Den Haag, 20 juni 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Platform Kerk & Aardbeving en projectgroep Geestelijke
Verzorging Aardbevingsgebied Groningen tot aanbieding petitie m.b.t.
waarborgen van geestelijke verzorging in Groningen d.d. 25 juni 2019

Zaak:

Brief derden - Platform Kerk & Aardbeving te - 6 juni 2019
Verzoek Platform Kerk & Aardbeving en projectgroep Geestelijke Verzorging
Aardbevingsgebied Groningen tot aanbieding petitie m.b.t. waarborgen van
geestelijke verzorging in Groningen d.d. 25 juni 2019 - 2019Z11558
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur.
VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Verzoek Burgerinitiatief 5G Den Haag, mede namens Stop UMTS en
Burgerbelang 5G Rotterdam, tot aanbieding petitie m.b.t. 5G en
gezondheid

Zaak:

Brief derden - Burgerinitiatief 5G Den Haag te - 11 juni 2019
Verzoek Burgerinitiatief 5G Den Haag, mede namens Stop UMTS en
Burgerbelang 5G Rotterdam, tot aanbieding petitie m.b.t. 5G en gezondheid 2019Z11788
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 25 juni 2019 om 13.45 uur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Verzoek NBKL tot aanbieding CE Delft-rapport 'Bioketels voor warmte
in de toekomst'

Zaak:

Brief derden - Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL)
te Barneveld - 3 juni 2019
Verzoek NBKL tot aanbieding CE Delft-rapport 'Bioketels voor warmte in de
toekomst' - 2019Z11443
Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 2 juli 2019 om 13.15 uur.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Aanbod van de vice-president van de Raad van State voor een briefing
over inhoudelijke invulling van nieuwe taak in het kader van het
initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet

Zaak:

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 13 juni 2019
Aanbod RvS voor briefing over inhoudelijke invulling van nieuwe taak i.h.k.v.
initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet - 2019Z12097
Technische briefing organiseren na het zomerreces.

Besluit:

Wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken van de minister van EZK
6.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 11 april 2019, over Chinese spionnen
die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29
mei 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 11 april 2019, over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen
van ASML hebben gestolen - 2019Z10853
Betrekken bij het plenaire debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen
van ASML hebben gestolen.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Eindverslag werkgroep KNMI-metingen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
juni 2019
Eindverslag werkgroep KNMI-metingen - 33529-641
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 27 juni 2019.
I&W

Agendapunt:

Verschillende onderwerpen Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
Verschillende onderwerpen met betrekking tot de aanpak van bovengrondse
gevolgen van de gaswinning in Groningen - 33529-638
Agenderen voor algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 27 juni 2019.
BiZa

Besluit:

8.

Besluit:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de reactie op de
brief van VNO-NCW/MKB-Nederland over de doorrekening van het
ontwerp-Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de reactie op de brief van
VNO-NCW/MKB-Nederland over de doorrekening van het ontwerpKlimaatakkoord - 32813-328
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 3 juli 2019 dan
wel betrekken bij een plenair debat over het Klimaatakkoord indien dit eerder
plaatsvindt.
Via een e-mailprocedure zal worden bepaald welke partijen zullen worden
gevraagd een technische briefing te verzorgen in verband met de brief van de
minister van 18 juni 2019 inzake de rapporten met betrekking tot het
klimaatbeleid voor de industrie.

Besluit:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), over de doorrekening van het ontwerpKlimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord 32813-334
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 3 juli 2019 dan
wel betrekken bij een plenair debat over het Klimaatakkoord indien dit eerder
plaatsvindt.
I&W

Besluit:

Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2019, over het onderzoek
van CE Delft over het sluiten van drie kolencentrales om het
Urgendadoel te halen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12
juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 15 mei 2019, over het onderzoek van CE Delft over het
sluiten van drie kolencentrales om het Urgendadoel te halen - 32813-335
Betrekken bij het dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL
inzake het behalen van de Urgendadoelen dan wel bij de behandeling van de
Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (Kamerstuk 35167).

Besluit:

12.

Agendapunt:

Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12
juni 2019
Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+ - 32813-336
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 3 juli 2019 dan
wel betrekken bij een plenair debat over het Klimaatakkoord indien dit eerder
plaatsvindt.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het Lentepakket Europees Semester 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12
juni 2019
Kabinetsreactie op het lentepakket Europees Semester 2019 - 21501-20-1467
De commissie voor Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.
FIN, EU

Agendapunt:

Stuwmeerregeling Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
juni 2019
Stuwmeerregeling Groningen - 33529-644
Betrekken bij het aangevraagde debat over het verslag van het algemeen
overleg (VAO) Mijnbouw/Groningen d.d. 22 mei 2019.

Besluit:

14.

Besluit:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
15.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
Telecomraad van 7 juni 2019 (Kamerstuk 21501-33-763) en het
verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest
(Kamerstuk 21501-33-756)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Telecomraad
van 7 juni 2019 en het verslag van de informele Telecomraad van 1 maart
2019 in Boekarest - 21501-33-765
Agenderen voor het algemeen overleg op 21 november 2019 ter voorbereiding
van de Telecomraad (formeel) 2 en 3 december 2019.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Nota Mobiele Communicatie 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 juni 2019
Nota Mobiele Communicatie 2019 - 24095-478
Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 3 juli
2019.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Onderzoek door Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen
in sleuteltechnologieën

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 juni 2019
Onderzoek door Technopolis naar publieke geoormerkte investeringen in
sleuteltechnologieën - 33009-72
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.

Besluit:
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18.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor
de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019
(Kamerstuk 21501-30-458)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 juni 2019
Antwoorden op overige vragen commissie over de geannoteerde agenda voor
de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019 - 2150130-460
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 27 juni 2019 ter voorbereiding van
de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 4 en 5 juli 2019.
OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake het programma Kern
Gezond bij de Kamer van Koophandel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 juni 2019
Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake het programma Kern Gezond bij
de Kamer van Koophandel - 26643-615
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening
voor bedrijven 2018 - 2021'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 juni 2019
Voortgangsrapportage 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor
bedrijven 2018 - 2021' - 29515-437
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
21.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Stand van zaken en toekomst EU Betere
Regelgevingsbeleid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019
Fiche: Mededeling Stand van zaken en toekomst EU Betere Regelgevingsbeleid
- 22112-2809
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 27 juni 2019 ter voorbereiding van
de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 4 en 5 juli 2019.
BuZa, EU

Agendapunt:

Reactie op position paper van TNO voor hoorzitting mobiliteitstafel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 29 mei 2019
Reactie op position paper van TNO voor hoorzitting mobiliteitstafel - 32813-325
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 3 juli 2019 dan
wel betrekken bij een plenair debat over het Klimaatakkoord indien dit eerder
plaatsvindt.

Besluit:

22.

Besluit:
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Overige stukken
23.

Agendapunt:
Besluit:

Data procedurevergaderingen september tot en met december 2019
Dinsdag 10 september, dinsdag 24 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag
29 oktober, dinsdag 12 november, dinsdag 26 november, dinsdag 10
december, dinsdag 17 december.
Tijd: 16.30-17.30 uur

24.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Moorlag en Agnes Mulder voor een technische
briefing over decommissioning (opruimen/hergebruik
energiewinningsinstallaties op land en op de Noordzee)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 6 juni
2019
Voorstel van de leden Moorlag en Agnes Mulder voor een technische briefing
over decommissioning (opruimen/hergebruik energiewinningsinstallaties op
land en op de Noordzee) - 2019Z11449
Technische briefing organiseren waarbij de vaste commissie voor Infrastructuur
en Waterstaat als volgcommissie zal worden aangemerkt.

Besluit:

25.

26.

Agendapunt:

Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
geplande algemeen overleggen commissie EZK

Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 6 juni 2019
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande
algemeen overleggen commissie EZK - 2019Z11450
Ter informatie.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 juni
2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK - 2019Z11453
Conform voorstel.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Begroting deelname Interparlementaire conferentie klimaat 6-7
oktober 2019, Helsinki

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 juni 2019
Stafnotitie - Begroting deelname IPC klimaat 6-7 oktober 2019 Helsinki 2019Z12074
Met de begroting voor de deelname van een delegatie aan de
Interparlementaire conferentie klimaat op 6-7 oktober 2019 te Helsinki wordt
ingestemd.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Deelname COP25 in Santiago de Chile (Chili)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 juni 2019
Stafnotitie - Deelname COP25 in Santiago de Chile (Chili) - 2019Z12063
Inventariseren welke leden deel wensen uit te maken van een delegatie die de
klimaatconferentie (COP25) in Santiago de Chile (Chili) van 2 tot en met 13
december 2019 gedeeltelijk zal bijwonen.

Besluit:
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29.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK een reactie te
vragen op het rapport 'Jan van der Heijdenstraat’

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) 12 juni 2019
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK een reactie te vragen
op het rapport 'Jan van der Heijdenstraat’, waarbij ingegaan wordt op de
aanbevelingen van het rapport en op de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van
de veiligheid van het gastransportnet en in het bijzonder het toezicht op de
sanering van risicovolle leidingen - 2019Z11937
De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het ‘Rapport Jan van
der Heijdenstraat’, waarbij wordt ingegaan op de aanbevelingen, de
bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de veiligheid van het gastransportnet
en in het bijzonder het toezicht op de sanering van risicovolle leidingen.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Weverling om als commissie het verzoek te doen
het plenaire debat over de uitrol van 5G vóór het zomerreces in te
plannen en tijdige toezending van de uitkomsten van de risicoanalyse
integriteit van toekomstige 5G-netwerken

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) - 13 juni
2019
Verzoek van het lid Weverling om als commissie het verzoek te doen het
plenaire debat over de uitrol van 5G vóór het zomerreces in te plannen en
tijdige toezending van de uitkomsten van de risicoanalyse integriteit van
toekomstige 5G-netwerken - 2019Z12028
Namens de commissie zal de voorzitter het verzoek doen om het plenaire debat
over de uitrol van 5G vóór het zomerreces in te plannen.
De staatssecretaris zal worden verzocht de brief over de uitkomsten van de
risicoanalyse naar de integriteit van toekomstige 5G-netwerken en de te nemen
maatregelen, conform motie-Weverling c.s. (21501-33-734) en de motie-Van
den Berg c.s. (21501-33-747), voorafgaand aan het plenaire debat over 5G aan
de Kamer te zenden.

Besluit:
Besluit:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
31.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
juni 2019
Geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019 - 21501-33-766
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 17 juni 2019 ter voorbereiding van
de Energieraad (formeel) op 25 juni 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet
ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII)
(deel EZK) voor het jaar 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (deel EZK) - 35200-XIII9
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het
Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

Besluit:
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33.

Agendapunt:

Technologie en ondernemerschap; de hoogste tijd voor een nieuwe
impuls

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 3 juni 2019. Technologie en ondernemerschap; de hoogste tijd voor
een nieuwe impuls - 32637-374
Geagendeerd voor het algemeen overleg Innovatie op 11 juni 2019.
OCW, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw
gaswinning Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
juni 2019. Versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw
gaswinning Groningen - 33529-639
Betrokken bij het plenaire debat over de aardbeving in Groningen op 4 juni
2019.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019, over berichtgeving dat
de minister-president de presentatie van de klimaatakkoorddoorrekening heeft laten uitstellen

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 5 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 29 mei 2019, over berichtgeving dat de ministerpresident de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten
uitstellen - 32813-327
Betrokken bij het plenaire debat over de berichtgeving dat de ministerpresident de presentatie van de Klimaatakkoord-doorrekening heeft laten
uitstellen op 5 juni 2019.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over het Jaarverslag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018
(Kamerstuk 35200-XIII-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII-10
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het
Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

Besluit:

37.

Agendapunt:

Lijst van feitelijke vragen en antwoorden over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) (Kamerstuk 35200-XIII-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) - 35200-XIII-11
Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het
Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019.

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Lijst van feitelijke vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene
Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek
2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds
(XIII) (deel EZK)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 5 juni 2019
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) - 35200-XIII-5
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018
op 12 juni 2019.

Besluit:

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Wörsdörfer en Bromet naar aanleiding van het
wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 op 12 juni
2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD)
- 19 juni 2019
Voorstel van de leden Wörsdörfer en Bromet naar aanleiding van het
wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 op 12 juni 2019 2019Z12542
Aan de minister zullen de vragen, die zijn opgenomen in de notitie van de
rapporteurs, ter beantwoording worden voorgelegd, aangevuld met de
toezeggingen die tijdens het wetgevingsoverleg zijn gedaan met het verzoek
aan te geven hoe hij van plan is daar invulling aan te geven.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
40.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage nieuwe werkwijze van commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 29 mei 2019
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van
eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies - 2019Z10847
De commissie onderschrijft het belang van alle vier aanbevelingen uit de
voortgangsrapportage en uit haar tevredenheid over de werkwijze en
resultaten. Aanvullend daarop ziet de commissie ten aanzien van de proactieve
informatievoorziening ruimte om op een prudente wijze hierin te voorzien. Als
suggesties worden internationale (EU) ontwikkelingen en informatie over
ontwikkelingen in andere commissies gegeven. In een procedurevergadering in
september 2019 zullen de voortgang van de kennisagenda en de
werkwijze/procedures nader worden besproken.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A04634
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