
30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet in verband met nadere regels omtrent
een onafhankelijk netbeheer

B BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2006

In uw procedurevergadering is de datum vastgesteld voor de behandeling
van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband
met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (Kamerstuk
30 212). Uw Kamer besloot: «Het voorbereidend onderzoek door de Eerste
Kamercommissie voor Economische Zaken vindt plaats op 12 september
2006. De commissie streeft ernaar de plenaire behandeling van het voor-
stel eind oktober 2006 te laten plaatsvinden.»

Graag wil ik de urgentie van snelle behandeling van dit wetsvoorstel
onder uw aandacht brengen. Bij diverse gelegenheden, waaronder hoor-
zittingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hebben vertegenwoor-
digers van deze bedrijven gewezen op het belang van snelle besluitvor-
ming vanwege hun positie op de kapitaalmarkt en het kunnen aangaan
van geschikte allianties met buitenlandse partijen. In die zin ben ik dan
ook voornemens snel met de aandeelhouders en directies van de
bedrijven te spreken (conform de moties 34 en 35) en de Tweede Kamer
daarover te rapporteren.

Ik verzoek u daarom in overweging te nemen het voorbereidend onder-
zoek (deels) te laten plaatsvinden voor het zomerreces 2006, mede gelet
op plenaire behandeling van het wetsvoorstel eind oktober conform het
besluit in uw commissievergadering. Na het zomerreces zou dan nog
voldoende tijd resten voor een nader voorbereidend onderzoek. U kunt
daarbij dan ook de resultaten van mijn gesprekken met de aandeelhou-
ders betrekken voor een evenwichtige oordeelsvorming.

Om van mijn kant de urgentie van snelle behandeling te onderstrepen en
het voorbereidend onderzoek te faciliteren, bied ik u hierbij aan een uitge-
breide ambtelijke briefing te zullen verzorgen voor de leden van de Eerste
Kamer over de technische en beleidsmatige aspecten van het wetsvoor-
stel en de ingediende amendementen en moties.

Ik hoop van harte dat u de urgentie van snelle behandeling van dit wets-
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voorstel met mij deelt, waarbij wij vanzelfsprekend ook de nodige zorgvul-
digheid dienen te respecteren. Graag verneem ik dan ook uw reactie.

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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