Den Haag, 21 januari 2022
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20
januari 2022

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Economische Zaken en Klimaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 14
januari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische
Zaken en Klimaat - 2022Z00485
De op het overzicht vermelde verzoeken bij de commissie-RvW die hieronder
als apart agendapunt staan vermeld, zijn door een meerderheid van de
commissie gesteund.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, S.P.A.
Erkens (VVD) - 20 januari 2022
Voorstel van het lid Erkens om technische briefings te organiseren over de
mogelijke effecten van verschillende afstandsnormen voor windturbines te
verzorgen, voorafgaand aan het commissiedebat Elektriciteitsnet, energieinfrastructuur & RES op 9 februari 2022. - 2022Z00889
Expertisecentrum Windenergie en Gezondheid zal worden verzocht een
technische briefing te verzorgen.
Rondetafelgesprek organiseren over de mogelijke gezondheidseffecten van
verschillende afstandsnormen voor windturbines met drie deelnemers. Aan de
leden zal worden verzocht suggesties in te dienen voor uit te nodigen personen
en/of organisaties. Het programma zal via e-mailprocedure worden vastgesteld.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M.
Leijten (SP) - 20 januari 2022
Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een hoofdlijnendebat met de minister van
EZK over het vestigingsklimaat - 2022Z00891
De leden Leijten en Amhaouch zullen ten behoeve van de volgende
procedurevergadering een voorstel doen voor het al dan niet samenvoegen van
het plenaire debat over het brede vestigingsklimaat in Nederland en het
voorgestelde hoofdlijnendebat over het vestigingsklimaat.
De minister van zal worden verzocht een beleidsbrief over het vestigingsklimaat
aan de Kamer te doen toekomen

Zaak:

Besluit:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, A.H.
(Agnes) Mulder (CDA) - 20 januari 2022
Verzoek van leden Agnes Mulder (CDA), Kröger (GroenLinks) en Omtzigt
(Omtzigt) voorstel inzake afvalwaterinjectie in Twente - 2022Z00901
De staatssecretaris zal worden verzocht de beantwoording van de schriftelijke
vragen van het lid Kröger (2021Z24203) en het lid Omtzigt (2022Z00566),
evenals de vergunningsaanvraag uiterlijk op 27 januari 2022 aan de Kamer te
doen toekomen. De staatssecretaris zal worden verzocht om de Kamer voor de
commissievergadering Mijnbouw/Groningen van 23 februari 2022 middels een
brief te informeren over hoe de motie over zo snel mogelijk een besluit nemen
over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater (Kamerstuk
33529, nr. 922) zal worden uitgevoerd. De staatssecretaris zal worden verzocht
geen onomkeerbare stappen te nemen en de vergunningen niet toe te wijzen
voordat het schriftelijk overleg en een tweeminutendebat hebben
plaatsgevonden en over indiende moties gestemd is.
Schriftelijk overleg voeren met als Inbrengdatum 30 januari 2022 om 12:00
uur.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.
Thijssen (PvdA) - 20 januari 2022
Voorstel van het lid Thijssen (PvdA) om op korte termijn een startdebat te
voeren met de minister van Economische Zaken en Klimaat - 2022Z00902
Hoofdlijnendebat voeren met de minister van Economische Zaken en Klimaat op
10 februari 2022 in plaats van het commissiedebat Ondernemen en
bedrijfsfinanciering. Voor het commissiedebat Ondernemen en
bedrijfsfinanciering wordt een nieuwe datum gezocht.
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.
Thijssen (PvdA) - 20 januari 2022
Voorstel van het lid Thijssen (PvdA) om het PBL te vragen het coalitieakkoord
door te rekenen op klimaateffecten - 2022Z00903
Na ommekomst van de toegezegde uitwerking van het coalitieakkoord zal het
PBL worden verzocht het coalitieakkoord door te rekenen op klimaateffecten. Bij
het PBL zal worden nagegaan welke informatie het nodig heeft om een
dergelijke doorrekening te maken.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek
'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 14 december 2021
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Bescherming
drinkwater bij het boren naar aardwarmte' - 2021Z23756
Technische briefing organiseren op 26 januari 2022 van 16:30 tot 17:30 uur.

Besluit:
4.

Agendapunt:

Verzoek INretail tot aanbieding petitie m.b.t. brede maatschappelijke
meerwaarde van retail

Zaak:

Brief derden - INretail te Zeist - 24 december 2021
Verzoek INretail tot aanbieding petitie m.b.t. brede maatschappelijke
meerwaarde van retail - 2021Z24277
Petitieaanbieding organiseren.

Besluit:
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Wet- en regelgeving
5.

6.

7.

Agendapunt:

Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling
niet-landelijke FM-vergunningen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
december 2021
Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling nietlandelijke FM-vergunningen - 24095-553
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Conceptregeling voor de subsidiemodule ERA-NET-energieprojecten

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 december 2021
Conceptregeling voor de subsidiemodule ERA-NET-energieprojecten - 33009105
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 december 2021
Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie - 32813963
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
8.

Agendapunt:

Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten
die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het
effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op
het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets
investeringen, fusies en overnames)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 30 juni
2021
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een
risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op
vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve
technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) - 35880
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken
en Klimaat, S.A. Blok - 14 december 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35880-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok 14 december 2021
Nota van wijziging - 35880-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
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9.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire
begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en
regeling omzetderving waterschade Limburg)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 21
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het
steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving
waterschade Limburg) - 35995
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari
2022 te 14.00 uur.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting
inzake aanpassing steunmaatregelen) - 36000
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 10 februari
2022 te 14.00 uur.

Besluit:

Stukken van de minister van EZK
11.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist
naar het Verenigd Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 10
december 2021
Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het
Verenigd Koninkrijk - 32637-482
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van het
voorstel van de leden Amhaouch en Leijten.
Zie agendapunt 1.

Besluit:
Noot:
12.

13.

Agendapunt:

Eerste reactie kabinet inzake de Toegepast Onderzoek Organisaties
(TO2)-evaluatie

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 10
december 2021
Eerste reactie kabinet inzake de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)evaluatie - 32637-481
Agenderen voor een commissiedebat Innovatie en dit debat nu inplannen.

Agendapunt:

Traject Datavisie Handelsregister

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 10
december 2021
Traject Datavisie Handelsregister - 32761-204
De commissie Digitale Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):
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14.

Agendapunt:

Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 14
december 2021
Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 - 2021Z23466
Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022
(Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal
van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)
FIN, SZW

Besluit:

Volgcommissie(s):
15.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de derde
voortgangsrapportage van de corona steunregeling Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-411)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 17
december 2021
Antwoorden op vragen commissie over de derde voortgangsrapportage van de
corona steunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-457
Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022
(Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal
van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)
Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII)
(Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing
steunmaatregelen)

Besluit:

Besluit:

16.

Agendapunt:

Aanpassing steunmaatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 21
december 2021
Aanpassing steunmaatregelen - 2021Z24036
Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII)
(Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing
steunmaatregelen)
FIN, SZW

Besluit:

Volgcommissie(s):
17.

Agendapunt:

Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak
kredietregister

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16
december 2021
Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister 32637-483
Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en
bedrijfsfinanciering.
Zie ook agendapunt 1.

Agendapunt:

Instelling Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 17
december 2021
Instelling Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer - 24095554
De minister zal worden verzocht het tijdspad van de adviescommissie met de
Kamer te delen en aan te geven waar en hoe mobiele operators en Inmarsat in
het proces betrokken worden.

Besluit:

18.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over
proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende
verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid
Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging
van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 17
december 2021
Reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele
en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk
24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele
vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk
24095-537) - 24095-555
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 27 januari 2022 om 12:00 uur.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Samenwerkingsovereenkomst VDL Groep en Rivian

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 24
december 2021
Samenwerkingsovereenkomst VDL Groep en Rivian - 29826-133
Agenderen voor het ter zijner tijd te houden commissiedebat
Bedrijfslevenbeleid.

Besluit:

Stukken van de minister voor Klimaat en Energie
21.

Agendapunt:

Ontwikkeling leveringstarieven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 14 december 2021
Ontwikkeling leveringstarieven - 29023-279
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Toezegging aan het lid Azarkan, gedaan tijdens de
begrotingsbehandeling van EZK, over het contact dat het ministerie
heeft gehad met Eneco in de context van het faillissement van Welkom
Energie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 14 december 2021
Toezegging aan het lid Azarkan, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van
EZK, over het contact dat het ministerie heeft gehad met Eneco in de context
van het faillissement van Welkom Energie - 29023-277
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Voortgang ICSID-procedure Uniper

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 december 2021
Voortgang ICSID-procedure Uniper - 35925-XIII-85
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.
BuHaOS

Besluit:
Volgcommissie(s):
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24.

Agendapunt:

Publicatie documenten n.a.v. Wob-verzoek inzake beleidsrijke
begroting klimaat

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 16 december 2021
Publicatie documenten n.a.v. Wob-verzoek inzake beleidsrijke begroting klimaat
- 32813-964
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
25.

Agendapunt:

Uitkomsten 26e Conferentie van Partijen (COP26) bij het
Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 17 december 2021
Uitkomsten 26e Conferentie van Partijen (COP26) bij het Klimaatverdrag van de
Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change,
UNFCCC) - 31793-203
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.
BuHaOS, LNV, FIN, I&W, BiZa

Agendapunt:

Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 17 december 2021
Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050 - 32813-965
Agenderen voor het commissiedebat Systeemtransitie & Klimaatbeleid na 2030
van 12 mei 2022.

Besluit:

26.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Marktordening en marktontwikkeling waterstof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 10 december 2021
Marktordening en marktontwikkeling waterstof - 32813-958
Agenderen voor het commissiedebat Waterstof van 24 maart 2022.
De minister voor Klimaat en Energie verzoeken om de externe consultatie
marktordening en marktontwikkeling waterstof beschikbaar te maken
voorafgaand aan het commissiedebat Waterstof d.d. 24 maart 2022.

Besluit:
Besluit:

28.

Agendapunt:

Inwerkingtreding aanvullende productiebeperking kolencentrales

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 22 december 2021
Inwerkingtreding aanvullende productiebeperking kolencentrales - 35668-49
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli
2021, over datacenters

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 17 december 2021
Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli 2021 over
datacenters - 32813-968
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van een
behandelvoorstel van de leden Kroger en Leijten inzake het onderwerp
datacenters.
BiZa, DiZa

Besluit:

Volgcommissie(s):
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30.

Agendapunt:

Transparantie herkomst garanties van oorsprong voor hernieuwbare
energie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 december 2021
Transparantie herkomst garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie 35814-17
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie algemeen van 17
februari 2022.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 10 december 2021
Stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS) - 32813-957
Agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming Industrie op 7 april 2022.

Besluit:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
32.

33.

34.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het debat Voorjaarsnota 2021 van 6 juli
2021, over inkomsten gaswinning Groningenveld

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
december 2021
Toezegging gedaan tijdens het debat Voorjaarsnota 2021 van 6 juli 2021, over
inkomsten gaswinning Groningenveld - 33529-932
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen aardbevingen Groningen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16
december 2021
Recente ontwikkelingen aardbevingen Groningen - 33529-943
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.

Agendapunt:

Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 6
januari 2022
Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022 - 33529-944
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
35.

Agendapunt:

Consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten
aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 16 december 2021
Consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige
nieuwbouw Groningen - 33529-941
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
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Europa
36.

Agendapunt:

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 januari 2022
Lijst van nieuwe EU-voorstellen - 2022Z00421
De staf wordt verzocht een notitie opstellen inzake het Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the
internal markets for renewable and natural gases and for hydrogen (recast)
COM (2021) 804 ten behoeve van het commissiedebat Waterstof d.d. 24 maart
2022.
De minister zal worden verzocht een eventuele kabinetsreactie op de
Raadpleging Industriële producten - evaluatie van het nieuwe wetgevingskader
aan de kamer te doen toekomen voordat deze met de Europese Commissie
wordt gedeeld.

Besluit:

Besluit:

37.

Agendapunt:

Stafnotitie Gesprek met het lid Kamminga over de EU-werkwijze

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 januari 2022
Stafnotitie Gesprek met het lid Kamminga over de EU-werkwijze - 2022Z00502
Ter informatie.

Besluit:

Overige stukken
38.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een brief van de regering
over de uitvoering van de motie-Mulder c.s. (Kamerstuk 33529, nr.
922), te ontvangen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op
23 februari 2022.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) 7 januari 2022
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een brief van de regering over de
uitvoering van de motie-Mulder c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 922), te ontvangen
voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022. 2022Z00180
Het verzoek wordt gehonoreerd.
Zie agendapunt 1.

Besluit:
Noot:
39.

Agendapunt:

Stukken vervallen plenair debat over versnelde bodemdaling in
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde
bodemdaling in Nederland - 35000-J-33
Voor kennisgeving aangenomen.
LNV, BiZa, I&W

Besluit:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Stukken vervallen dertigledendebat over het rapport van EASAC over
biomassa

Zaak:

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 aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
41.

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen,
(dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten
commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 januari 2022
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z00419
Het commissiedebat Telecommunicatie in het eerste kwartaal van 2022
inplannen.
Het commissiedebat Toerisme d.d. 26 januari 2022 wordt tot nader order
uitgesteld.

Besluit:

43.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
april 2020
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 10 maart 2020, over de brief van de Metropoolregio
Amsterdam hebben over zorgen rond biomassa - 32813-489
Voor kennisgeving aangenomen.
I&W

Agendapunt:

Besluitt:

42.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
november 2019
Biomassa – hoe zit het? - 32813-404
Voor kennisgeving aangenomen.
I&W

Agendapunt:

Verzoek van de Nationale ombudsman om de Onafhankelijke Raadsman
eveneens uit te nodigen voor het gesprek over de publicatie
'Verscheurd vertrouwen' op 2 februari 2022

Zaak:

Besluit:

Brief derden - te - 14 januari 2022
Verzoek van de Nationale ombudsman om de Onafhankelijke Raadsman
eveneens uit te nodigen voor het gesprek over de publicatie 'Verscheurd
vertrouwen' op 2 februari 2022 - 2022Z00484
Besloten wordt om de Onafhankelijke Raadsman eveneens uit te nodigen.

Agendapunt:

Stafnotitie go/no-go-besluit Werkbezoek Groningen

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, D.D. van Dijke - 14 januari 2022
Stafnotitie go/no-go-besluit Werkbezoek Groningen - 2022Z00490
Het werkbezoek zal doorgang vinden.

Besluit:
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
44.

Agendapunt:

Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 14
december 2021
Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2021 21501-30-544
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad voor
Concurrentievermogen / Onderzoek (informeel) op 14 januari 2022 en voor het
schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie
(informeel) op 20 januari 2022.
EU, DiZa

Agendapunt:

Verslag Formele Energieraad 2 december 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 december 2021
Verslag Formele Energieraad 2 december 2021 - 21501-33-902
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over de informele Energieraad
van 21-22 januari 2022.
EU

Besluit:

45.

Besluit:
Volgcommissie(s):
46.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 1
december 2021
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35975-XIII
Over dit wetsvoorstel is op 16 december 2021 gestemd.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

47.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
december 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35975-XIII-3
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
december 2021
Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)
sinds de tweede suppletoire begroting 2021 - 35925-XIII-86
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 11 januari
2022
Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022 - 21501-33903
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de (informele)
Energieraad op 13 januari 2022.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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48.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda onderzoeksdeel informele Raad voor
Concurrentievermogen 24 en 25 januari 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
- 13 januari 2022
Geannoteerde Agenda onderzoeksdeel informele Raad voor
Concurrentievermogen 24 en 25 januari 2022 - 21501-30-546
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 14 januari 2022 ter
voorbereiding op de informele Raad voor Concurrentievermogen
(onderzoeksdoel) op 24 en 25 januari 2022.
EU, OCW

Besluit:

Volgcommissie(s):

Rondvraag
Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
49.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Elektriciteitsnet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 januari 2022
Voorstel rondetafelgesprek Elektriciteitsnet - 2022Z00402
Het voorstel wordt overgenomen, met dien verstande dat ten aanzien van blok
drie een nieuwe inventarisatieronde zal plaatsvinden. Het daaruit
voortvloeiende voorstel voor blok 3 zal via een e-mailprocedure worden
vastgesteld.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2022A00181
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