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1. 31700 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2009   
 31700 D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2009  
 De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling. 
 
2. 31792 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische 

structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota)  

 De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.  
 
3. 31430 Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte 

bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van 
samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang 
(Experimentenwet BI-zones) 

De fracties van CDA (Terpstra), PvdA (Sylvester), SP (Reuten – volgt uiterlijk vrijdag 
23 januari 2009 11:00 uur) en D66 (Schouw – volgt uiterlijk 23 januari 2009 11:00 
uur) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.  

 
4. E080138  Groenboek energievoorziening (COM(2008)782)1 
 De commissie besluit de conceptreactie van de regering op het groenboek af te 

wachten. Hierover zal de minister van Economische Zaken schriftelijk worden 
geïnformeerd.  

 
5. Tijdens de rondvraag:  

- Wensen de leden van de SP-fractie de minister van Economische Zaken schriftelijk 
nog enkele nadere technische vragen te stellen ten aanzien van de nota naar 
aanleiding van het verslag betreffende 31320 Regels omtrent energie-efficiëntie 
(Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie).  

- Besluit de commissie de afzenders van brieven en e-mails over de invoering van het 
capaciteitstarief een standaardreactie te zenden met daarin de rechtsgrondslag van 
de invoering van het tarief.  

                                                
1  Zie dossier op www.europapoort.nl  

http://www.europapoort.nl/


 blad 2 
 

 

- Heeft de commissie gesproken over haar beleidsdebat van 3 februari 2009.  
 
 
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,  
Warmolt de Boer  


