Den Haag, 23 januari 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
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

3.

Agendapunt:

Verzoek FME tot aanbieding nationaal actieplan 'energieopslag en –
conversie 2019' d.d. 5 maart 2019

Zaak:

Besluit:

Brief derden - FME te Zoetermeer - 7 januari 2019
Verzoek FME tot aanbieding nationaal actieplan 'energieopslag en –conversie
2019' d.d. 5 maart 2019 - 2019Z00140
Petitieaanbieding organiseren.

Agendapunt:

Verzoek TU/e om nieuw Atlas gebouw te openen d.d. 21 maart 2019

Zaak:

Brief derden - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) te Eindhoven - 10
januari 2019
Verzoek TU/e om nieuw Atlas gebouw te openen d.d. 21 maart 2019 2019Z00252
Het lid Van Eijs heeft zich bereid verklaard het gebouw te openen.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Aanbod VNCI, namens de bedrijven aan de Industrietafel, voor
technische briefing/rondetafel over onderdeel industrie in
klimaatakkoord

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI) te Leidschendam - 14 januari 2019
Aanbod VNCI, namens de bedrijven aan de Industrietafel, voor technische
briefing/rondetafel over onderdeel industrie in klimaatakkoord - 2019Z00510
De in het kader van de Jaarplanning ingestelde werkgroep Klimaat en energie
zal dit aanbod voor een rondetafelgesprek meenemen bij de inrichting van de
bredere informatievoorziening voor de Kamer ten aanzien van het
Klimaatakkoord.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Uitnodiging TenneT TSO BV voor werkbezoek

Zaak:

Brief derden - TenneT TSO BV te Arnhem - 16 januari 2019
Uitnodiging TenneT TSO BV voor werkbezoek - 2019Z00624
TenneT zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen in combinatie
met een of meer decentrale netwerkbedrijven.

Besluit:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds
(F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
november 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XIII
Reeds afgehandeld.
LNV

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
december 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35095-XIII-3
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2018
Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 van
Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
Diergezondheidsfonds - 35000-XIII-76
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting.
LNV
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7.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, DikFaber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een
kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en
stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van
broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de
verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12 september
2016
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber,
Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het
ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen
van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde
opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken
(Klimaatwet) - 34534
Reeds afgehandeld.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

8.

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 18
december 2018
Brief van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, YesilgözZegerius en Agnes Mulder inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel
door het lid Geleijnse - 34534-36
Voor kennisgeving aangenomen.
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 18 december
2018
Tweede nota van wijziging - 34534-37
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie
van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het
handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek,
de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 maart 2017
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die
wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde
onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet
op de Kamer van Koophandel - 34687
Het lid Wörsdörfer zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek. Nadat het
rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden, zal het wetsvoorstel voor plenaire
behandeling worden aangemeld.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 december 2018
Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34687-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer - 20 december 2018
Derde nota van wijziging - 34687-11
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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Stukken van de minister van EZK
9.

Agendapunt:

Ontwerp Klimaatakkoord

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Ontwerp Klimaatakkoord - 32813-263
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.
LNV, I&W, BiZa

Agendapunt:

CBS-rapport emissie intensiteit Nederlandse industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
CBS-rapport emissie intensiteit Nederlandse industrie - 32813-264
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.

Besluit:

10.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het ‘Emissions Gap Report 2018’
van de Verenigde Naties

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2018
Reactie op verzoek commissie inzake het ‘Emissions Gap Report 2018’ van de
Verenigde Naties - 32813-262
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Evaluatie energie-audits en inbreukprocedure EU-richtlijn energieefficiëntie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
december 2018
Evaluatie energie-audits en inbreukprocedure EU-richtlijn energie-efficiëntie 31209-220
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Reactie met betrekking tot vastrechtkorting gasaansluiting in
combinatie met stadsverwarming

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Reactie met betrekking tot vastrechtkorting gasaansluiting in combinatie met
stadsverwarming - 2018Z24765
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Afschrift brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze over het windpark De Drentse
Monden en Oostermoer - 33612-69
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019.

Besluit:
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15.

16.

Agendapunt:

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 - 31239-294
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019.

Agendapunt:

Stand van zaken opvolger salderingsregeling

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Stand van zaken opvolger salderingsregeling - 31239-295
De minister zal worden verzocht aan te geven wanneer de Kamer (de stand van
zaken met betrekking tot de hervorming van) de salderingsregeling zal
ontvangen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie
op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de
salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de
uitkomst van het overleg met SportDrenthe

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
december 2018
Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de
brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor
buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met
SportDrenthe - 2018Z23939
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche over de mededeling van de Europese
Commissie “een schone planeet voor iedereen: een Europese
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM (2018) 773)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Uitstel toezending BNC-fiche over de mededeling van de Europese Commissie
“een schone planeet voor iedereen: een Europese strategische
langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en
klimaatneutrale economie” (COM (2018) 773) - 22112-2743
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Traject schaderegeling mijnbouwschade in Limburg en uitvoering nader
gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over voor 1 juli
duidelijkheid voor alle Limburgers met mijnbouwschade (Kamerstuk
32813-261)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
december 2018
Traject schaderegeling mijnbouwschade in Limburg en uitvoering nader
gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over voor 1 juli duidelijkheid voor
alle Limburgers met mijnbouwschade - 32849-155
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019.
Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Besluit:
Besluit:
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20.

21.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg mijnbouw van 11
oktober 2018

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg mijnbouw van
11 oktober 2018 - 32849-156
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019.

Agendapunt:

Woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20
december 2018
Woningmarktontwikkelingen rond het Groningenveld - 33529-549
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019.
Voor het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019 zal alleen nog de door
de minister in het debat over de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie Groningen op 16 januari 2019 toegezegde brief worden
geagendeerd. Alle andere brieven betreffende mijnbouw die hierna worden
ingediend, zullen voor een algemeen overleg Mijnbouw half maart worden
geagendeerd.
BiZa

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens
de Regeling van werkzaamheden 20 november 2018, over versnelde
bodemdaling in Nederland

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2018
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden 20 november 2018, over versnelde bodemdaling
in Nederland - 35000-J-29
Voor kennisgeving aangenomen.
LNV, BiZa, OCW, I&W

Agendapunt:

De bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2018
De bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie - 32637342
Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 31 januari 2019.
BuHa-OS, FIN

Agendapunt:

Benoeming Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Benoeming Monitoring Commissie Corporate Governance Code - 31083-56
Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 31 januari 2019.

Besluit:

23.

Besluit:

24.

Besluit:
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25.

Agendapunt:

Uitstel toezending van de rapportage zoals gevraag in de motie van de
leden Van den Berg en Veldman over geen oneerlijke concurrentie door
het CBS (Kamerstuk 34775-XIII-140)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Uitstel toezending van de rapportage zoals gevraag in de motie van de leden
Van den Berg en Veldman over geen oneerlijke concurrentie door het CBS 35000-XIII-77
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van
de leden Van den Berg en Geurts over zo laat mogelijk samenbrengen
van oogstramingen (Kamerstuk 35000-XIV-62)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21
december 2018
Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden
Van den Berg en Geurts over zo laat mogelijk samenbrengen van
oogstramingen - 35000-XIV-69
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
november 2018
Uitvoering motie van de leden Van den Berg en Geurts over zo laat mogelijk
samenbrengen van oogstramingen - 35000-XIV-62
Voor kennisgeving aangenomen.
LNV

Stukken van de staatssecretaris van EZK
27.

Agendapunt:

Verslag Telecomraad van 4 december 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 december 2018
Verslag Telecomraad van 4 december 2018 - 21501-33-738
Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel, 7 juni 2019) op
29 mei 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

28.

Agendapunt:

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30
november 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 december 2018
Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 november 2018
- 21501-30-449
Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen
(formeel,18 februari 2019) op 12 februari 2019.
OCW, EU

Besluit:
Volgcommissie(s):
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29.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche Gecoördineerd Actieplan voor kunstmatige
intelligentie COM (2018) 795 en BNC-fiche Geharmoniseerde normen:
meer transparantie en rechtszekerheid voor een optimaal
functionerende eengemaakte markt COM (2018) 764

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 december 2018
Uitstel toezending BNC-fiche Gecoördineerd Actieplan voor kunstmatige
intelligentie COM (2018) 795 en BNC-fiche Geharmoniseerde normen: meer
transparantie en rechtszekerheid voor een optimaal functionerende
eengemaakte markt COM (2018) 764 - 22112-2742
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Agendapunt:

Toekomst 3,5 GHz-band

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 24 december 2018
Toekomst 3,5 GHz-band - 24095-459
Betrekken bij het plenaire debat over de uitrol van 5G.

Besluit:

30.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en
Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en
handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht (Kamerstuk
24095-454)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 december 2018
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en Sjoerdsma over
een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische
rol in beleid en toezicht (Kamerstuk 24095-454) - 24095-458
Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 4 april 2019.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Besluit Europese Commissie over fusie T-Mobile en Tele2 en
vervolgstappen naar veiling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 december 2018
Besluit Europese Commissie over fusie T-Mobile en Tele2 en vervolgstappen
naar veiling - 26643-587
Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 4 april 2019.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Voortgang diverse moties en toezeggingen marktwerking en
mededinging

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 december 2018
Voortgang diverse moties en toezeggingen marktwerking en mededinging 34252-10
Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 6
februari 2019.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Stand van zaken startup en scale-up beleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 december 2018
Stand van zaken startup en scale-up beleid - 32637-343
Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie, dat zal plaatsvinden na
ommekomst van de aangekondigde evaluatie van de WBSO.
OCW, BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

36.

Agendapunt:

Invulling moties over Small Business Innovation Research (SBIR) en
verhoging tweede schrijf WBSO (Kamerstuk 34775-XIII-92 en
Kamerstuk 35000-XIII-51)

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 december 2018
Invulling moties over Small Business Innovation Research (SBIR) en verhoging
tweede schrijf WBSO (Kamerstuk 34775-XIII-92 en Kamerstuk 35000-XIII-51)
- 33009-67
Agenderen voor het algemeen overleg Innovatie.

Agendapunt:

Voortgangsbrief verkenning cybersecurity

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 december 2018
Voortgangsbrief verkenning cybersecurity - 26643-586
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Digitalisering (na
de Digitale Top).

Besluit:

Stukken van andere bewindspersonen
Geen agendapunten
Overige stukken
37.

Agendapunt:

Verzoek commissie Financiën beleidsthema's V-100

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 20 december 2018
Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te
leveren ten behoeve van de V-100 in 2019 - 2018Z24627
Het thema digitalisering wordt gekozen. Voor het tweede thema zal aan de
leden worden verzocht suggesties aan te dragen, waarna de commissie een
keuze zal maken.
BiZa, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS, BuZa, KR, EU

Besluit:

Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 27 december 2018
Stafnotitie - Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten
en geplande algemeen overleggen - 2018Z24788
Ter informatie.

Besluit:
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39.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27
december 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK - 2018Z24787
Conform voorstellen.

Besluit:

40.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Alkaya (SP) om een brief te vragen over de
voortgang van de consolidatie in de postsector

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 16
januari 2019
Verzoek van het lid Alkaya (SP) om een brief te vragen over de voortgang van
de consolidatie in de postsector - 2019Z00552
De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over de
voortgang van de consolidatie in de postsector.

Besluit:

41.

Agendapunt:
Besluit:

Instellen lief- en leedpot
De commissie besluit tot het instellen van een lief-en leedpot. De griffier zal
hiervoor een nader voorstel doen.

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
42.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over de 5 adviezen
uit de aardbevingsregio

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 15 januari 2019, over de 5 adviezen uit de
aardbevingsregio - 33529-552
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning op 16 januari 2019.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
januari 2019
Aanpak gevolgen aardbevingen door gaswinning in Groningen - 33529-551
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning op 16 januari 2019.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Recente berichtgeving aangaande de lekkage van aardgascondensaat
bij Farmsum

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2018
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 12 december 2018, over het bericht dat de minister EZK
informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer - 33529-548
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019.

Besluit:
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Rondvraag
45.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de inbrengtermijn voor het
verslag over het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de
Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL
(Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123) vast te stellen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA)
- 23 januari 2019
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de inbrengtermijn voor het verslag over
het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)
(35123) vast te stellen. - 2019Z01023
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 14 februari
2019.

Besluit:

46.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de minister een brief te vragen
waarin hij meer duidelijkheid verschaft over de verhouding tussen de
energierekening en koopkrachtplaatjes

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J. Moorlag (PvdA)
- 23 januari 2019
Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om de minister een brief te vragen waarin
hij meer duidelijkheid verschaft over de verhouding tussen de energierekening
en koopkrachtplaatjes - 2019Z01026
De minister zal worden verzocht meer duidelijkheid te verschaffen over de
verhouding tussen de energierekening en koopkrachtplaatjes.

Besluit:

BESLOTEN GEDEELTE
Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A04619
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