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1. 31728  Wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de 

bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in 

verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente  

De commissie stelt voor inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren op 1 juni 

2010. 

 

2. Uitgesteld onderzoek Warmtebesluit (TK 29048, 46, 47 en 48) 

De commissie verzoekt de staf om namens de commissie een brief op te stellen als reactie 

op de brief van de minister van Economische Zaken van 12 mei 2010 betreffende 

effectonderzoek Warmtewet en consultatie warmtebesluit (EK 29048, H). In de op te 

stellen brief wordt geïnformeerd of de interpretatie van de commissie van de conclusie van 

de brief van de minister, namelijk dat een herzien besluit zal volgen, juist is. 

 

3. Rondvraag 

a. De commissie stemt in met het ambtelijk voorstel om bij wijze van proef kennis te 

nemen van de geannoteerde agenda’s van de Raad voor Transport, Telecommunicatie en 

Energie, Raad voor Concurrentievermogen, Raad voor Economische en Financiële Zaken en 

de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenzaken.  

Deze stukken zullen voortaan worden toegezonden aan de leden van de commissie. 

b. De commissie spreekt de verwachting uit op 1 juni 2010 te kunnen beschikken over 

de beantwoording van de brief van 23 april 2010 inzake de afhandeling van vragen met 

betrekking tot aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs. Die brief is 

verzonden aan de minister van EZ met een gelijkluidend afschrift aan de Minister voor 

Wonen, Wijken en Integratie, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
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