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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  

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast en stelt zij voor  

het plenair te behandelen op 26 oktober 2010.  

De commissie signaleert dat in de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel van de leden Van 

der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen 

van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met 

betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (32412) aanhangig is.   

 

2. 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 elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen 

van deze wetten 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van de door de 

minister aan de afdeling van de Raad van State gevraagde voorlichting met betrekking tot 

de verdeling van de kosten van het congestiemanagement en laat dit per brief aan de 

minister weten.  

  

3. Effectonderzoek Warmtebesluit (EK 29048, H)  

De commissie besluit om de brief van de minister van EZ van 10 juni 2010 (29048, I) 

nogmaals te agenderen, zodra de minister nadere actie heeft ondernomen naar aanleiding 

van het overleg dat zij op 30 juni 2010 met de Tweede Kamer had (29048, 51). 

 

4. Structuurvisie natuurbescherming Randstad 380kV verbinding (31574, 12) 

De commissie laat in reactie op de brief van de minister EZ van 1 september 2010 

schriftelijk aan de minister weten dat zij het niet nodig acht om over de visie in het 

openbaar te beraadslagen. 
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5. Geactualiseerde kosten-baten analyse slimme meter (31374, 37) 

De commissie besluit om de brief van de minister EZ van 3 september 2010 en de 

bijbehorende KEMA-rapportage te betrekken bij de behandeling van de novelles 32373 en 

32374. 

 

6. Rondvraag 

Met betrekking tot de brief van de minister van EZ van 8 juli 2010 inzake bekrachtiging 

initiatiefvoorstel versterking positie leveranciers uit het MKB (31531, 17) besluit de 

commissie de in deze brief door de minister aan de Eerste en de Tweede Kamer 

toegezegde informatie over de verdere gang van zaken van de besluitvorming af te 

wachten. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 


