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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 neemt de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie van 3 november 2010 (31728, G) in reactie op een brief van 29 oktober 2010 voor 

kennisgeving aan. 

 

2. E1000571 

Commissiemededeling: Europa 2020-kerninitiatief/ Innovatie-Unie (COM(2010)546) 

De staf wordt verzocht om de voorliggende concept-commissiebrief aan te vullen met de 

inbreng die is geleverd door de fracties van CDA (Willems) en PvdA (Sylvester) en deze per 

email te verspreiden onder de leden van de commissie. 
 

3. E1000632 

Mededeling over versterking van de Interne Markt, COM(2010)608 

De commissie stelt 23 november 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de 

regering. 

  

4. E1000643 

Mededeling over industriebeleid in een tijdperk van mondialisering COM(2010)614 

De commissie stelt 23 november 2010 vast als inbrengdatum voor een brief aan de 

regering. 

 

5. Evaluatie Postwet 2009 

   Door de fractie van de SP (Elzinga) wordt inbreng geleverd voor een brief als reactie op de 

 brief met bijlage van de minister van EZ van 6 oktober 2010 (30536, 125). 
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6. Rondvraag 

a Het lid Elzinga (SP) doet kort verslag van het OECD-seminar in Parijs op 2 

 november 2010. Hij zegt toe de leden van de commissie uitgebreider verslag te 

 doen per email. 

b De commissie besluit om de minister van Economische Zaken, Landbouw en 

 Innovatie uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op 14 december 2010 in 
 de namiddag. Op 23 november 2010 wordt dit gesprek in commissieverband 

 voorbesproken. 

 

 

De griffier van de commissie,  

Warmolt de Boer 

 


