Den Haag, 14 april 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 19 april 2022
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering EZK
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

26, 32
26
26
26
26
15, 20, 21, 24
7, 8, 11, 12, 26
6, 26, 32
8, 26
26
26, 32
26
7, 26
26

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Economische Zaken en Klimaat 19 april 2022

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 23
maart 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische
Zaken en Klimaat 19 april 2022 - 2022Z05527
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Uitnodiging House of Commons - Business, Energy and Industrial
Strategy Committee voor hoorzitting over energiebeleid

Zaak:

Brief derden - House of Commons te Londen - 11 april 2022
Uitnodiging House of Commons - Business, Energy and Industrial Strategy
Committee voor hoorzitting over energiebeleid - 2022Z07273
Ter bespreking.
Aan de uitnodigende partij is verzocht nadere informatie te geven over de
hoorzitting.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke
infrastructuur voor transport van waterstofgas

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 1 april 2022
Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor
transport van waterstofgas - 29023-284
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een voorhang op grond van artikel 3.35, eerste en negende lid, van de
Wet ruimtelijke ordening. Indien geen van beide Kamers op uiterlijk 29 april
2022 een besluit heeft genomen over de behandeling worden beide Kamers
geacht met het toegezonden besluit te hebben ingestemd.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire
begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft
2022)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 17 januari 2022
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake
verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022) - 36011
Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

6.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 5 april 2022
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 36011-3
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met
actualisatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 14 april 2022
Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met
actualisatie - 2022Z07528
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een voorhang: de voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het
kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 16f, vijfde
lid, van de Elektriciteitswet 1998) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich
gedurende 4 weken uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de
Raad van State zal worden voorgelegd.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken van de minister van EZK
7.

Agendapunt:

Langetermijnvisie coronasteun

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 1 april 2022
Langetermijnvisie coronasteun - 2022Z06420
Agenderen voor het commissiedebat Coronasteunpakket op 12 mei 2022.
SZW, FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie
Corporate Governance Code

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 5 april 2022
Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2020 en actualisatie
Corporate Governance Code - 31083-62
Agenderen voor het commissiedebat Bedrijfslevenbeleid op 30 juni 2022.
FIN, J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over
wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
(Kamerstuk 35880)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 5 april 2022
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over wetsvoorstel
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames - 2022Z06595
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg inzake brieven over
telecommunicatie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 8 april 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de reactie op verzoek commissie
over Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer - 24095-561
Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat
Telecommunicatie.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal
Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 april 2022
Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds 2022Z07532
Betrekken bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting van het
Nationaal Groeifonds samenhangende met de Voorjaarsnota.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en
beantwoording motie van het lid Romke de Jong c.s. over wet- en
regelgeving waarmee gekozen projecten kunnen worden ondersteund
(Kamerstuk 35850-XIX-4)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 april 2022
Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording
motie van het lid Romke de Jong c.s. over wet- en regelgeving waarmee
gekozen projecten kunnen worden ondersteund (Kamerstuk 35850-XIX-4) 2022Z07553
Betrekken bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting van het
Nationaal Groeifonds samenhangende met de Voorjaarsnota.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken van de minister voor Klimaat en Energie
13.

Agendapunt:

Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 31 maart
2022
Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx - 32813-1006
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en energie (algemeen) op 20
april 2022.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate
Change'

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 7 april 2022
Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change' 31793-206
Uitgebreide kabinetsappreciatie van dit IPCC-rapport afwachten.
De kabinetsreactie wordt de komende weken verwacht. Deze wordt samen
verstuurd met de kabinetsreactie op het in februari 2022 gepubliceerde IPCCrapport over de effecten van klimaatverandering en adaptatieopties.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Tweede collectieve actie IEA strategische olievoorraad

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 11 april 2022
Tweede collectieve actie IEA strategische olievoorraad - 32852-185
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
16.

Agendapunt:

Wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 1 april 2022
Wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022 - 33529-996
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 19 mei 2022.

Voorstel:

17.

18.

Agendapunt:

Uitkomst van de arbitrageprocedure over de gewijzigde inzet van de
gasberging Norg

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 1 april 2022
Uitkomst van de arbitrageprocedure over de gewijzigde inzet van de
gasberging Norg - 33529-997
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 19 mei 2022.

Agendapunt:

Aanpak problematiek over gaswinning in Groningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 8 april 2022
Aanpak problematiek over gaswinning in Groningen - 33529-999
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 19 mei 2022.

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Grinwis en Bontenbal over bezien of
GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees
handelshuis voor gas (Kamerstuk 29023-292)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 12 april 2022
Reactie op de motie van de leden Grinwis en Bontenbal over bezien of
GasTerra een doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis voor
gas (Kamerstuk 29023-292) - 29023-300
Agenderen voor het commissiedebat (Internationale)
Gasmarkt/Leveringszekerheid op 15 juni 2022.

Voorstel:

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Europa
20.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU-benadering ruimteverkeersbeheer

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 8 april 2022
Fiche: Mededeling EU-benadering ruimteverkeersbeheer - 2022Z07023
Agenderen voor het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen /
Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Programma Beveiligde Connectiviteit

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 8 april 2022
Fiche: Verordening Programma Beveiligde Connectiviteit - 2022Z07020
Agenderen voor het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen /
Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart (formeel) op 1 juni 2022.
EU

Agendapunt:

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 april 2022
Lijst van nieuwe EU-voorstellen - 2022Z07451
Ter bespreking.

Voorstel:

21.

Voorstel:

22.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Europese Zaken, L. Bromet (GroenLinks) - 14 april 2022
Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de
rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening - 2022Z07409
De commissiestaf verzoeken een voorstel te doen ter uitwerking van de
aanbevelingen van de rapporteur inzake de EU-werkwijze van de Kamer.

Voorstel:

5

24.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EUraadplegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 april 2022
Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen 2022Z07522
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
25.

Agendapunt:

Toelichting op het rapport van de werkgroep versterking functies
Tweede Kamer "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som
der delen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) 16 december 2021
Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport
"Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen" - 35992-1
Het lid Leijten zal namens de werkgroep een toelichting geven op het rapport
"Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen."
Aan de bewindspersonen Economische Zaken en Klimaat verzoeken uiterlijk
medio mei 2022 een integrale planningsbrief aan de Kamer te doen toekomen,
waarin zij aangeven welke stukken zijn voornemens zijn in 2022 bij de Kamer
in te dienen (wet- en regelgeving, Kamerbrieven, rapportages, beleidsnota’s,
beleidsdoorlichtingen, enz.) ten behoeve van (de voorbereiding op) de
strategische procedurevergadering zoals aanbevolen door de werkgroep Van
der Staaij 2.

Voorstel:
Voorstel:

26.

Agendapunt:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

Noot:
Voorstel:

Noot:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies
Zie in dit verband artikel 7.13, tweede lid, van het Reglement van Orde.
Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C.
Sneller (D66) - 24 maart 2022
Aan de vaste commissies - Behandeling van de jaarverantwoording over 2021
in de commissies - 2022Z05651
Inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de
Slotwet 2021 en voor de feitelijke vragen over het jaarverslag en het rapport
van de Algemene Rekenkamer centraal vastgesteld op woensdag 25 mei 2022
om 14.00 uur.
Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer is verzocht de antwoorden
uiterlijk dinsdag 7 juni 2022 bij de Kamer in te dienen.
Aanwijzen van rapporteurs, idealiter een lid vanuit de oppositie en een vanuit
de coalitie, die namens de commissie de kwaliteit van de
verantwoordingsstukken onderzoeken.
Voor de uitvoering van hun taak kunnen de rapporteurs een beroep doen op
de commissiestaf.
Gebruik maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een
besloten technische briefing te verzorgen over haar rapport.
Hierbij wordt u erop geattendeerd op de afspraak met de Algemene
Rekenkamer dat ten minste vijf leden (inclusief voorzitter) bij een een
technische briefing aanwezig dienen te zijn.
Wetgevingsoverleg voeren over de Slotwet 2021 en het Jaarverslag 2021 van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarbij expliciet aandacht
wordt besteed aan het financieel beheer en de dechargeverlening.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS
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27.

Agendapunt:

Behandelschema Voorjaarsnota 2022 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M. Schukkink - 18 maart 2022
Conceptbrief aan het Presidium over behandeltermijnen Voorjaarsnota 2022 2022Z05249
Inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de
eerste suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en van het Nationaal Groeifonds samenhangende met de
Voorjaarsnota centraal vastgesteld op dinsdag 14 juni 2022 te 14.00 uur.
Aan het kabinet kan dan worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 28
juni 2022 bij de Kamer in te dienen.

Voorstel:

Noot:

28.

Agendapunt:

Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, T. Kuzu (DENK) - 6 april 2022
Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022 2022Z06830
Maximaal twee uitvoeringsorganisatie(s) op het terrein van Economische
Zaken en Klimaat kiezen die voor de Dag van de Publieke Dienstverlening
uitgenodigd zouden moeten worden, inclusief de mogelijke
gespreksonderwerpen.
• Dit jaar zal voor het eerst de Dag van de Publieke Dienstverlening worden
georganiseerd, in navolging van de Public Service Day van de Verenigde
Naties. Zowel de Dag van de Publieke Dienstverlening als de VN Public
Service Day vinden plaats op 23 juni 2022. Op deze dag zal
overheidsbreed de uitvoering en dienstverlening aan de politiek worden
gepresenteerd en zal het gesprek aangegaan worden over hoe het staat
met de uitvoering en dienstverlening binnen Nederland. Hiermee wordt
uitvoering gegeven aan de motie-Tielen en Ceder, die op 28 september
2021 met algemene stemmen is aangenomen. In deze motie wordt de
regering opgeroepen een jaarlijkse Dag van de Uitvoering te organiseren
met daarbij een rol voor de Kamer.
• De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt u aan
te geven welke twee uitvoeringsorganisatie(s) de commissie zou willen
uitnodigen voor deze dag en mogelijke gespreksonderwerpen aan te
geven. U kunt de namen van maximaal twee uitvoeringsorganisaties en
gespreksonderwerpen aanleveren die een rol kunnen spelen bij de Dag
van de Publieke Dienstverlening, waaruit de voorbereidingsgroep
vervolgens een selectie zal maken. In de bijlage is een overzicht van
uitvoeringsorganisaties gevoegd.
• De commissie voor SZW wenst de gevraagde suggesties uiterlijk op 21
april 2022 te ontvangen.

Voorstel:

Noot:

29.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 8 april 2022
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z06982
Ter informatie.

Voorstel:
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30.

Agendapunt:

Werkbezoek Duitsland en Belgie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 april 2022
Werkbezoek naar België en Duitsland - 2022Z07318
Delegatie werkbezoek aan Belgisch Vlaams en Federaal parlement vaststellen
(zie noot).
De volgende commissieleden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek en
kunnen ook op grond van de verdeelsleutel buitenlandse werkbezoeken deel
uitmaken van delegatie:
• Erkens, VVD
• Boucke of Boulakjar, D66
• Leijten, SP
• Kröger, GroenLinks
• Van Houwelingen, FvD
• Dassen, Volt
• Den Haan, Fractie Den Haan
Delegatie werkbezoek aan Duitse Bondsdag vaststellen (zie noot).
De volgende commissieleden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek en
kunnen ook op grond van de verdeelsleutel buitenlandse werkbezoeken deel
uitmaken van de delegatie:
• Erkens, VVD
• Boucke, D66
• Leijten, SP
• Kröger, GroenLinks
• Van Houwelingen, FvD
• Dassen, Volt
• Den Haan, Fractie Den Haan
• Van der Plas, BBB

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
31.

Agendapunt:

Recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 7 april 2022
Recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek - 33529998
Betrokken bij het interpellatiedebat-Omtzigt over de uitvoering van de motie
inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente op 12 april
2022.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Verduurzaming van de industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 5 april 2022
Verduurzaming van de industrie - 29826-135
Geagendeerd voor het commissiedebat Verduurzaming industrie d.d. 7 april
2022.
I&W, BiZa, LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Klaver c.s. over een concreet plan
voor de Nederlandse afbouw van Russische olie, gas en kolen
(Kamerstuk 36045-48)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 5 april 2022
Appreciatie van de motie van het lid Klaver c.s. over een concreet plan voor
de Nederlandse afbouw van Russische olie, gas en kolen - 36045-58
Betrokken bij de stemming over de motie op 5 april 2022.

Voorstel:
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34.

35.

Agendapunt:

CPB rapport over Fit-for-55

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 5 april 2022
CPB rapport over Fit-for-55 - 22112-3372
Geagendeerd voor het commissiedebat Fit-for-55 op 7 april 2022.

Agendapunt:

Tijdslijn gebeurtenissen waterinjectie Twente

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 12 april 2022
Tijdslijn gebeurtenissen waterinjectie Twente - 33529-1001
Geagendeerd voor het interpellatiedebat-Omtzigt over de uitvoering van de
motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente op 12
april 2022.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A07348
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