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33 561 Structuurvisie Windenergie op zee 

34 199 Voorstel van wet houdende regels met 
betrekking tot de productie, het transport, de 
handel en de levering van elektriciteit en gas 
(Elektriciteits- en gaswet) 

E1  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 2 december 2015 

De vaste commissie voor Economische Zaken (hierna: EZ) heeft kennisge-
nomen van uw brief, d.d. 13 november 2015, inzake het Besluit tot 
toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project 
transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid (hierna: besluit).2 Met 
deze brief geeft u te kennen dat u, conform artikel 3.35, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), heeft besloten de Rijkscoördinatie-
regeling toe te passen op de voorbereiding van het project transmissie-
systeem op zee Hollandse Kust Zuid, dit gelet op de voorziene inwerkin-
treding van de wet STROOM3. U meldt tevens dat aan het besluit geen 
uitvoering wordt gegeven dan nadat beide Kamers der Staten-Generaal 
daarmee hebben ingestemd (artikel 3.35, negende lid, van de Wro). Hierbij 
deel ik u mede dat de vaste commissie voor EZ heeft besloten vooralsnog 
geen instemming te verlenen ten aanzien van het besluit. 

De vaste commissie voor EZ is tijdens de commissievergadering van 
1 december jl. tot het oordeel gekomen dat, gelet op de samenhang  
zoals u ook in uw voornoemde brief aangeeft  tussen het besluit en het 
thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel STROOM, een 
eventuele instemming pas kan plaatsvinden wanneer vragen aan de orde 
zijn gesteld tijdens het plenaire debat over dit wetsvoorstel dat (onder 
voorbehoud) is voorzien voor 21/22 december 2015. 

1 De letter E heeft alleen betrekking op 33 561.
2 Kamerstukken I/II 2015/16, 33 561, D/22.
3 Kamerstukken 34 199.
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In verband hiermee verzoekt de vaste commissie voor EZ u ten aanzien 
van het besluit geen onomkeerbare stappen te zetten, geheel conform 
artikel 3.35, negende lid, van de Wro. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
A.M.V. Gerkens
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