Den Haag, 25 november 2021

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:
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Procedurevergadering
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Economische Zaken en Klimaat 30 november 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 24
november 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische
Zaken en Klimaat 30 november 2021 - 2021Z21441
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod Tata Steel Nederland BV voor toelichting op Roland Bergerrapport over haalbaarheid van de waterstofroute voor Tata Steel

Zaak:

Brief derden - Tata Steel Nederland BV te IJmuiden - 16 november 2021
Aanbod Tata Steel Nederland BV voor toelichting op Roland Berger-rapport
over haalbaarheid van de waterstofroute voor Tata Steel - 2021Z21252
Ter bespreking.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het
vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
juli 2020
Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor
opsporen en winnen van aardwarmte) - 35531
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
5.

Agendapunt:

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal
Groeifonds)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 22
november 2021
Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal
Groeifonds) - 35976
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 13 januari 2022 en de
technische briefing over de wetenschapstoets Nationale Groeifonds,
waartoe reeds besloten is, voor de inbrengdatum inplannen.
FIN

Agendapunt:

Verlening Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23
november 2021
Verlenging Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 - 35420-423
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
voor kennisgeving aan te nemen.
• Betreft een voorhang: de wens om over de voorgenomenvoordracht voor
de vast te stellen ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen
kan door of namens de
Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 17 januari 2022.

Voorstel:
Noot:

6.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 18 november 2021
Tweede nota van wijziging - 35531-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Noot:

2

Stukken van de minister van EZK
7.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over de commerciële radio: rapport SEO en
toelichting (Kamerstuk 24095-548)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16
november 2021
Antwoorden op vragen commissie over de commerciële radio: rapport SEO en
toelichting (Kamerstuk 24095-548) - 24095-551
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 ter zijner tijd te houden
commissiedebat Telecommunicatie.

Voorstel:
Noot:

8.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het AWTI-rapport Samen de lat hoog leggen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 18
november 2021
Kabinetsreactie op het AWTI-rapport Samen de lat hoog leggen - 2021Z20757
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 commissiedebat Innovatie op 8 december 2021.
OCW

Agendapunt:

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 18
november 2021
Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 - 35925-XIII-70
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

9.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 18
november 2021
Verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS - 32813-918
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Jaarbericht Staat van het mkb 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 18
november 2021
Jaarbericht Staat van het mkb 2021 - 32637-478
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 commissiedebat Ondernemen en
bedrijfsfinanciering op 10 februari 2022.

Voorstel:
Noot:
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12.

Agendapunt:

Uitvoering moties schadeafhandeling Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 19
november 2021
Uitvoering moties schadeafhandeling Groningen - 33529-914
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Reactie op het rapport 'Verscheurd vertrouwen' van de Nationale
Ombudsman

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 19
november 2021
Reactie op het rapport 'Verscheurd vertrouwen' van de Nationale Ombudsman
- 2021Z20994
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
BiZa

Agendapunt:

Analyse aardbeving Garrelsweer en monitoringsverplichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 19
november 2021
Analyse aardbeving Garrelsweer en monitoringsverplichtingen - 33529-913
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
BiZa

Voorstel:
Noot:

14.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
15.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten
opdraaien voor schadeherstel en versterking (Kamerstuk 35603-76)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23
november 2021
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten
opdraaien voor schadeherstel en versterking (Kamerstuk 35603-76) 2021Z21315
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.

Voorstel:
Noot:
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16.

Agendapunt:

Evaluatie van de samenwerking tussen het IMG en de NCG en stand
van zaken algemene maatregel van bestuur

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 24
november 2021
Evaluatie van de samenwerking tussen het IMG en de NCG en stand van
zaken algemene maatregel van bestuur - 2021Z21353
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
BiZa

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over steunverzoek

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23
november 2021
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over steunverzoek - 35420-421
Ter informatie.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel deze
voor kennisgeving aan te nemen.
• Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alléén voor de leden, bij het
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Agendapunt:

Stand van zaken Nationaal Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 23
november 2021
Stand van zaken Nationaal Groeifonds - 2021Z21251
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 behandeling van het wetsvoorstel Instelling voor een
Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35976)
FIN

Voorstel:
Noot:

17.

Voorstel:

18.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
19.

Agendapunt:

Werkplan Nationaal Waterstof Programma

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 2 november 2021
Werkplan Nationaal Waterstof Programma - 32813-915
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat Waterstof.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

5

20.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021,over een reactie
van het kabinet op de berekeningen van RTL nieuws van 21 oktober
2021 over hoeveel mensen in Nederland last hebben van hogere
energieprijs omdat hun energiecontract eindigt of omdat zij een
contract met flexibele tarieven hebben

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 27 oktober 2021
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 26 oktober 2021,over een reactie van het kabinet op
de berekeningen van RTL nieuws van 21 oktober 2021 over hoeveel mensen
in Nederland last hebben van hogere energieprijs omdat hun energiecontract
eindigt of omdat zij een contract met flexibele tarieven hebben - 29023-274
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat (Internationale)
Gasmarkt/leveringszekerheid.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de
contracten van energieaanbieders

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 1 november 2021
Reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de
contracten van energieaanbieders - 29023-275
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat (Internationale)
Gasmarkt/leveringszekerheid.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.
FIN

Agendapunt:

Gasprijzen en het functioneren van de internationale gasmarkt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 1 november 2021
Gasprijzen en het functioneren van de internationale gasmarkt - 29023-276
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat (Internationale)
Gasmarkt/leveringszekerheid.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

22.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 18 november 2021
Garantieregeling Aardwarmte (RNES) 2022 en 2023 - 31239-339
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat Elektriciteitsnet/RES.

Voorstel:
Noot:
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24.

25.

Agendapunt:

Toestemming deelname aan een technische briefing over
marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 19 november 2021
Toestemming deelname aan een technische briefing over marktordening van
de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2 - 2021Z20988
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

'Marktbarometer aanbieding slimme meters eindrapportage 2020'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 22 november 2021
'Marktbarometer aanbieding slimme meters eindrapportage 2020' 2021Z21099
Voorstel volgt.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
deze te agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat
Klimaat en energie.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken
uitvoering motie van het lid Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren
van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (Kamerstuk 35092-G)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 23 november 2021
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken uitvoering
motie van het lid Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren van rotorbladen om
vogelsterfte tegen te gaan (Kamerstuk 35092-G) - 2021Z21277
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken van andere bewindspersonen
27.

Agendapunt:

Overzicht regelingen rijksmonumenteigenaren Groningen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 15 november 2021
Overzicht regelingen rijksmonumenteigenaren Groningen - 32156-112
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
OCW, BiZa

Agendapunt:

Meerjarenversterkingsplan, Bouwtop en bewonerscommunicatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 16 november 2021
Meerjarenversterkingsplan, Bouwtop en bewonerscommunicatie - 33529-911
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
BiZa

Voorstel:
Noot:

28.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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29.

Agendapunt:

Voortgang tegemoetkoming huurders en vergoeding zelf aangebrachte
voorzieningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 23 november 2021
Voortgang tegemoetkoming huurders en vergoeding zelf aangebrachte
voorzieningen - 33529-915
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 commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 9
december 2021.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Europa
30.

Agendapunt:

Stand van zaken Fit For 55-pakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 23 november 2021
Stand van zaken Fit For 55-pakket - 22112-3239
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, zie agendapunt
31 waar het voorstel wordt gedaan om deze brief te agenderen voor een
in te plannen commissiedebat 'Fit-for-55'-pakket.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Overige stukken
31.

Agendapunt:

Voorstel Voorbereidingsgroep Verbeterde thematische aanpak Klimaat
en Energie ten behoeve van behandeling onderwerpen klimaat en
energie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.A. Erkens (VVD) - 25
november 2021
Notitie Voorbereidingsgroep Verbeterde thematische aanpak Klimaat en
Energie ten behoeve van behandeling onderwerpen klimaat en energie 2021Z21465
Ter bespreking.

Voorstel:
32.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) inzake follow-up
wetenschapstoets klimaatbeleid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 25
november 2021
Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) inzake follow-up wetenschapstoets
klimaatbeleid - 2021Z21583
Ter bespreking.

Voorstel:
33.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 25 november 2021
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2021Z21474
Ter informatie.

Voorstel:
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34.

Agendapunt:

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering
onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid
hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021
Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over
verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en
mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870
Betrekken bij het vaststellen van de kennisagenda voor het jaar 2022.
De fungerend voorzitter van de commissie Rijksuitgaven zal in de
procedurevergadering van 18 januari 2022 de brief nader toelichten.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC)

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Konings - 16 november 2021
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC) - 2021Z20517
Ter informatie.
Voor de vaste Kamercommissies is een digitale producten- en
dienstencatalogus (PDC) gemaakt. De catalogus biedt de Kamerleden en
medewerkers een overzicht van alle producten en diensten die de ambtelijke
staf kan leveren aan de commissie. Het is als het ware een gereedschapskist
voor het commissiewerk.
In de PDC zijn de producten en diensten als volgt ingedeeld:
A. Reguliere proces van commissies: agendering, wetgeving en overleg met
het kabinet;
B. Kennis- en informatiepositie: onderzoek, advies en informatievoorziening.
Daarbij is tevens specifiek aandacht voor EU in de Kamer.
In de PDC staat ook welke producten en diensten de commissiestaf standaard
aanbiedt, zoals een wetgevingsrapport zodra de Kamer wetgeving ontvangt, of
een EU-signalering. Voor andere producten of diensten is een commissiebesluit
nodig via de procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
36.

Agendapunt:

Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 16
november 2021
Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal - 35420-420
Geagendeerd voor het notaoverleg Steunpakket op 24 november 2021.
FIN, SZW

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 2 december 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 16 november 2021
Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 2 december 2021 - 21501-33-883
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over de formele Energieraad d.d.
25 november 2021.
EU

Voorstel:

37.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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38.

Agendapunt:

Fiche: Europese Commissie toolbox aanpak stijgende energieprijzen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19
november 2021
Fiche: Europese Commissie toolbox aanpak stijgende energieprijzen 2021Z21040
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat over de formele Energieraad d.d.
25 november 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
39.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Erkens (VVD) met
betrekking tot de genodigden in het derde blok van de technische
briefing over waterstof d.d. 9 december

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 24
november 2021
Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Erkens (VVD) met betrekking tot
de genodigden in het derde blok van de technische briefing over waterstof d.d.
9 december - 2021Z21414
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A03527
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