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1. 31904  Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de 

werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels 

met betrekking tot de voorrang voor duurzame e lektriciteit, alsmede enkele andere 

wijzigingen van deze wetten 

De commissie stelt het nader voorlopig verslag vast, met daarin opgenomen een verzoek 

van de leden van de commissie aan de regering om ten aanzien van het vraagstuk van de 

verenigbaarheid van de in het wetsvoorstel voorgestelde methode van doorberekening van 

de kosten van het congestiemanagement met het Europees recht advies te vragen aan de 

Raad van State, dan wel een afdeling van de Raad van State  te verzoeken om over dit 

vraagstuk van voorlichting te dienen. Ook is in het nader voorlopig verslag opgenomen dat 

de commissie overweegt, in het geval de regering aangeeft geen gevolg te zullen geven 

aan dit verzoek, inwerkingtreding van de wet Herstructurering van de Raad van State af te 

wachten om vervolgens de Kamer voor te stellen om voorlichting te vragen aan de 
Afdeling advisering van de Raad van State op basis van het dan in werking getreden artikel 

21a van de Wet op de Raad van State. 

  

2. E1000251 

De commissie neemt de ontwerpmededeling van de Commissie: Richtsnoeren inzake de 

toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten voor kennisgeving aan. 

 

3. E1000332 

De commissie neemt het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma 

om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan 

projecten op het gebied van energie  voor kennisgeving aan. 

 

4. Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (EK 32123, M) 
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 15 juni 2010 in reactie op 

brieven van 12 maart 2010 en 23 april 2010 voor kennisgeving aan. Het lid Van Driel 
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(PvdA) geeft aan de antwoorden van de minister te willen betrekken bij de behandeling 

van het initiatiefvoorstel Kant inzake beëindiging van de verplichting tot het aanbesteden 

van huishoudelijke verzorging (31353). Voorts geeft het lid Van Driel aan zich nog te 

beraden op eventuele inbreng voor een reactie op de brief van de minister voor WWI van 

14 april 2010 (EK 32123, L) 

 
De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

   

 


