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1. 33400 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 

Met betrekking tot dit wetsvoorstel stelt de commissie eindverslag vast teneinde het voorstel 

plenair te behandelen. 

 

2. Inwerkingtreding Aanbestedingswet 2012 

 Brief van de minister van EZ van 28 maart 2013 in reactie op brief van 15 maart 2013 

 (verslag schriftelijk overleg 32440, Q) 

De SP-fractie (Reuten) geeft aan behoefte te hebben aan het stellen van nadere schriftelijk 

vragen aan de regering. Op basis van de inbreng van deze fractie zal een conceptbrief 

worden opgesteld en per mail worden rondgezonden, opdat andere fracties zich desgewenst 

kunnen aansluiten. 

 

3. Jaarverslagen NMa en OPTA en terugblik Consumentenautoriteit 2012 / 

 toezeggingen evaluatie ACM in 2015 

 Brief van de minister van EZ van 18 maart 2013 (27879, A)  

De PVV-fractie (Faber-Van de Klashorst) geeft aan behoefte te hebben aan het stellen van 

schriftelijke vragen aan de regering. Op basis van de inbreng van deze fractie zal een 

conceptbrief worden opgesteld en per mail worden rondgezonden, opdat andere fracties zich 

desgewenst kunnen aansluiten. 

 

4. Gasrotondestrategie 

 Vervolg n.a.v. commissievergadering 26 juni 2012 en technische briefing Algemene 

 Rekenkamer op 19 juni 2012 over het rapport Gasrotonde - nut, noodzaak en risico's 

De commissie besluit op 7 mei 2013 desgewenst inbreng te leveren voor een schriftelijk 

overleg met de regering.  
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5. Reactie op motie Strik c.s. (33400, P) 

 Brief van de minister van EZ van 27 maart 2013 (33400, Z) 

De commissie besluit na het voorgestelde debat over voorstel 33400 XIII, waarbij de brief en 

de motie betrokken kunnen worden, te bezien of er nog behoefte bestaat aan een schriftelijk 

overleg met de regering. 

 

6. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

Brief van de bewindslieden van EZ van 25 maart 2013 in reactie op brief van 21 februari 

2013 (verslag schriftelijk overleg 33400 XIII, C)   

De commissie besluit: 

 Toezeggingen T01289, T01607, T01612, T01004, T01006, T01272 en T01273 als 

voldaan te beschouwen; 

 Toezeggingen T00941 en T01611 af te voeren; 

 Toezegging T01531 als deels voldaan te beschouwen en een brief te sturen aan de 

regering om navraag te doen naar de stand van zaken van het aangekondigde 

wetsvoorstel; 

 Toezegging T01529 als deels voldaan te beschouwen en een brief te sturen aan de 

regering om navraag te doen naar het verloop en de uitkomsten van dit overleg in 

Europees verband; 

 De status van de overige in het rappel opgenomen toezeggingen ongewijzigd te 

laten. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 


