Den Haag, 21 oktober 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
DiZa
EU
FIN
I&W
J&V
LNV

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 26 oktober 2021
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering
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i.v.m.
i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
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28
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische
Zaken en Klimaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 19
oktober 2021
Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en
Klimaat - 2021Z18251
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod Raad van State voor technische briefing over advies
Klimaatnota 2021

Zaak:

Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 13 oktober 2021
Aanbod RvS voor technische briefing over advies Klimaatnota 2021 2021Z17947
Ter bespreking.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Aanbod NVDE voor briefing over rapport 'Routekaart Elektrificatie'

Zaak:

Brief derden - Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) te Utrecht 14 oktober 2021
Aanbod NVDE voor briefing over rapport 'Routekaart Elektrificatie' 2021Z18095
Ter bespreking.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire
begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe
verlenging waardevermeerderingsregeling)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 11
oktober 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting
inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging
waardevermeerderingsregeling) - 35937
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van
het verslag vaststellen op 18 november 2021 te 14.00 uur.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG,
2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor
consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L
328)(Implementatiewet richtlijn modernisering
consumentenbescherming)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
oktober 2021
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie
van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en
Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels
voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L
328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) 35940
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 november 2021 te
14.00 uur.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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7.

Agendapunt:

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit
hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare
energie voor garanties van oorsprong)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 21
april 2021
Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare
bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties
van oorsprong) - 35814
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

8.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, D. Yesilgöz-Zegerius - 13 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35814-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 oktober 2021
Nota van wijziging - 35814-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van
de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van
het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische
wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk
Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid
tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 maart 2021
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de
uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het
gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van
het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale
toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht - 35770
Aanmelden voor plenaire behandeling.
LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 8 juli 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35770-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 14 oktober 2021
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 35770-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Stukken van de minister van EZK
9.

Agendapunt:

Implementatieverplichting Wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling
van het Europees wetboek van elektronische communicatie
(Implementatie Telecomcode)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
oktober 2021
Implementatieverplichting - 35865-8
Ter bespreking.
• De Europese Commissie heeft in de tegen Nederland gestarte
inbreukprocedure wegens niet-tijdige implementatie van de Telecomcode
op 23 september 2021 een met redenen omkleed advies uitgebracht. In
dit advies krijgt Nederland tot 23 november 2021 de tijd om alsnog aan de
implementatieverplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan kan de
Europese Commissie het Europese Hof verzoeken Nederland een boete of
een last onder dwangsom op te leggen. Met het oog hierop verzoekt de
minister de Kamer tot spoedige verdere afhandeling van het wetsvoorstel.
• Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2021 aangemeld voor plenaire
behandeling.
• Griffie Plenair is op de hoogte van dit verzoek van de minister.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Eindrapportage Verkenning procesinnovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 12
oktober 2021
Eindrapportage Verkenning procesinnovatie - 32637-473
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Innovatie op 8 december 2021.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over erkenning van
Wetsus als TO2-instelling (Kamerstuk 32637-457)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 12
oktober 2021
Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over erkenning van
Wetsus als TO2-instelling (Kamerstuk 32637-457) - 32637-474
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Innovatie op 8 december 2021.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap
telecommunicatie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 12
oktober 2021
Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie 35925-XIII-8
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat
Telecommunicatie.

Voorstel:
Noot:
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13.

Agendapunt:

Kwaliteit postbezorging Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 12
oktober 2021
Kwaliteit postbezorging Caribisch Nederland - 29502-182
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 15
oktober 2021
Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid - 2021Z18103
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Innovatie op 8 december 2021.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

De diepe ondergrond als de voorraadkamer van de energietransitie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 15
oktober 2021
De diepe ondergrond als de voorraadkamer van de energietransitie 2021Z18108
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen van 29
november 2021.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 15
oktober 2021
De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven - 2021Z18130
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te betrekken bij de begrotingsbehandeling (35925-XIII).

Voorstel:
Noot:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
17.

Agendapunt:

Uitstel reactie contra-expertise Waddenacademie over de
besluitvorming voorkeursalternatief ‘Net op Zee ten noorden van de
Waddeneilanden’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 12 oktober 2021
Uitstel toezending reactie op de contra-expertise van de Waddenacademie
over Besluitvorming voorkeursalternatief ‘Net op Zee ten noorden van de
Waddeneilanden’ - 35092-30
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Uitstel op antwoorden op vragen commissie over de plannen voor een
stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092-27)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 12 oktober 2021
Uitstel beantwoording vragen commissie over de plannen voor een
stroomkabel dwars door Schiermonnikoog - 35092-29
Voor kennisgeving aannemen.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie
vervoer voor de periode 2023 en 2024

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 8 oktober 2021
Stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie vervoer
voor de periode 2023 en 2024 - 32813-868
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over het zo optimaal
mogelijk matchen van transitieplannen van de grootste CO2-uitstoters
met het bestaande instrumentarium (Kamerstuk 32813-779)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 12 oktober 2021
Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over het zo optimaal mogelijk
matchen van transitieplannen van de grootste CO2-uitstoters met het
bestaande instrumentarium (Kamerstuk 32813-779) - 2021Z17730
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Technische analyse over de toekomstige ondergrondse
energieopslagbehoefte

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 12 oktober 2021
Technische analyse over de toekomstige ondergrondse energieopslagbehoefte
- 29023-270
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:
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22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport SOMO ‘Dutch Wood
Pellet Imports - Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss
in Baltic States?’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 oktober 2021
Reactie op verzoek commissie over het rapport SOMO ‘Dutch Wood Pellet
Imports - Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss in Baltic
States?’ - 2021Z17897
Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Voortgang van de uitrol van windenergie op zee en vormgeving
vergunningverlening kavels VI en VII windenergiegebied Hollandse
Kust (west)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 oktober 2021
Voortgang van de uitrol van windenergie op zee en vormgeving
vergunningverlening kavels VI en VII windenergiegebied Hollandse Kust
(west) - 2021Z17900
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

CO2-heffing voor de industrie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 13 oktober 2021
CO2-heffing voor de industrie - 2021Z17912
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Veegbrief SDE++

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 oktober 2021
Veegbrief SDE++ - 31239-337
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:
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26.

Agendapunt:

Routekaart Elektrificatie Industrie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 oktober 2021
Routekaart Elektrificatie Industrie - 2021Z18114
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te agenderen voor commissiedebat Klimaat en energie op 17 november
2021.

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Hoge gasprijzen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 15 oktober 2021
Hoge gasprijzen - 2021Z18173
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te betrekken bij de begrotingsbehandeling (35925-XIII).

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Verwachtingen klimaatconferentie COP26

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 19 oktober 2021
Verwachtingen klimaatconferentie COP26 - 2021Z18250
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
te betrekken bij de begrotingsbehandeling (35925-XIII).
BuHaOS, LNV, FIN, I&W, BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Europa
29.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EUraadplegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
oktober 2021
Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen 22112-3211
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overige stukken
30.

Agendapunt:

Openbaarmaking van het advies van de Rijksuniversiteit Groningen
inzake het Project gaswinning Ternaard in omgevingsrechtelijk
perspectief

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Azarkan (DENK) - 18
oktober 2021
Openbaarmaking van het advies van de Rijksuniversiteit Groningen inzake het
Project gaswinning Ternaard in omgevingsrechtelijk perspectief - 33529-906
Conform commissiebesluit d.d. 12 oktober 2021 is de minister verzocht een
reactie tegen op dit advies en het advies van Waddenacademie inzake Natura
2000 en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard).

Voorstel:

31.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 oktober 2021
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2021Z17906
Bespreking van de vraag of het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021 doorgang dient vinden, gezien het feit dat op 29 november
het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen zal plaatsvinden.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Rajkowski (VVD), mede namens het lid van
Ginneken (D66), om de duur van de commissiedebat Raad voor
Concurrentievermogen d.d. 16 november met twee uur te verlengen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Q.M. Rajkowski (VVD) - 15
oktober 2021
Verzoek van het lid Rajkowski (VVD), mede namens het lid van Ginneken
(D66), om de duur van de commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen
d.d. 16 november met twee uur te verlengen - 2021Z18110
Ter bespreking.
DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
33.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober
2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 19 oktober 2021
Geannoteerde Agenda Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober 2021 2021Z18252
Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg op 20 oktober over de
Buitengewone Formele Energieraad d.d. 26 oktober 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A03522

10

