Den Haag, 21 maart 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 26 maart 2019
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
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16
16
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16
16

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging BAM Infra Asfalt voor werkbezoek aan asfaltcentrale in
Bergen op Zoom over CO2 reducerend asfalt

Zaak:

Brief derden - BAM Infra Asfalt te Culemborg - 14 maart 2019
Uitnodiging BAM Infra Asfalt voor werkbezoek aan asfaltcentrale in Bergen op
Zoom over CO2 reducerend asfalt - 2019Z05220
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanbod Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika voor
technische briefing over 5G netwerk

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika (NL) te
Wassenaar - 15 maart 2019
Aanbod Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika voor technische
briefing over 5G netwerk - 2019Z05334
Ter bespreking.
Indien u hiermee instemt, zal de ambassadeur ook aanwezig zijn.
DEF

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Economische
Zaken en Klimaat in het kader van Dutch Visitors Programme (DVP)
'Duurzame energie' d.d. 8 april 2019

Zaak:

Brief derden - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te Den Haag 5 maart 2019
Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat i.h.k.v. Dutch Visitors Programme (DVP) 'Duurzame energie' d.d. 8
april 2019 - 2019Z05412
Ter bespreking.
In het kader van Dutch Visitors Programme (DVP) Sustainable Energy vraagt
RVO of een gesprek kan plaatsvinden tussen de deelnemers aan het
programma en een of meer leden van het parlement die het thema “duurzame
energie” in hun portefeuille hebben. Er is een tijdsslot in het programma
gepland op maandag 8 april 2019 tussen 15.00 en 18.00 uur.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen
(Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
maart 2019
Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet
verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) - 35167
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 april 2019 te 12.00 uur.

Voorstel:

Stukken van de minister van EZK
6.

7.

Agendapunt:

Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
maart 2019
Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale - 32813-303
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

Agendapunt:

Onderzoek Speelveldtoets industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
maart 2019
Onderzoek Speelveldtoets industrie - 32813-308
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 16 mei 2019.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Verslag gesprek met LTO en het CBS over voorlopige oogstramingen
uien

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
maart 2019
Verslag gesprek met LTO en het CBS over voorlopige oogstramingen uien 35000-XIV-73
Voor kennisgeving aannemen.
LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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9.

10.

Agendapunt:

Rapportage “Analyse ontwikkeling energierekening” van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
maart 2019
Rapportage “Analyse ontwikkeling energierekening” van het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) - 30196-632
Betrekken bij het plenaire debat over de stijging van de energienota.

Agendapunt:

Stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Stand van zaken inventarisatie impact KNMI-metingen - 2019Z05514
Agenderen voor het te voeren algemeen overleg KNMI-metingen.
I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
11.

Agendapunt:

Rapport externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no deal
Brexit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2019
Rapport externe validatie crisisvoorbereidingen EZK voor een no deal Brexit 23987-330
Betrekken bij het plenaire debat over de Europese top en de Brexit.
EU, BuZa, LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
12.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het debat
over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord
op 14 maart 2019, over het verhogen van de belastingvermindering in
de energiebelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het debat over de
doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord op 14 maart
2019, over het verhogen van de belastingvermindering in de energiebelasting
- 34552-88
Betrekken bij het plenaire debat over de stijging van de energienota.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Overige stukken
13.

Agendapunt:

Informeel netwerk van nationale parlementsleden op te richten om de
eerste uitkomsten van de EIC pilot

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman
(VVD) - 13 maart 2019
Uitnodiging informeel innovatienetwerk parlementsleden - 2019Z04957
Overlaten aan individuele leden.
• Naar aanleiding van een vraag van het lid Veldman in de vorige
procedurevergadering is dit punt op de agenda geplaatst.
• Via de Parlementair Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal bij de EU
heeft de Kamer het verzoek van een lid van het Franse parlement,
Christine Hennion (La République en Marche), bereikt voor deelname aan
het informele netwerk van nationale parlementsleden om de eerste
uitkomsten van de European Innovation Council (EIC) pilot te volgen en te
bespreken. Op 11 maart 2019 is per e-mail de interesse van de
innovatiewoordvoerders van uw commissie geïnventariseerd voor
deelname aan dit informele netwerk van nationale parlementsleden. De
leden Amhaouch (CDA), Van Eijs (D66) en Veldman (VVD) hebben
interesse geuit.

Voorstel:
Noot:

14.

15.

Agendapunt:

Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
geplande algemeen overleggen

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 12 maart 2019
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande
algemeen overleggen - 2019Z04785
Ter informatie.

Agendapunt:

Parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2018

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 14 maart
2019
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de
verantwoordingsstukken over 2018 - 31428-12
Inbrengdatum voor de feitelijke vragen over het Jaarverslag 2018, voor de
feitelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer en voor het
verslag van de Slotwet 2018 vaststellen op donderdag 23 mei 2019 om 14.00
uur.
Aan de minister en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de
antwoorden uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 bij de Kamer in te dienen.
De inbrengtermijn voor het verslag inzake de suppletoire begroting
samenhangend met de Voorjaarsnota 2019 vaststellen op dinsdag 11 juni
2019 om 14.00 uur.
Aan het minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 24 juni
2019 bij de Kamer in te dienen.
Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag, het rapport van de Algemene
Rekenkamer over het Jaarverslag en de Slotwet 2018, waarbij expliciet
aandacht wordt besteed aan het financieel beheer en de dechargeverlening.
Aanwijzen van twee rapporteurs die namens de commissie de kwaliteit van de
verantwoordingsstukken onderzoeken.
Voor de uitvoering van hun taak kunnen rapporteurs een beroep doen op de
commissiestaf.
Gebruik maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een
technische briefing te verzorgen over haar rapport.
Hierbij wordt u erop geattendeerd op de uitdrukkelijke wens van de Algemene
Rekenkamer dat ten minste vijf leden (inclusief voorzitter) zich voor een
briefing aanmelden.

Voorstel:

Noot:
Voorstel:

Noot:
Voorstel:

Voorstel:
Noot:
Voorstel:
Noot:
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16.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de
operatie Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 21 februari 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03523
De bewindspersonen verzoeken een toelichting te geven op de initiatieven van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de operatie
Inzicht in Kwaliteit en de wijze waarop de Kamer over de voortgang wordt
geïnformeerd.
De operatie Inzicht in Kwaliteit heeft twee sporen met bijbehorende doelen:
1. het vergroten van de maatschappelijk toegevoegde waarde van beleid; en
2. de overheid als lerende organisatie.
Het eerste spoor moet leiden tot meer inzicht in de resultaten van beleid en
meer maatschappelijk toegevoegde waarde van beleid. Het tweede spoor moet
leiden tot aantoonbare stappen richting een overheid die leert van ervaringen
en lessen uit eerder beleid, de praktijk en/of onderzoek (cultuurverandering).

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Weverling (VVD) voor een rondetafelgesprek over
de Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot
ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet
ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) - 21
maart 2019
Voorstel rondetafelgesprek Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie 2019Z05532
Ter bespreking.

Voorstel:

18.

De initiatieven van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn:
• Monitor Nederlandse digitaliseringsstrategie
• Evaluatie )nationaal) klimaatbeleid
BuZa, BiZa, KR, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS

Agendapunt:

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport
'Revolverende fondsen bij het Rijk' d.d. 16 of 17 april 2019

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 18 maart 2019
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Revolverende
fondsen bij het Rijk' d.d. 16 of 17 april 2019 - 2019Z05493
Ter bespreking.
• Indien de commissie een briefing op prijs stelt zal deze op dinsdag 16 april
2019 om 16.30 uur plaatsvinden.
• Hierbij wordt u erop geattendeerd op de uitdrukkelijke wens van de
Algemene Rekenkamer dat ten minste vijf leden (inclusief voorzitter) zich
voor een briefing aanmelden.
FIN, BuHa-OS, BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
19.

Agendapunt:

Doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
maart 2019
Doorrekeningen ontwerp-Klimaatakkoord - 32813-306
Betrokken bij het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het
Klimaatakkoord op 14 maart 2019.
BiZa, LNV, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

20.

Agendapunt:

Eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerpKlimaatakkoord

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
maart 2019
Eerste reactie kabinet op de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord 32813-307
Betrokken bij het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het
Klimaatakkoord op 14 maart 2019.
BiZa, I&W, LNV

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19
maart 2019
Geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019 - 21501-33-753
Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Energieraad (informeel) op 2
april 2019.
EU

Voorstel:

21.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het
tweede halfjaar van 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12
maart 2019
Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het tweede
halfjaar van 2018 - 33529-586
Geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 21 maart
2019.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Bestuurlijk Overleg Groningen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
maart 2019. Bestuurlijk Overleg Groningen - 33529-587
Geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 21 maart
2019.
BiZa

Agendapunt:

Toezeggingen algemeen overleg Mijnbouw van 7 februari 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
maart 2019
Toezeggingen algemeen overleg Mijnbouw van 7 februari 2019 - 33529-588
Geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 21 maart
2019.

Voorstel:

24.

Voorstel:
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25.

Agendapunt:

Reactie op bericht "Minister Wiebes zet Tweede Kamer op verkeerde
been met cijfers over beoordeling versterking" en informatie over de
resultaten van het bestuurlijk overleg Groningen op 11 maart 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Reactie op bericht "Minister Wiebes zet Tweede Kamer op verkeerde been met
cijfers over beoordeling versterking" en informatie over de resultaten van het
bestuurlijk overleg Groningen op 11 maart 2019 - 2019Z05539
Geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 21 maart
2019.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Deelname Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
maart 2019
Deelname Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermie - 2019Z05527
Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 21 maart 2019.

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de brandbrief
van de Agrarische Tafel

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de brandbrief van de Agrarische
Tafel - 33529-589
Betrokken bij het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 21 maart 2019.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A04627
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