Den Haag, 22 oktober 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
FIN
I&W
LNV
OCW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 27 oktober 2020
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (via videoverbinding)

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

10, 12, 13, 39, 46
6, 46
16, 21, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 46
7, 10, 46
46
46
37
4, 5

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek DSA en meerdere organisaties tot aanbieding statement
Digital Services Act

Zaak:

Brief derden - Dutch Startup Association (DSA) te Amsterdam - 13 oktober
2020
Verzoek DSA en meerdere organisaties tot aanbieding statement Digital
Services Act - 2020Z19223
Ter bespreking.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanbod Arcadis NV, namens meerdere organisaties, voor technische
briefing over advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord
Industrie (TIKI) (32813-497)

Zaak:

Brief derden - Arcadis NV te Amsterdam - 19 oktober 2020
Aanbod Arcadis NV, namens meerdere organisaties, voor technische briefing
over advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) (32813497) - 2020Z19386
Ter bespreking.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Verzoek om gesprek STNL met betrekking tot trouwbranche in nood
door COVID-19 maatregelen

Zaak:

Brief derden - Stichting Trouwbranche Nederland (STNL) te ’s-Gravenzande 19 oktober 2020
Noodkreet STNL m.b.t. trouwbranche in nood door COVID-19 maatregelen 2020Z19304
Ter bespreking.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het
RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke
wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 29 mei 2020
Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij
de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet
informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) - 35479
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Nader informatie over de tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm
COVID-19 - 35479-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
VWS

Agendapunt:

Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement; Sharm el-Sheik, 22
november 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 7 oktober 2020
Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement; Sharm el-Sheik, 22
november 2019 - 30952-369
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer - 2 oktober 2020
Tweede nota van wijziging - 35479-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de
salderingsregeling voor kleinverbruikers

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
oktober 2020
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor
kleinverbruikers - 35594
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november 2020 te 14.00
uur.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

9.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
10.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele
suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)
Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28
augustus 2020
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting
inzake het Steun- en herstelpakket) - 35541
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
oktober 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)
voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steunen herstelpakket) (Kamerstuk 35541) - 35541-3
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave
windenergie op zee)
Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26
november 2018
Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie
op zee) - 35092
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
oktober 2020
Stand van zaken wetsvoorstel Wijziging van de Wet windenergie op zee
(ondersteunen opgave windenergie op zee) - 35092-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes
- 13 oktober 2020
Nota van wijziging - 35092-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de
versterking van gebouwen in de provincie Groningen
Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
oktober 2020
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen - 35603
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november 2020 te 14.00
uur.
Heeft de commissie behoefte aan een rondetafelgesprek?
Tijdens de procedurevergadering van 4 februari 2020 heeft de commissie
besloten een rondetafelgesprek met bestuurders en andere
vertegenwoordigers te organiseren over het wetsvoorstel. Indien de commissie
een rondetafelgesprek wenst voorafgaand aan de inbreng voor het verslag
heeft dit als gevolg dat de hierboven voorgestelde inbrengdatum (19
november 2020) met drie weken verschoven wordt ten behoeve van een
zorgvuldige voorbereiding van het rondetafelgesprek. Het verdient de
voorkeur dat een voorbereidingsgroep een voorstel voor een
rondetafelgesprek doet.
Zie voor een aangepast voorstel voor een werkbezoek aan Groningen tevens
agendapunt 44.
BiZa
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
oktober 2020
Voorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen - 35603-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de energie-audit

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
oktober 2020
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de energie-audit 2020Z19209
Voor kennisgeving aannemen.
Het ontwerpbesluit behelst uitgewerkte criteria voor de wijze van uitvoering en
de inhoud van het verslag van de energie-audit. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 34a van de Wet implementatie EU-richtlijnen
energie-efficiëntie), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 20
november 2020 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de
Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en
vervolgens zal worden vastgesteld. De inwerkingtredingsdatum voor het
ontwerpbesluit wordt bij koninklijk besluit vastgesteld, zodat kan worden
aangesloten bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op
te nemen voor de energie-audit.

Voorstel:

11.

Voorstel:
Noot:

Stukken van de minister van EZK
12.

Agendapunt:

Monitoringsrapportage 2019 van het Convenant 10 PJ
energiebesparing gebouwde omgeving

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
oktober 2020
Monitoringsrapportage 2019 van het Convenant 10 PJ energiebesparing
gebouwde omgeving - 30196-730
Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en energie op 26 november 2020.
BiZa

Agendapunt:

Nadere reactie op Barometer Boudel op Rieg

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
oktober 2020
Nadere reactie op Barometer Boudel op Rieg - 33529-809
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november
2020.
BiZa

Voorstel:

13.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Verzoek om uitstel van het Algemeen Overleg Klimaat en Energie op
28 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
oktober 2020
Verzoek om uitstel van het Algemeen Overleg Klimaat en Energie op 28
oktober 2020 - 2020Z18759
Door middel van een e-mailprocedure reeds afgehandeld.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het EU-voorstel voor ophoging van
het EU-klimaatdoel voor 2030

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over het EU-voorstel voor ophoging van het EUklimaatdoel voor 2030 - 22112-2939
Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en energie op 26 november 2020.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers te
Berlijn 30 september en 1 oktober

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
oktober 2020
Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers te Berlijn 30
september en 1 oktober - 2020Z19212
Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en energie op 26 november 2020.
EU

Agendapunt:

Actualisering monitoringsparameters Groningenveld

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
oktober 2020
Actualisering monitoringsparameters Groningenveld - 34957-55
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november
2020.

Voorstel:

17.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
oktober 2020
VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW - 29826-122
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg
Bedrijfslevenbeleid.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een reactie op onderzoek dat het
mkb veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware
industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
oktober 2020
Reactie op verzoek commissie over een reactie op onderzoek dat het mkb veel
meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie - 32813-593
Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en energie op 26 november 2020.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur
Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
oktober 2020
Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord
Industrie (TIKI) - 2020Z19193
Agenderen voor het notaoverleg Klimaat en energie op 26 november 2020.

Voorstel:
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21.

Agendapunt:

Verslag van de informele Energieraad (videoconference) van 6
oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19
oktober 2020
Verslag van de informele Energieraad (videoconference) van 6 oktober 2020 2020Z19261
Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad d.d. 14 december 2020 op
8 december 2020.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
22.

Agendapunt:

Noodverlenging commerciële radiovergunningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Noodverlenging commerciële radiovergunningen - 24095-518
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg
Telecommunicatie.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Advies van het Onafhankelijk Adviescollege Toekomstbeleid Radio

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 5 oktober 2020
Advies van het Onafhankelijk Adviescollege Toekomstbeleid Radio - 24095516
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg
Telecommunicatie.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Positie consument bij faillissement reisorganisatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Positie consument bij faillissement reisorganisatie - 27879-77
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Toerisme.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Drie onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Onderzoek (TNO) op verzoek van het kabinet recentelijk
heeft uitgevoerd als vervolg op eerdere onderzoeken naar het gebruik
van schermen in de horeca

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Drie onderzoeksrapporten die de Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Onderzoek (TNO) op verzoek van het kabinet recentelijk heeft uitgevoerd als
vervolg op eerdere onderzoeken naar het gebruik van schermen in de horeca 35420-143
De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de
behandeling over te nemen.

Voorstel:
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26.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda
informele Telecomraad van 14-15 oktober 2020 (Kamerstuk 2150133-828)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 8 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele
Telecomraad van 14-15 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-33-828) - 21501-33830
Agenderen voor het algemeen overleg op 12 december 2020 over de
Telecomraad (formeel) d.d. 7 december 2020.

Voorstel:

27.

28.

Agendapunt:

Werkprogramma 2021 en Voortgangsrapportage Adviescollege
Toetsing Regeldruk

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
oktober 2020
Werkprogramma 2021 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing
Regeldruk - 29515-449
Agenderen voor het algemeen overleg Regeldruk op 18 november 2020.

Agendapunt:

Reactie op het Signaal en het Jaarverslag van de ACM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 oktober 2020
Reactie op het Signaal en het Jaarverslag van de ACM - 26485-336
Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 1
december 2020.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Verslag High Level videoconferentie over toerisme op 28 september
2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 oktober 2020
Verslag High Level videoconferentie over toerisme op 28 september 2020 21501-30-507
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november ter voorbereiding op
de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Videoconferentie informele Raad voor Concurrentievermogen op 23
oktober 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 oktober 2020
Videoconferentie informele Raad voor Concurrentievermogen op 23 oktober
2020 - 21501-30-506
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november ter voorbereiding op
de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

7

31.

Agendapunt:

Verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen
18 september 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 18
september 2020 - 21501-30-504
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november ter voorbereiding op
de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

32.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over kabinetsappreciatie inzake het
Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 oktober 2020
Antwoorden op vragen commissie over kabinetsappreciatie inzake het Witboek
over buitenlandse subsidies op de interne markt - 2020Z19494
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november ter voorbereiding op
de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.

Voorstel:

33.

34.

Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de
Postwet

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 15 oktober 2020
Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Postwet 2020Z19016
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche toolbox connectiviteit (5G en breedband)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 oktober 2020
Uitstel toezending BNC-fiche toolbox connectiviteit (5G en breedband) 2020Z19327
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
35.

Agendapunt:

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 2 oktober 2020
Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen - 33529-807
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november
2020.

Voorstel:
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36.

Agendapunt:

Afspraken over vergoedingen voor huurders en
tegemoetkomingsregeling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 oktober 2020
Afspraken over vergoedingen voor huurders en tegemoetkomingsregeling 33529-808
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november
2020.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2020

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 oktober 2020
Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2020 - 2150130-505
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november ter voorbereiding op
de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.
EU, OCW

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Kritieke Grondstoffen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 oktober 2020
Fiche: Mededeling Kritieke Grondstoffen - 22112-2936
Agenderen voor het algemeen overleg op 17 november 2020 ter voorbereiding
op de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 19-20 november en 27
november 2020.
EU

Voorstel:

38.

Voorstel:

Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Reactie op het nieuwsbericht 'Groningen en Den Haag sluiten
miljardenakkoord'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 21 oktober 2020
Reactie op het nieuwsbericht 'Groningen en Den Haag sluiten
miljardenakkoord' - 2020Z19372
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overige stukken
40.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Noot:

41.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen,
(dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 oktober 2020
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) overleggen commissie EZK - 2020Z08590
Bespreken welke algemeen overleggen kunnen omgezet in een schriftelijk
overleg of notaoverleg dan wel uitgesteld kunnen worden.
• Uit de brief van de Kamervoorzitter d.d. 14 oktober blijkt dat de
coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd geen gevolgen
zullen hebben voor de werkwijze van de Tweede Kamer zoals die in de
brief van 29 september 2020 zijn gemeld. De reeds aangepaste werkwijze
wordt gecontinueerd, met enige wijzigingen. Een van de wijzigingen
betreft het houden van VAO's: er wordt gekeken of en hoe er op beperkte
schaal VAO's kunnen worden ingepland, zodat Kamerleden moties kunnen
indienen. Om het aantal wisselingen en bewegingen in de zaal zo beperkt
mogelijk te houden, verzoekt het Presidium leden om kritisch te kijken
welke VAO's dermate urgent zijn dat uitstel niet mogelijk is. De Griffie
Plenair zal vervolgens kijken op welk moment deze VAO's (geclusterd)
kunnen worden ingepland.
Aangemelde wetsvoorstellen prioriteren.
• De commisie heeft de bewindspersonen verzocht aan te geven welke
aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen nog voor het kerstreces
afgehandeld zouden moeten worden.
• In de vorige procedurevergadering is besloten bij Griffie Plenair na te gaan
of de verwachting is dat de reeds aangemelde wetvoorstellen plenair
kunnen worden behandeld. Griffie Plenair meldt dat een deel van de
aangemelde wetsvoorstellen nog wel voor het kerstreces plenair zal
kunnen worden behandeld, maar zeker niet alles. Er is nauwelijks ruimte
in de periode tot 3 december. Daarna resten nog twee weken tot het
kerstreces. Het is raadzaam om te kijken of het mogelijk is een deel van
de wetsvoorstellen in wetgevingsoverleggen te behandelen, waarbij een
prioritering wel noodzakelijk is (gezien de drukke agenda, de vele wensen
van andere commissies en het aantal beschikbare zalen).

Wetenschappelijke toets op onderbouwing voorstellen conform artikel
3.1CW
Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 12 oktober 2020
Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in
Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets - 2020Z18525
Ter bespreking.
De Kamer beschikt sinds 2018 over een wettelijke bepaling, artikel 3.1 van de
Comptabiliteitswet 2016, die het kabinet dwingt beleids- en wetsvoorstellen te
voorzien van een toelichting op de doelstellingen en doelmatigheid die worden
nagestreefd, welke beleidsinstrumenten worden ingezet en wat de financiële
gevolgen van wetgeving zijn voor het Rijk en maatschappelijke sectoren.
De rapporteurs voor de operatie Inzicht in Kwaliteit van de vaste commissie
voor Financien, de leden Sneller en Snels, zijn samen met VSNU-voorzitter en
oud-Kamerlid Pieter Duisenberg een initiatief gestart binnen het
samenwerkingsverband Parlement en wetenschap. Het resultaat van dit
initiatief is een praktische werkwijze voor het inzetten van wetenschappers om
kritisch met de Kamer mee te kijken naar de onderbouwing van beleids- en
wetsvoorstellen (Kamerstuk 31865, nr. 176). De rapporteurs doen commissies
de aanbeveling gedurende de komende periode ervaring op te doen met de
voorgestelde methode door een of enkele (wets)voorstellen te selecteren en
wetenschappers voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling kritisch mee te
laten kijken op de onderbouwing, conform artikel 3.1 van de
Comptabiliteitswet.
Desgewenst kan de kenniscoördinator van uw commissie u hierbij
ondersteunen.
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42.

Agendapunt:

Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan
de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake
de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 oktober 2020
Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de
Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de
doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven - 31288880
Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 10 december 2020.
Overgedragen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

Voorstel:
Noot:

43.

44.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

Zaak:
Voorstel:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 16 oktober 2020
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen - 2020Z19151
Ter bespreking.

Agendapunt:

Stafnotitie werkbezoek Groningen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 16 september 2020
Stafnotitie werkbezoek Groningen - 2020Z16461
Ter bespreking.

Voorstel:

45.

Agendapunt:

Verslag rapporteur ontwerpbegroting Economische Zaken en Klimaat
2021

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.M. Palland (CDA) - 22
oktober 2020
Verslag rapporteur ontwerpbegroting Economische Zaken en Klimaat 2021 2020Z19482
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
46.

Agendapunt:

EU-voorstel: Klimaatpakket: wijziging Europese klimaatwet COM
(2020) 563

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 september 2020
EU-voorstel: Klimaatpakket: wijziging Europese klimaatwet COM (2020) 563 2020Z17606
Tijdens de procedurevergadering van 6 oktober 2020 is reeds besloten over de
behandeling van dit voorstel.
I&W, LNV, FIN, BiZa, BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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47.

Agendapunt:

Stafnotitie voorbereiding videogesprek met eerste vicevoorzitter
Europese Commissie Frans Timmermans, over voorstel tot ophoging
EU-klimaatdoelstelling 2030, d.d. 14 oktober 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 8 oktober 2020
Stafnotitie voorbereiding videogesprek met eerste vicevoorzitter Europese
Commissie Frans Timmermans, over voorstel tot ophoging EUklimaatdoelstelling 2030, d.d. 14 oktober 2020 - 2020Z18361
Desgewenst betrokken bij het videogesprek met eerste vicevoorzitter
Europese Commissie Frans Timmermans, over voorstel tot ophoging EUklimaatdoelstelling 2030, d.d. 14 oktober 2020

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
48.

Agendapunt:

Voorstel programma rondetafelgesprek over de rol van kernenergie in
het energiesysteem van de toekomst

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 22 oktober 2020
Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek over de rol van kernenergie
in het energiesysteem van de toekomst - 2020Z19498
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2020A02782
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