20 maart 2012. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 
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