Den Haag, 24 september 2020
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren
van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde
communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan
natuurlijke personen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 maart 2020
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een
opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor
commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen 35421
Wetsvoorstel reeds voor plenaire behandeling aangemeld.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer - 4 september 2020
Nota van wijziging - 35421-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het
Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van
een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in
de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe
investeringen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni
2020
Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees
Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor
de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet
screeningsverordening buitenlandse directe investeringen) - 35502
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit
Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn
(EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december
2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de
mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere
handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne
markt (PbEU 2019, L 11)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 mei 2020
Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en
Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van
bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een
doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de
interne markt (PbEU 2019, L 11) - 35467
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

5.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken
en Klimaat, E.D. Wiebes - 7 september 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35502-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 september 2020
Nota naar aanleiding van het verslag - 35467-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 - 35570-XIII
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijk vragen reeds vastgesteld op 8
oktober 2020.
Van het voeren van een wetgevingsoverleg wordt afgezien.
De belangstelling voor het tweede rapporteurschap zal wederom worden
geïnventariseerd ten behoeve van besluitvorming in de volgende
procedurevergadering.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
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6.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX)
voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
september 2020
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het
jaar 2021 - 35570-XIX
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 8 oktober
2020 te 12.00 uur.
Gezamenlijke plenaire behandeling van de begroting EZK en de begroting
Nationaal Groeifonds.
FIN

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee
(GroenLinks) - 17 september 2020
Voorstel van het lid Van der Lee inzake rondetafelgesprek Nationaal Groeifonds
- 2020Z16499
De leden Van der Lee, Agnes Mulder en Wiersma zullen ten behoeve van de
volgende procedurevergadering het voorstel aanpassen/nader uitwerken.

Stukken van de minister van EZK
7.

8.

Agendapunt:

Aanbod technische briefing over de impact van de NPR-update door
Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
september 2020
Toestemming voor een technische briefing over de impact van de NPR-update 2020Z15748
Technische briefing organiseren.

Agendapunt:

Rectificatie Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
september 2020
Rectificatie Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018 - 29023-262
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.
Er zal worden nagegaan of het algemeen overleg Klimaat en energie nog voor
het herfstreces ingepland kan worden.

Besluit:
Besluit:

9.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over
versnelling van CO2-reductie als criterium hanteren (Kamerstuk 32813545)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
september 2020
Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over
versnelling van CO2-reductie als criterium hanteren (Kamerstuk 32813-545) 2020Z15927
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.

Besluit:
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10.

11.

Agendapunt:

Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2020
Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland - 32813-566
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.

Agendapunt:

Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2020
Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033 - 32645-92
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.
Betrekken bij het debat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar
zijn met nieuwe kerncentrales, aangevraagd door het lid Dik-Faber op 6
november 2018.
De minister zal worden verzocht de Kamer de stand van zaken omtrent de
uitvoering van de motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35167-15)
over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix te doen
toekomen.
I&W

Besluit:
Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

12.

13.

Agendapunt:

Uitslag subsidievrije tender windenergie op zee kavel V Hollandse Kust
(noord)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2020
Uitslag subsidievrije tender windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord)
- 35092-9
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.

Agendapunt:

Eerste openstelling SDE++ en verloop Voorjaarsronde SDE+ 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
september 2020
Eerste openstelling SDE++ en verloop Voorjaarsronde SDE+ 2020 - 31239-326
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige
subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal (Kamerstuk 35377-18)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
september 2020
Reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets
uitvoeren bij de Green Deal - 35377-20
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.
BuZa, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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Stukken van de staatssecretaris van EZK
15.

Agendapunt:

Overzicht van ontwikkelingen op het domein van het toegepast
onderzoek

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 september 2020
Overzicht van ontwikkelingen op het domein van het toegepast onderzoek 33009-94
Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 10 december 2020.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad
voor Concurrentievermogen 18 september 2020 (Kamerstuk 21501-30497)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 10 september 2020
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor
Concurrentievermogen 18 september 2020 - 21501-30-499
Agenderen voor het schriftelijk overleg op 9 oktober 2020 ter voorbereiding van
de Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 22 en 23 oktober 2020.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Opzet en de onderzoeksvragen van de beleidsdoorlichting van artikel 1:
goed functionerende economie en markten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 september 2020
Opzet en de onderzoeksvragen van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed
functionerende economie en markten - 30991-35
Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 1
december 2020.

Besluit:

18.

Agendapunt:

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) in 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 15 september 2020
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) in 2021 - 32637432
Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie op 10 december 2020.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
19.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling over een EU-strategie voor een geïntegreerd
energiesysteem

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 september
2020
Fiche: Mededeling over een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem
- 2020Z16319
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.
Agenderen voor het schriftelijk overleg Energieraad (informeel) 5 en 6 oktober
2020 met inbrengdatum vrijdag 25 september 2020.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling over een waterstofstrategie voor een
klimaatneutraal Europa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 september
2020
Fiche: Mededeling over een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa
- 2020Z16320
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie.
Agenderen voor het schriftelijk overleg Energieraad (informeel) 5 en 6 oktober
2020 met inbrengdatum vrijdag 25 september 2020.
EU

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
21.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 10 juni 2020
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) overleggen commissie EZK - 2020Z08590
De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de gevraagde brief
over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel Wijziging van de
Wetwindenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee).

Besluit:

22.

Agendapunt:

Onderzoek TNO Energieinfrastructuren 2030

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 9 september 2020
Energieinfrastructuren 2030 - 2020Z15911
Onderzoek openbaar maken.
Technische briefing organiseren.
De minister zal worden verzocht een kabinetsreactie te geven op het
onderzoek.
Na ommekomst van de kabinetsreactie agenderen voor een algemeen overleg
Klimaat en energie.

Besluit:
Besluit:
Besluit:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope
en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 11 september 2020
Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone
stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” - 35563
Inbrengdatum voor het stellen van vragen aan de initiatiefnemer t.b.v. een
schriftelijk overleg vaststellen op 15 oktober 2020 te 12.00 uur.
De minister zal worden verzocht een reactie op de initiatiefnota aan de Kamer
te doen toekomen.
Na ommekomst van de antwoorden op de schriftelijke vragen en de
kabinetsreactie notaoverleg voeren met de initiatiefnemer, waarvoor ook de
minister zal worden uitgenodigd.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

24.

Agendapunt:

Werkbezoek Groningen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 16 september 2020
Stafnotitie werkbezoek Groningen - 2020Z16461
De leden Agnes Mulder, Sienot, Van der Lee en Beckerman zullen ten behoeve
van de volgende procedurevergadering het voorstel indien nodig aanpassen en
een geschikte datum voorstellen.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Lijst van EU-voorstellen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, D.S. Nava - 17 september 2020
Overzicht van EU-voorstellen - 2020Z16538
Conform voorstellen.

Besluit:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
26.

Agendapunt:

Stand van zaken zoutwinning

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
september 2020
Stand van zaken zoutwinning - 32849-205
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Vergoeding fiscale schade Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
september 2020
Vergoeding fiscale schade Groningen - 33529-799
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht
openstaande moties

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
september 2020
Stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht openstaande
moties - 33529-801
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Reactie op het rapport ‘Barometer Boudel op Rieg’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
september 2020
Reactie op het rapport ‘Barometer Boudel op Rieg’ - 2020Z15938
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.
BiZa

Agendapunt:

Advies auditcommissie zoutwinning Waddenzee over nulmeting 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
september 2020
Advies auditcommissie zoutwinning Waddenzee over nulmeting 2019 - 32849204
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.

Besluit:

30.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Overleg met Waddenvereniging op 17 augustus 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
september 2020
Uitkomsten van het overleg met de Waddenvereniging op 17 augustus 2020 29684-207
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) -advies versterking Groningen en
Bouwakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 8 september 2020
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) -advies versterking Groningen en
Bouwakkoord - 33529-800
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Afspraken over versterking van de woning en in het Hart van Opwierde
te Appingedam

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 2 september 2020
Afspraken over versterking van de woning en in het Hart van Opwierde te
Appingedam - 33529-797
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Stand van zaken bij de programma’s Heft en Eigen Initiatief en
vergoedingen voor huurders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 7 september 2020
Stand van zaken bij de programma’s Heft en Eigen Initiatief en vergoedingen
voor huurders - 33529-798
Reeds betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 10
september 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda videoconferentie Raad voor Toerisme van 28
september 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 september 2020
Geannoteerde agenda videoconferentie Raad voor Toerisme van 28 september
2020 - 21501-30-501
Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg ter voorbereiding van de
Toerisme Raad op 18 september 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

8

36.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over
onderzoek en innovatie op 29 september 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 september 2020
Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en
innovatie op 29 september 2020 - 21501-30-500
Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg ter voorbereiding van de
Raad voor Concurrentievermogen op 18 september 2020.
EU, OCW

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag
37.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Beckerman (SP) voor een rondetafelgesprek over
ondersteuning van fossiele industrie naar aanleiding van een OESOindustrie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 23
september 2020
Voorstel van het lid Beckerman (SP) voor een rondetafelgesprek over
ondersteuning van fossiele industrie naar aanleiding van een OESO-industrie 2020Z16940
De leden Beckerman en Sienot zullen ten behoeve van de volgende
procedurevergadering het voorstel aanpassen/nader uitwerken.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) inzake het toevoegen van de
vierde incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket
banen en economie 2.0 aan de agenda voor het debat over het derde
steunpakket voor bedrijven en werknemers op donderdag 24
september 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 23
september 2020
Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) inzake het toevoegen van de vierde
incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie
2.0 aan de agenda voor het debat over het derde steunpakket voor bedrijven
en werknemers op donderdag 24 september 2020 - 2020Z16942
De vierde incidentele suppletoire begroting EZK inzake Noodpakket banen en
economie 2.0 aanmelden voor plenaire behandeling tijdens het op 24
september 2020 te houden plenaire debat over het derde steunpakket voor
bedrijven en werknemers.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om reactie van de staatssecretaris
op de petitie ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA) - 23
september 2020
Verzoek van het lid Moorlag om reactie van de staatssecretaris op de petitie
ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven" - 2020Z16929
De staatssecretaris zal worden verzocht een reactie te geven op de petitie
ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven".

Besluit:
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BESLOTEN GEDEELTE
40.

Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Tijdelijke wet
informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 17 september 2020
Voorstel opzet rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Tijdelijke wet
informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 - 2020Z16514
Commissie stemt in met het voorstel, met dien verstande dat voor blok 2b
aanvullend een tweede provider zal worden uitgenodigd.

Besluit:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2020A02780
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