Den Haag, 24 oktober 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
I&W
KR
OCW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 29 oktober 2019
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7
2
20
14
2
20

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen
Reglement van de Wereldpostunie en van het Algemeen Postverdrag;
Addis Abeba, 7 september 2018

Zaak:

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 oktober 2019
Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen
Reglement van de Wereldpostunie en van het Algemeen Postverdrag; Addis
Abeba, 7 september 2018 - 35231-(R2129)-2
Voor kennisgeving aannemen.
Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd.
KR, BuZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stukken van de minister van EZK
3.

Agendapunt:

Bescherm- en Herstelplan Gas

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
oktober 2019
Bescherm- en Herstelplan Gas - 29023-252
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Geleidelijke afbouw GasTerra

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2019
Geleidelijke afbouw GasTerra - 33529-691
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de
wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor
de vergunninghouder van het Groningenveld

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2019
Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde
uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de
Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van
het Groningenveld - 34957-54
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Preventief Actieplan Gas

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
oktober 2019
Preventief Actieplan Gas - 29023-253
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Overdracht taken ‘Groningen’ van EZK naar BZK

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
oktober 2019
Overdracht taken ‘Groningen’ van EZK naar BZK - 2019Z19807
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.
BiZa

Agendapunt:

Verslag Energieraad 24 september 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2019
Verslag Energieraad 24 september 2019 - 21501-33-779
Agenderen voor het algemeen overleg op 27 november 2019 ter voorbereiding
van de Energieraad (formeel) van 4 december 2019.

Voorstel:

8.

Voorstel:
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9.

Agendapunt:

Vormgeving tender windkavel V Hollandse Kust (noord)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2019
Vormgeving tender windkavel V Hollandse Kust (noord) - 33561-50
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 28 november
2019.

Voorstel:

10.

11.

Agendapunt:

Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een rapport van de
European Academies Science Advisory Council over biomassa

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2019
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens
de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2019, over het rapport
van EASAC over biodiversiteit - 26407-129
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
oktober 2019
EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen - 22112-2827
Betrekken bij de algemeen overleggen ten behoeve van de voorbereiding van
de Raden op het terrein van EZK (Raad voor Concurrentievermogen,
Telecomraad en Energieraad).

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 25 september 2019, over het
bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
oktober 2019
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht dat de NAM dreigde
Nederland in de kou te zetten - 33529-692
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden op 25 september 2019, over
aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt
opgegeven

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
oktober 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden op 25 september 2019, over aanwijzingen dat
staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven - 32813-397
Betrekken bij het dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata
Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven.

Voorstel:
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14.

Agendapunt:

Deelname ambtenaren aan technische briefing 10 oktober over
ontmanteling energiewinningsinstallaties

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 oktober 2019
Deelname ambtenaren aan technische briefing 10 oktober over ontmanteling
energiewinningsinstallaties - 2019Z19039
Voor kennisgeving aannemen.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
15.

Agendapunt:

Besluit inzake artikel 47-aanvraag van PostNL

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 oktober 2019
Besluit inzake artikel 47-aanvraag van PostNL - 29502-174
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Post.
Tijdens de procedurevergadering van 8 oktober 2019 is besloten het algemeen
overleg Post in te plannen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke
vragen bij de brief Artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en
Sandd.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante
handel (Kamerstuk 32 637-338)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 5 oktober 2019
Reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante handel 32637-381
Zie onderstaand verzoek van het lid Aartsen.

Voorstel:
Zaak:

17.

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A. Aartsen (VVD) - 22
oktober 2019
Verzoek van het lid Aartsen om schriftelijk overleg te voeren over de reactie
op motie-Stoffer/Wörsdörfer over ambulante handel - 2019Z20190
Ter bespreking.

Agendapunt:

Staat van het mkb Jaarbericht 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 8 oktober 2019
Staat van het mkb Jaarbericht 2019 - 32637-382
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.
Tijdens de procedurevergadering van 25 september 2019 is besloten het
algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering in te plannen na
ontvangst van de brief over de uitkomsten van een meta-analyse van het
financieringsinstrumentarium.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Aanbieden Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 8 oktober 2019
Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie - 26643-640
Agenderen voor het te zijner tijd in te plannen algemeen overleg over

Voorstel:
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Noot:

19.

20.

Agendapunt:

Successen werkgroep ruimtemijnbouw

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 8 oktober 2019
Successen werkgroep ruimtemijnbouw - 24446-69
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ruimtevaart.

Agendapunt:

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 oktober 2019
Verslag Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019 - 2150130-467
Agenderen voor het algemeen overleg op 14 november 2019 ter voorbereiding
van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) van 28 en 29 november
2019.
OCW, EU

Agendapunt:

Aanbieding Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 oktober 2019
Aanbieding Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023 - 33009-81
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.

Agendapunt:

ACM-onderzoek naar de glasvezelmarkt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 oktober 2019
ACM-onderzoek naar de glasvezelmarkt - 26643-643
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Telecommunicatie.

Voorstel:

21.

22.

Voorstel:

23.

Kunstmatige Intelligentie.
Het algemeen overleg Kunstmatige Intelligentie zal plaatsvinden na het
rondetafelgesprek over Kunstmatige Intelligentie. De voorbereidingsgroep zal
daartoe een voorstel aan de commissie voorleggen.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de fundamentele kennisbasis
van Van Swindenlaboratorium (VSL) en de wijze waarop de
onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over de fundamentele kennisbasis van Van
Swindenlaboratorium (VSL) en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het
beheer van standaarden is geborgd - 32637-384
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
De staatssecretaris streeft ernaar de Kamer voor de begrotingsbehandeling
nader te informeren over het borgen van de fundamentele kennisbasis bij VSL.

Voorstel:
Noot:
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Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Overige stukken
24.

Agendapunt:
Voorstel:

Noot:

25.

Agendapunt:
Voorstel:

Noot:

26.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15
oktober 2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK - 2019Z19716
Ter bespreking.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 oktober 2019
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en
geplande algemeen overleggen commissie EZK - 2019Z19717
Ter informatie.

Voorstel:

28.

Technische briefing Sociaal Cultureel Planbureau (duurzame
samenleving)
De begeleidingsgroep Klimaat en Energie stelt voor het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) uit te nodigen voor een technische briefing over hun
onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’. SCP heeft aangegeven in
week 49 de briefing te kunnen verzorgen.
Binnen het meerjarige onderzoeksprogramma van het SCP is er aandacht voor
de sociaal-culturele dimensie van de energietransitie en wordt (o.a.) gekeken
naar maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid en de impact van
maatregelen op diverse (kwetsbare) groepen. Mogelijk levert het
onderzoeksprogramma een deel van de gevraagde inzichten die in het kader
van de Kennisagenda zijn geformuleerd.

Agendapunt:

Voorstel:

27.

Rapporteurs ontwerpbegroting EZK 2020
In lijn met het werk van eerdere rapporteurs stellen de leden Bromet en
Palland voor zich in hun rapportage te richten op de informatievoorziening in
de begroting, waarbij zij onder meer aandacht zullen besteden aan de wijze
waarop het klimaatakkoord budgettair is verwerkt. Andere reeds voorziene
aandachtspunten zijn het schrappen van twee beleidsdoorlichtingen en de
ontwikkeling van de begrotingsreserve duurzame energie.
De commissie zal de rapportage tijdig voor de begrotingsbehandeling
ontvangen opdat deze daarbij betrokken kan worden.

Agendapunt:
Voorstel:
Noot:

Verzoek om een planningsbrief van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2020
De bewindspersonen verzoeken uiterlijk voor het einde van het kerstreces een
planningsbrief 2020 aan de Kamer te doen toekomen.
In de jaarlijkse planningsbrief, die de commissie sinds 2017 ontvangt, geven
de bewindspersonen aan welke stukken zij van plan zijn naar de Kamer te
sturen in het volgende jaar. Deze planningsrief vormt mede de basis voor de
door de commissie op te stellen kennisagenda.
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29.

Agendapunt:

Voorstel programma rondetafelgesprek over de problemen rondom
netcapaciteit

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 18 oktober 2019
Voorstel programma rondetafelgesprek over de problemen rondom
netcapaciteit - 2019Z20014
Ter bespreking.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Verslag van de rapporteurs,de leden Sneller (D66) en Snels
(GroenLinks), van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1
van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 11 september 2019
Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing
van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-152
Ter informatie.
• Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 verplicht de regering in elk
beleidsvoorstel een toelichting op doelstellingen, doeltreffendheid en
doelmatigheid op te nemen.
• De leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), rapporteurs bij de Operatie
Inzicht in Kwaliteit, onderzochten de aandacht voor het artikel bij kabinet
en Kamer, en zien ruimte voor verbetering.
• Aan het kabinet wordt gevraagd nadrukkelijker aandacht te besteden aan
doelmatigheid, een duidelijke evaluatieparagraaf en goede vindbaarheid
van deze informatie. Aan de Kamer de oproep hiernaar te blijven vragen.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK een reactie
te vragen op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk
voor gezondheid’

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
- 22 oktober 2019
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van EZK een reactie te
vragen op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor
gezondheid’ - 2019Z20181
Ter bespreking.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Agnes Mulder voor een technische briefing door CE
Delf en de ACM over de in opdracht van ACM uitgevoerde
tweejaarlijkse rendementsmonitor warmteleveranciers
‘Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018’

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
- 24 oktober 2019
Voorstel voor een technische briefing door CE Delf en de ACM over de in
opdracht van ACM uitgevoerde tweejaarlijkse rendementsmonitor
warmteleveranciers ‘Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018’ 2019Z20273
Ter bespreking.

Voorstel:
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33.

Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie op 30 januari 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 23 oktober 2019
Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020 - 2019Z20263
De belangstelling voor deelname aan de ambassadeursconferentie en
specifieke gespreksonderwerpen via e-mail inventariseren.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Geen agendapunten
Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
34.

Agendapunt:

Onderzoek schadeafhandeling Groningen

Zaak:

Overig - griffier, D.S. Nava - 24 oktober 2019
Onderzoek schadeafhandeling Groningen - 2019Z20266
Openbaar maken
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Voorstel:
Voorstel:

Zaak:
Voorstel:
Voorstel:

35.

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 24 oktober 2019
Aanvulling op onderzoek schadeafhandeling - 2019Z20268
Stafnotitie openbaar maken.
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 7 november
2019.

Agendapunt:

Factsheets Kernenergie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 23 oktober 2019
Factsheets Kernenergie - 2019Z20259
De drie factsheets, die op verzoek van de begeleidingsgroep Klimaat en
Energie zijn opgesteld in het kader van de Kennisagenda, openbaar maken.
De factsheets zijn als bijlage bij de stafnotitie gevoegd.
De factsheets betrekken bij het plenaire debat over kernenergie.

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2019A03012
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