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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) 

F1  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 20 januari 2016 

Bij brief van 13 november 2015 heeft u de Eerste Kamer geïnformeerd 
over het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten 
behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid 
(hierna: besluit)2 en 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 Wet ruimtelijke ordening). De vaste 
commissie voor Economische Zaken heeft kennisgenomen van deze brief 
en heeft in de commissievergadering van 1 december 2015 besloten dat, 
gelet op de samenhang tussen het besluit en het op dat moment bij de 
Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel STROOM3, een eventuele 
instemming pas kan plaatsvinden wanneer vragen aan de orde zijn 
gesteld tijdens het plenaire debat4 over dit wetsvoorstel. Dit is u medege-
deeld bij brief van 2 december 2015.5 

Tijdens de commissievergadering van 19 januari 2016 is een eventuele 
instemming met het besluit opnieuw aan de orde geweest. Hierbij is 
besloten om in te stemmen met het besluit, zodat daaraan uitvoering 
gegeven kan worden.6 Daarbij gaan de commissieleden er wel vanuit dat 
u de partiële herziening van het Nationaal Waterplan en andere toege-
zegde stukken te zijner tijd de Kamer doet toekomen, zodat daarover nog 
van gedachten gewisseld kan worden. 

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

1 De letter F heeft alleen betrekking op 33 561.
2 Kamerstukken I/II 2015/16, 33 561, D/22.
3 Kamerstukken 34 199.
4 Het plenair debat heeft plaatsgevonden op 22 december 2015.
5 Kamerstukken I 2015/16, 34 199 / 33 561, E.
6 Met de aantekening dat de leden van de PVV-fractie geen instemming hebben verleend.
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