2019D40370

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het
voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te
brengen in de vorm van een lijst van vragen. De vragen zijn op 10 oktober
2019 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken.
Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de
gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord,
acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel
voldoende voorbereid.
De voorzitter van de commissie,
Diks
De griffier van de commissie,
Nava
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Vraag
Welke kosten heeft uw ministerie in 2018 en 2019 gemaakt ten
behoeve van (leden van) het Koninklijk Huis? Welk bedrag is
hiervoor precies gereserveerd in de begroting van 2020?
Kunt u aangeven wanneer het wetsvoorstel om de positie van
huurders en verhuurders bij verduurzaming te versterken ter
consultatie gaat worden aangeboden?
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de
broeikasgasreductie?
Kan worden aangegeven hoe zwaar een CO2-heffing kan gaan
drukken op de energie-intensieve bedrijven, door een cumulatie
van maatregelen? Wat is het aandeel bedrijven dat met deze
cumulatie te maken gaat krijgen? Hoe hoog zou de totale som van
heffingen dan zijn, welk deel daarvan wordt gevormd door de
CO2-heffing?
Kunt u aangeven welke partijen het klimaatakkoord hebben
ondertekend?
Welke extra maatregelen worden per sector genomen om te
voldoen aan het Urgenda-vonnis van 2020?
Hoe wordt het programma Waterstof vormgegeven?
Welke bedrijven maken aanspraak op het programma Waterstof?
Hoeveel geld komt er beschikbaar om waterstof te stimuleren? Is
er per waterstofproject een maximumbedrag beschikbaar?
Welke resterende acties en doelen uit het Energieakkoord worden
geïntegreerd in het Klimaatakkoord?
Hoe wordt er gegarandeerd dat bij het ontwerp van de CO2 heffing
genoeg zal stimuleren om tot voldoende CO2-reductie te leiden?
Op welke wijze is in het afgelopen jaar de financiële instellingen
betrokken bij het klimaatakkoord en het leveren van hun bijdrage
aan het klimaatdoel?
Welke extra maatregelen zijn er sinds Prinsjesdag 2019 genomen
om te voldoen aan het Urgenda-vonnis?
Kunt u een overzicht geven per industriele sector op welke wijze zij
per technologie broeikasgasemissies fors kunnen reduceren, dus
daargelaten kleine besparingen, en hoe de verbrede SDE++ hierop
gericht gaat worden?
Hoe verhoudt de potentiële CO2-reductie van CCS zich tegenover
de kosten? Hoe kostenefficiënt wordt de maatregel geschat?
In welke sectoren zijn er geen kosteneffectieve alternatieven voor
de inzet van CCS als CO2 reducerende maatregel?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is voor de voorbereding
voor de wijziging van de warmtewet en wanneer deze ter
consultatie wordt aangeboden?
Kunt u aangeven in hoeverre uw oproep aan de energiebedrijven
met grote warmtenetten om investeringen te doen of tarieven te
verlagen gaat hebben? Zo nee, zorgt u ervoor dat het wetsvoorstel
voor de wijziging van de warmtewet per 1 januari 2021 in werking
gaat treden, en in ieder geval voor de zomer wordt aangeboden
aan de Tweede Kamer?
Op welke manier wordt de tariefregulering voor het warmtenet
geregeld?
Hoe kan er meer concurrentie worden mogelijk gemaakt op het
warmtenet?
Zal meer concurrentie op het warmtenet leiden tot betere prijzen
voor de consument?
Kunt u een overzicht geven van de jaarlijkse hoeveelheid
gewonnen gas vanuit het Groningerveld?
Kunt u een overzicht geven van de jaarlijkse hoeveelheid
gewonnen gas vanuit alle gasvelden?
Kunt u een duiding geven van de gasstromen? Hoeveel gas wordt
geïmporteerd gespecificeerd per land?
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Vraag
Kunt u in een overzicht over de afgelopen jaren aangeven hoeveel
kubieke meter gas er per gaswinningsveld per jaar is gewonnen?
Kunt u in een overzicht over de komende jaren aangeven hoeveel
kubieke meter gas er per gaswinningsveld per jaar men voornemens is te gaan winnen?
Kunt u per jaar dat er gas wordt gewonnen aangeven hoeveel dit
financieel de overheid heeft gekost en heeft opgeleverd (zowel
voor de afgelopen jaren als voor de komende jaren)? Kan hierin
een uitsplitsing gemaakt worden tussen de gaswinning in
Groningen en de gaswinning uit kleine velden?
Kunt u per jaar aangeven hoeveel geld er vanuit de overheid is
besteed aan schadeherstel n.a.v. de gaswinning in Groningen? En
aanvullend, hoeveel euro verwacht u de komende jaren hier aan te
besteden?
Kunt u per jaar aangeven hoeveel geld er vanuit de overheid is
besteed aan versterking naar aanleiding van de gaswinning in
Groningen? Hoeveel euro verwacht u de komende jaren hier aan te
besteden?
Kunt u per jaar aangeven hoeveel geld er vanuit de overheid is
besteed aan persoonlijke ondersteuning (denk bijv. aan medische
hulp / geestelijke bijstand) n.a.v. de gaswinning in Groningen? En
aanvullend, hoeveel euro verwacht u de komende jaren hier aan te
besteden?
Kunt u een overzicht geven van het aantal overleggen met
provinciale en lokale bestuurders naar aanleiding van de gaswinning in Groningen?
Wat betekent het toevoegen van stikstof voor de prijs per kubieke
meter gas?
Hoe duur is het importeren van gas uit Rusland ten opzichte van
het importeren uit Noorwegen?
Kunt uiteenzetten op welke vlakken onze concurrentiepositie goed
is, op schaal van voldoende naar excellent, en op welke vlakken we
voor uitdagingen staan?
Hoe worden nieuwe bedrijven met creatieve ideeën steviger bij het
innovatiebeleid betrokken?
Kunt u een overzicht geven van de ambities en mate van ondersteuning van de meerjarige programma’s die nu worden ontwikkeld voor sleuteltechnologieën?
Hoe wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het
MKB-actieplan?
Kunt u nader specificeren wanneer wat u betreft, in zowel
kwalitatieve als kwantitatieve doel, het Techniekpact is geslaagd?
Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat er studentenstops komen op technische opleidingen, en welke effecten
verwacht u?
Met betrekking tot de doorgroei van start-ups naar scale-ups met
maatschappelijke en economische betekenis, in welke mate en op
welke aspecten en/of sectoren loopt Nederland met name hierin
achter? Waaruit blijkt dat?
Op basis waarvan wordt bepaald welke bedrijven worden
gecompenseerd voor indirecte kosten van de ETS? Hoe hangt dit
samen met het gratis vrijgeven van emissierechten?
Kunt u aangeven wanneer de Hemwegcentrale wordt gekocht,
voor welk bedrag en op welk moment de overdracht is?
Welke maatregelen moeten, naast de sluiting van de Hemwegcentrale, genomen worden om op korte termijn te voldoen aan het
Urgenda-vonnis voor 2020?
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Vraag
Betekent de ophoging van het budget voor compensatie van de
indirecte kosten in het kader van het ETS dat deze compensatieregeling niet wordt afgeschaft, maar wordt verdubbeld, terwijl in het
Klimaatakkoord staat dat deze regeling gaat aflopen (pag. 106 van
het Klimaatakkoord)?
Kunt u nadere toelichting geven op de argumentatie om de
kasschuif ETS op te hogen naar 105,6 miljoen?
Kunt u een overzicht geven van de vergunde SDE+ projecten in het
afgelopen jaar?
Kunt u toelichten waarom de verwachte hogere ontvangsten uit
het de ETS-rechten veilingen fluctueren van 150 miljoen in 2020, 80
miljoen in 2021 en 2022 en 140 miljoen in 2023?
Kunt u toelichten of de bijdrage van NAM van 145 miljoen in 2020
en 2021 voldoende is voor de schadeafhandeling? Komen hier de
heffingen die het toekomstige Instituut Mijnbouwschade in
rekening gaat brengen bij NAM hier nog bij?
Kunt u toelichten hoe er in het tabel een bedrag van 450 miljoen
gereserveerd staat in 2023 en op welke wijze het bedrag moet
optellen tot 1,7 miljard en waar de middelen vandaan zullen komen
om in 2023 op te tellen tot 1,7 miljard?
Klopt het dat er in 2018 een bedrag van 117 miljoen euro is
uitgeleend (een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting) vanuit
de Regio Envelop aan ECN/NRG om nucleair afval op te ruimen?
Wat houdt in dit geval een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting exact in? Waarom werd dit bedrag eerder een bijdrage
genoemd (Kamerstuk 29 697, nr. 41)?
Welke kartel-/mededingingswetgeving is relevant met betrekking
tot Digital Trust Center (DTZ)? In hoeverre zou deze een belemmering kunnen vormen voor de (gezamenlijke) ontwikkeling van
online platforms door bedrijven?
Kunt u aangeven van welke subsidies en garantstellingen het mkb
gebruik kan maken om investeringen te doen in het kader van de
energietransitie?
Hoe is de lastenverzwaring van 5 miljard voor het bedrijfsleven
opgebouwd? Kunt u dit per maatregel uitsplitsen?
Gelden deze lastenverzwaringen voor alle bedrijven of is er een
differentiatie tussen bedrijven? Kunt u deze uitsplitsen in de
grootte van bedrijven? Kunt u deze uitsplitsen in rechtsvorm?
Hoe groot is de lastenverzwaring voor het mkb?
Hoeveel zijn de loonkosten voor werkgevers afgelopen jaren
gestegen? Hoeveel zullen de loonkosten voor werkgevers komende
tijd dalen of stijgen? Wat is de reden voor de stijging afgelopen
jaren? Hoe zijn deze loonkosten voor werkgevers opgebouwd?
Kunt u een overzicht geven van de top 10 concurrerende kenniseconomieën wereldwijd en hun uitgaven aan Research &
Development (R&D) investeringen, zowel vanuit de overheid als
privaat en in samenwerking?
Wat zijn uw indicatoren waar langs bedrijven te bekijken zijn als
het gaat om maatschappelijke verantwoordelijkheid?
Hoe zorgt u ervoor dat Nederland goed blijft scoren op de World
Competitive Index?
Het is de ambitie om 2,5% van BBP te besteden aan R&D, hoeveel
procent was dit in 2018?
Hoeveel procent van de 2,5% komt door de plannen uit het huidige
regeerakkoord?
Hoeveel geld is nodig om de ambitie van minstens 2,5% te
realiseren?
Welke middelen maakt u vrij om te investeren in toekomstige
groeisectoren en technologieën?
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Vraag
Kunt u hier per techniek aangeven hoeveel geld hierin wordt
geïnvesteerd door de overheid?
Bij verduurzaming industrie wordt waterstof genoemd als een van
de maatregelen. Gaat dit over alle vormen van waterstof? Hoe
wordt er specifiek ingezet op groene waterstof?
Waar wordt de begrotingsreserve Borgstellingsregeling Midden en
Kleinbedrijf (BMKB) aan besteed?
Is er een plafond in de begrotingsreserve BMKB?
Hoeveel geld wordt maximaal voor de begrotingsreserve BMKB
gereserveerd?
Is er een minimumbedrag voor de begrotingsreserve BMKB voor
het moment dat de verliesdeclaraties toenemen en zo ja, hoe hoog
is dit minimumbedrag?
Hoeveel subsidie is er nodig om groene waterstof rendabel te
maken?
Welke projecten rondom waterstof zijn er reeds?
Voor wat voor projecten wordt de 10 mln. voor waterstof bedrag
gereserveerd?
Wat zijn de voorwaarden voor de WBSO?
Wat is de reden voor de onderuitputting in 2017 en 2018? Is er een
inschatting te maken over een eventuele onderuitputting voor
2019?
Welke mogelijkheden zijn er om meer ondernemers gebruik te
laten maken van de WBSO?
Wat is het effect van het verhogen van de percentages van de
eerste schijf?
Wat is het effect van het verhogen van de percentages van de
tweede schijf?
Wat is het effect van het verhogen van de grens van de eerste
schijf?
Hoe gaat de samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen helpen bij het binnenhalen van nieuwe economische activiteiten?
Bij hoeveel ondernemers wordt de komende jaren de zelfstandigenaftrek afgebouwd? Hoe is deze groep opgebouwd? Hoeveel
van deze groep ondernemers kan worden bestempeld als ZZP’er?
Hoe worden ondernemers de komende jaren gecompenseerd via
de arbeidskorting inkomstenbelasting voor de afbouw van de
zelfstandigenaftrek? Kun u dit voor de jaren 2020, 2021, 2022, 2023,
2024 en 2025 uitsplitsen?
Is er nagedacht over de mogelijkheid om de instrumenten van het
Toekomstfonds ergens anders onder te brengen en het Toekomstfonds op te heffen, aangezien het Toekomstfonds geen aanvullende middelen meer zal ontvangen vanwege de verlaging van de
gaswinning?
Kunt u de schommeling in de gasbaten van 2020 tot en met 2023
toelichten?
Hoe gaan de doelen voor 2020 gehaald worden?
Hoe kan het reductiepercentage voor 2030 nog worden gehaald?
Klopt het dat bij het vaststellen van gemiddeld energieverbruik
gewerkt wordt met voorspellingen ten aanzien van verduurzamingsmaatregelen? Zo ja, waar worden deze aannames op
gebaseerd, kunnen betreffende cijfers worden weergegeven en
toegelicht?
Wat was in 2016, 2017 en 2018 het energieverbruik van een
gemiddeld huishouden? Wat gaat dat voor 2019 zijn? Wat is de
inschatting voor 2020?
Wat is in de jaren 2016, 2017, 2018 het aantal geplaatste zonnepanelen op daken en wat gaat dit voor 2019 zijn? Wat is de inschatting voor 2020?
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Vraag
Welke isolatiemaatregelen zijn in de jaren 2016, 2017, 2018 bij een
gemiddeld huishouden genomen? Hoe gaat dit voor 2019 zijn? Wat
is de inschatting voor 2020?
Is bekend hoeveel huishoudens hun energieverbruik met hoeveel
verminderd hebben door het nemen van verduurzamingsmaatregels? Welke cijfers of trend is hierin de afgelopen vijf tot twee jaar
te zien?
Welk effect gaat de te verwachten stijgende gasprijs hebben op de
warmtetarieven? Op welke wijze kan voorkomen worden dat
mensen die aangesloten zijn op een warmtenet met een hogere
rekening worden geconfronteerd?
Welk energieverbruik is realistisch bij een typische jaren ’70
eengezinswoning?
Welk energieverbruik is realistisch bij een typische jaren ’30
eengezinswoning?
Welk energieverbruik is realistisch bij een typische jaren ’50
eengezinswoning?
Welk energieverbruik is realistisch bij een typische jaren ’90
eengezinswoning?
Welk energieverbruik is realistisch bij een typische sociale
huurwoning?
Kunnen naast het gemiddelde ook de uitschieters aan beide kanten
worden gegeven?
Kan per bovenstaand type woning worden weergegeven wat het
belastingvoordeel op de energierekening gaat zijn? Kan per type
woning en gezinssamenstelling met een rekenvoorbeeld worden
weergegeven hoe de energierekening eruit ziet?
Wat was in 2016, 2017 en in 2018 het geschatte energieverbruik
van een gemiddeld huishouden? Wat waren de uiteindelijke
daadwerkelijke verbruikcijfers? Wat gaat dat voor 2019 zijn? Wat is
de inschatting voor 2020?
Zijn er cijfers bekend welke energie-intensieve bedrijven, zowel in
binnen- als buitenland, zijn verhuisd als gevolg van milieuheffingen?
Welke gaspijleidingen buiten Europa worden geaffecteerd door de
nieuwe Gasrichtlijn?
Kunt u een overzicht geven van de stand van de gasdiversificatie
van alle Europese lidstaten?
Kunt u een overzicht geven van de samenwerkingsverbanden met
betrekking tot duurzaamheid van de Europese Unie met derde
landen?
Welk aandeel van de leningen van de Europese Investeringsbank is
bestemd voor duurzame energie?
In hoeverre voldoen Europese lidstaten aan het Gas Target Model?
Wat is de voortgang van de Southern Gas Corridor?
Wat is de actuele stand van de wetenschap omtrent «radiative
forcing», het versterkte effect van broeikasgassen die worden
uitgestoten op grote hoogte?
Hoeveel warmtenetten zijn voorzien of al aangelegd die aangesloten worden/zijn op biomassacentrales? Hoeveel woningen worden
of zijn aangesloten op deze warmtenetten?
Wat is de herkomst van het in Nederland gebruikte aardgas,
uitgesplitst in land van herkomst en sector?
Hoe staat het met de doelstelling van ten minste 15.000 voltijdsbanen? Kan hier verder op worden ingegaan?
Kunt u een overzicht geven van alle aquathermieprojecten in
Nederland?
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Vraag
Hoeveel instrumenten zijn er met als doel innovatie te stimuleren?
Is er weleens nagedacht over het overzichtelijker maken van al
deze instrumenten?
Wat is de reactie op de aanbevelingen van de Europese Commissie? Hoe wordt gereageerd op de terechtwijzing van de Commissie
dat Nederland zijn doelen niet meer kan halen?
Welke regeldruk moet er verminderd worden? Kunt u daar
voorbeelden van geven?
Welke andere financieringsmogelijkheden bestaan er voor groene
waterstof, indien dit niet mogelijk is middels de SDE++?
Welke soort vergunningen worden er nog afgegeven voor de
mijnbouw?
Hoeveel lopende vergunningen zijn er op dit moment afgegeven
voor mijnbouw op land?
Hoeveel lopende vergunningen zijn er op dit moment afgegeven
voor mijnbouw op zee?
Kunt u toelichten hoeveel aansluitingen netbeheerders hebben in
Nederland, uitgezet per netbeheerder en per regio?
Kunt u inzicht geven in hoeveel biomassacentrales in Nederland in
werking zijn?
Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt de kap van bomen die worden
gebruikt als biomassa?
Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt het transport van bomen die
worden gebruikt als biomassa?
Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt de verbranding van bomen die
worden gebruikt als biomassa?
Hoeveel subsidie gaat er in 2020 naar biomassacentrales? Hoe
groot moet het percentage biomassa van het aandeel hernieuwbare energie hiermee worden?
Hoeveel CO2-uitstoot wordt bespaard door het inzetten van een
biomassacentrale? Kan dit tegenover de uitstoot van fossiel
gestookte centrales worden gezet?
Welke argumentatie ligt ten grondslag aan de opvatting dat
biomassa duurzaam kan zijn? Kan dit worden toegelicht?
Hoeveel Twh hernieuwbare elektriciteit op zee verwacht de
Minister op te wekken indien alle op dit moment aanbestede
windparken op zee energie leveren?
Hoeveel procent elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal
Nederland produceren indien alle Nederlandse kolencentrales zijn
overgeschakeld op biomassa?
Hoeveel procent elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal
Nederland produceren indien alle kavels voor windmolenprojecten
op zee in gebruik zijn genomen?
Heeft u inzicht in de hoeveelheid beschikbare duurzame biomassa
voor de Nederlandse energiemarkt?
Kan er een lijst en een kaart geven worden van alle biomassacentrales in Nederland?
Hoeveel biomassacentrales zijn er gepland? Kan er een lijst en
kaart gegeven worden van alle geplande biomassacentrales?
Hoeveel biomassacentrales zijn er naar verwachting in 2030 en in
2050 en hoeveel energie produceren die naar verwachting?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal varkens in Nederland met 10%?
Welk percentage van de duurzame energiedoelen voor 2030 wordt
naar verwachting ingevuld door biomassa?
In het Convenant Duurzaamheid Biomassa is afgesproken dat er
maximaal 25 PJ opgewekt wordt met biomassa, maar kan
aangeven worden hoeveel dit naar verwachting is in 2023?
Wat is de herkomst van de afgelopen jaren verstookte biomassa?
Graag per jaar zo ver mogelijke uitgesplitst naar type en herkomst.
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Vraag
Wat gebeurt er met de stikstofuitstoot van een kolencentrale
naarmate er meer biomassa bijgevoegd wordt?
Heeft u inzicht in de hoeveelheid beschikbare duurzame biomassa
in Nederland? Wat verstaat u in dit verband onder duurzame
biomassa?
Hoeveel subsidie gaat er in 2021 naar biomassacentrales? Hoe
groot moet het percentage biomassa van het aandeel hernieuwbare energie hiermee worden?
Hoeveel subsidie gaat er in 2025 naar biomassacentrales? Hoe
groot moet het percentage biomassa van het aandeel hernieuwbare energie hiermee worden?
Hoeveel subsidie gaat er in 2030 naar biomassacentrales? Hoe
groot moet het percentage biomassa van het aandeel hernieuwbare energie hiermee worden?
Hoeveel subsidie gaat er in 2050 naar biomassacentrales? Hoe
groot moet het percentage biomassa van het aandeel hernieuwbare energie hiermee worden?
Hoeveel ton CO2-emissie denkt u te besparen door het gebruik van
biomassa in vergelijking met het gebruik van kolen en in vergelijking met het gebruik van gas?
Kan worden toegelicht hoe het kabinet komt aan de 90.000 extra
banen in de periode 2014–2020? In welke sectoren en op welk
opleidingsniveau bevinden zich deze banen? Betreft het
voltijdsbanen?
Welke redenen liggen eraan ten grondslag dat het kabinet nog
steeds het Urgenda-vonnis aanvecht?
Kan worden toegelicht waarom de voorstellen van Urgenda niet
zijn opgevolgd?
Kunt u een stand van zaken geven van de maatregelen die
genomen zijn en worden in het kader van het energieakkoord, en
in hoeverre de doelen van het energieakkoord wordt bereikt?
Welke kosten zijn gemoeid met een eventuele boete voor het
Urgenda-vonnis? Is hiervoor een reservering gemaakt?
Welke kosten zijn gemoeid met een eventuele boete voor het niet
halen van de doelen voor hernieuwbare energie? Is hiervoor een
reservering gemaakt?
Op welke gronden is de afweging gemaakt dat bij het boren naar
aardwarmte er fossiele brandstoffen gewonnen mogen worden?
Hoe verhoudt dit zich tot het uitgangspunt van aardwarmte,
namelijk overgaan op duurzame energie en de noodzaak om af te
stappen van fossiele brandstoffen?
Hoeveel SDE-subsidie voor biomassa is er aan de kolencentrales
toegekend?
Waarop is de aanname gebaseerd dat er voor 7.2 Mton aan
reductieopgave gehaald kan worden door middel van CCS? Kan dit
worden toegelicht?
Wanneer zullen de eerste CCS projecten daadwerkelijk CO2 gaan
afvangen? Is dit al vanaf 2020? Zo niet, hoe wordt hier rekening
mee gehouden voor de SDE++ aanvragen?
Wanneer is grootschalige uitrol van CCS mogelijk?
Hoeveel geld wordt er via de SDE++ beschikbaar gesteld voor
CCS?
In het klimaatakkoord staat dat er na 2035 geen SDE++ beschikkingen meer afgegeven worden voor CCS-aanvragen, hoeveel CO2 zal
er tegen deze tijd afgevangen zijn door middel van CCS? Waarom
is voor deze termijn gekozen?
Hoe kunnen mkb’ers worden geholpen om te voldoen aan de plicht
om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5
jaar terugverdienen?
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Vraag
Welke stimuleringsmaatregelen worden genomen om mkb’ers te
helpen bij hun verplichting op grond van de Wet Milieubeheer tot
het nemen van energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5
jaar terugverdienen?
Kunt u een uitsplitsing geven in de grootte van de bedrijven die
onder de informatieplicht vallen (tussen de 50.000 en 60.000)?
Kunt u aangeven hoe de groep van 27.426 bedrijven die hebben
voldaan aan de informatieplicht is opgebouwd? Zijn dit voornamelijk grote bedrijven of juist mkb’ers?
Wat is in deze casus het bevoegd gezag? In hoeverre zijn eventuele
accountmanagers of afdelingen Economie van gemeentes
betrokken bij het benaderen en informeren van ondernemers over
de informatieplicht en energiebesparende maatregelen?
Wat is de reden dat een groep gemeenten zich nog niet hebben
gemeld via RVO.nl? Is er een verband tussen de groep bedrijven
die nog niet hebben voldaan aan de informatieplicht en of de
gemeente zich gemeld heeft via RVO.nl?
Aan welke hoogte van de dwangsom zit u te denken wanneer
bedrijven niet voldoen aan de besparingsplicht? Welke stappen
worden vooraf gezet bij een dwangsom om een ondernemer te
stimuleren of te helpen om energiebesparende maatregelen te
nemen?
Zijn er onderzoeken bekend over het potentieel van zonnepanelen
op daken op Rijksgebouwen in Nederland?
Hoe staat het met de verkenning van de kansen van zonnepanelen
op water? Op welke manieren worden inwoners en natuurorganisaties betrokken bij de totstandkoming hiervan?
Kan een overzicht worden gegeven van succesvolle CCS-projecten,
zowel binnen als buiten de EU? Hoeveel geld gaat met deze
projecten gemoeid? Hoeveel CO2 wordt op deze wijze hergebruikt?
Is de voorgestelde grond die beschikbaar wordt gemaakt voor
wind op zee voldoende om de doelstellingen te halen zoals
genoemd op pagina 92?
Kunt u een overzicht geven van alle technieken die vanuit de SDE+
en de SDE++ worden gefinancierd? Kunt u per techniek uitsplitsen
hoeveel geld van de SDE+ en SDE++ aan de verschillende
technieken wordt besteed?
Hoeveel euro SDE+ subsidie is besteed aan mestvergistingsprojecten sinds 2012 uitgesplitst per jaar?
Hoe wordt de komende jaren ingezet op aardwarmte?
Kan meer worden verteld over geplande projecten en hoe deze
worden gefinancierd?
Gaat u zich ervoor inzetten dat indien dat Europees mogelijk wordt
gemaakt ook na 2020 er een compensatie komt voor energieintensieve bedrijven?
Kunt u een aangeven waarom er 800 miljoen wordt gestort in de
begrotingsreserve duurzame energie in 2019 maar het doel voor
hernieuwbare energie in 2020 niet gehaald wordt?
Kunt u de schommelingen in de verwachte ETS-ontvangsten in de
jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 verklaren?
Kunt u een overzicht verschaffen van de afgelopen tien jaar van
alle overheidsbijdrages (subsidies, fiscale maatregelen en andere
steun) die zijn gegaan naar mestvergisting?
Kunt u een overzicht verschaffen van de afgelopen tien jaar van
alle overheidsbijdrages (subsidies, fiscale maatregelen en andere
steun) die zijn gegaan naar emissiereducerende technieken in de
veehouderij? Kunt u dit dan ook uitsplitsen naar techniek?
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Nr
169

170

171
172

173

174

175
176

177
178

179
180
181
182
183

184

185

186

Vraag
Kunt u een overzicht verschaffen van de afgelopen tien jaar van
alle overheidsbijdrages (subsidies, fiscale maatregelen en andere
steun) die zijn gegaan naar emissiearme stalsystemen?
Wat is het bedrag dat vanuit het Topsectorenbeleid wordt
uitgegeven aan projecten of onderzoeken in de veehouderij? Kunt
u hierbij aangegeven wat het exacte doel is van deze uitgaven?
Worden ETS-ontvangsten gekoppeld aan een bepaalde uitgave,
zoals bij de Opslag Duurzame Energie? Wordt dit gedaan?
Bent u bereid om in 2020 een regeling open te stellen voor
duurzame energieprojecten die groter zijn dan salderen en kleiner
dan de verbrede SDE+ gezien het doel voor hernieuwbare energie
in 2020 en het op de plank blijven liggen van middelen in de
verbrede SDE+?
Kan verder worden toegelicht waarom de uitgave aan ETScompensatie zo enorm is toegenomen? Dat de CO2-prijs stijgt en
daarmee bedrijven tot verduurzaming geprikkeld worden, is toch
het uitgangspunt van ETS-beleid? Waarom wordt hiervoor
gecompenseerd?
Met welke andere landen concurreren deze ETS-bedrijven?
Worden deze bedrijven in die betreffende landen ook gecompenseerd?
Welke tarieven voor gas en elektriciteit betalen grootverbruikers in
respectievelijk Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden?
Welke belastingtarieven voor gas en elektriciteit betalen grootverbruikers in respectievelijk Frankrijk, Duitsland, Denemarken en
Zweden?
Kunt u de veiligheidsonderzoeken rondom boorlocaties WAV1 en
TUB7 openbaar maken?
Waarom is ervoor gekozen scholen, ziekenhuizen en het mkb fors
meer ODE te laten betalen? Bij welke verdeling hadden deze
groepen ook van een lager tarief kunnen profiteren en waarom is
daar niet voor gekozen?
Waarom hebben kerken wel recht op teruggaaf maar scholen niet?
Hoeveel geld vloeit op deze wijze terug naar kerkgenootschappen?
Hoeveel wordt in 2020 extra aan ODE-inkomsten opgehaald door
het verhoogd tarief voor scholen?
Hoeveel wordt in 2020 extra aan ODE-inkomsten opgehaald door
het verhoogd tarief voor ziekenhuizen?
Hoeveel wordt in 2020 extra aan ODE-inkomsten opgehaald door
het verhoogd tarief het mkb?
Maakt de aangekondigde verdere verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting als onderdeel van het voorstel
voor de tariefstelling van de ODE voor 2020 deel uit van de 200
euro belastingvermindering?
Kunt u aangeven in hoeverre de opbrengsten van de veiling van
ETS-rechten hoger zijn dan bij de vorige begroting verwacht en of
deze middelen ingezet zouden kunnen worden om de verhoging
van de ODE in de derde en vierde schijf te temporiseren?
Kunt u toelichten hoe het kan dat alle middelen in de begrotingsreserve duurzame energie verplicht zijn, gezien sommige projecten
waarvoor een beschikking is afgegeven alsnog niet doorgaan? Wat
gebeurt er met middelen van projecten die beschikt zijn en alsnog
niet doorgaan?
Kunt u toelichten waarvoor de middelen in de begrotingsreserve
duurzame energie verplicht zijn, want gezien niet alle projecten die
beschikt zijn doorgaan, zouden die middelen dan nog in de
begrotingsreserve toegekend moeten worden aan andere
projecten?

10

Nr
187

188

189

190

191

192

193

194

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Vraag
Kunt u een reflectie geven op wat juridisch verplicht is met het oog
op de begrotingsreserve duurzame energie? Zijn deze middelen
juridisch verplicht voor een specifiek project of zijn deze middelen
ten algemene verplicht voor een bepaald onderwerp?
Kunt u aangeven welke middelen in de begrotingsreserve energie
toebehoorden aan beschikkingen die alsnog niet zijn doorgegaan?
Zo ja, om hoeveel middelen gaat dit en uit welke regeling (MEP,
SDE, SDE+) komen deze middelen? Waaraan zijn deze middelen nu
juridisch verplicht in de begrotingsreserve?
Kan de begrotingsreserve SDE+ uitgebreider worden toegelicht?
Hoe heeft deze zich ontwikkeld vanaf 2011 en waar is deze voor
ingezet?
Kunnen de uitgaven aan nieuwe SDE+-subsidieverplichtingen
worden toegelicht? Welke gevolgen hebben deze uitgaven voor
latere SDE+-uitgaven?
Klopt het dat het Nederlandse CO2-budget voor 2050 dusdanig
beperkt is dat het aantal vliegbewegingen naar alle waarschijnlijkheid moet krimpen om te voorkomen dat de aan Nederland
toegeschreven uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartsector een onevenredig grote hap uit dit uitstootbudget zal innemen?
Zo nee, waaruit blijkt dat de luchtvaartsector op weg is om zich te
houden aan de klimaatdoelen van 2050?
Indien de huidige verhoudingen van de uitstoot van broeikasgassen door verschillende sectoren procentueel gelijk blijven, hoe ziet
dan de in megatonnen CO2-equivalenten uitgedrukte verdeling van
het Nederlandse CO2-budget in 2050 er per sector uit?
Hoe waarschijnlijk is het dat het aantal vliegbewegingen in
Nederland niet zal hoeven krimpen om het CO2-budget van 2050 te
respecteren, inclusief uitstootruimte voor andere sectoren binnen
dat budget?
Wat is de kosteneffectiviteit van mestvergisters per vermeden ton
CO2-equivalenten? Kunt u de berekening en onderbouwing
toevoegen?
Wat is de klimaatwinst als 200 miljoen euro wordt gestoken in het
verplaatsen van veehouderijbedrijven?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een halvering
van het aantal koeien in Nederland?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een halvering
van het aantal varkens in Nederland?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een halvering
van het aantal kippen in Nederland?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal koeien in Nederland met 70%?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal kippen in Nederland met 70%?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal varkens in Nederland met 70%?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal koeien in Nederland met 10%?
Wat is het in CO2-equivalenten uitgedrukte effect van een
vermindering van het aantal kippen in Nederland met 10%?
In hoeverre houden de kolencentrales zich aan de afspraak dat er
alleen FSC-gecertificeerde houtpellets worden bijgestookt?
Hebben de Amercentrale en de Eemshavencentrale momenteel
een stikstofuitstoot die past binnen hun vergunningen?
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Nr
206

207

208
209
210
211
212
213
214

215
216

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

228

229
230

231
232

Vraag
Kunnen alle maatregelen die uit het Klimaatakkoord (dus zonder
Energieakkoord en Urgenda-maatregelen) voortkomen onder
elkaar worden gezet, dat wil zeggen alle middelen inclusief
bijbehorende middelen uit de Klimaatenvelop en de Voorjaarsnota? Dit wordt gevraagd voor alle posten op alle begrotingen. Kan
dit uiteen worden gezet voor begrotingsjaar 2020? En ook
respectievelijk (doorkijk naar) begrotingsjaren 2021, 2025, 2030 en
2050?
Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel huizen er sinds 2015
zijn versterkt? Kan dit worden uitgesplitst per jaar? Kan dit worden
uitgesplitst naar gebouwen op norm en gebouwen niet op norm?
Kan er een overzicht worden gegeven van hoeveel gebouwen er
sinds 2015 zijn versterkt? Kan dit worden uitgesplitst per jaar?
Kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel bewoners in 2019
beschikten over een versterkingsovereenkomst?
Hoeveel huizen moeten er volgens de meest concrete informatie
nog versterkt worden?
Kan er, uitgesplitst per jaar, een overzicht worden gegeven hoeveel
inspecties er sinds 2012 hebben plaatsgevonden?
Kan er, uitgesplitst per jaar, een overzicht worden gegeven hoeveel
versterkingsadviezen er sinds 2012 zijn afgegeven?
Hoeveel huizen zijn er tot nu versterkt?
Kan er een overzicht worden gegeven van alle wettelijke stappen
die nog moeten worden genomen om het systeem van herstel en
versterking te hervormen?
Hoeveel aannemers zijn tot nu toe betrokken bij de aannemersvariant van de TCMG? Hoeveel daarvan zijn lokale aannemers?
Hoe gaat geborgd worden dat de 1.15 miljard die beschikbaar
wordt gesteld voor toekomstperspectief van het Gronings gebied,
bij de Groningers terecht komt?
Kunt u aangeven aan welke projecten de 1.15 miljard uit het fonds
voor toekomstperspectief van het Gronings gebied is uitgegeven?
Hoeveel geld is er begroot voor het opgaan van CVW en NCG in de
uitvoeringsorganisatie?
Welke invloed heeft de NAM nog na het wettelijk vastleggen van
versterking onder publieke aansturing?
Hoeveel huizen zijn er in Groningen in totaal versterkt? Hoeveel
huizen moeten nog worden versterkt?
Welke gevolgen zijn er voor het gehele Gasgebouw nu de gaskraan
sneller dicht gaat?
Waaruit bestaat de in totaal 1,01 miljard euro Volumebesluit Gas?
Hoeveel schademeldingen zijn er op dit moment bekend?
Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel schadegevallen er
sinds 2015 zijn afgehandeld? Kan dit worden uitgesplitst per jaar?
Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel schademeldingen er
in de afgelopen jaren per jaar hebben opengestaan?
Zijn alle meldingen al in behandeling? Zo nee, hoeveel niet?
Kan worden aangegeven wat de status is van de oude schadegevallen? Hoeveel van deze schadegevallen zijn inmiddels
afgehandeld?
Kan er een overzicht worden gegeven van alle wettelijke stappen
die nog moeten worden genomen om het systeem van schadeafhandeling te hervormen?
Wordt het HRA-model als publiek middel geduid?
Kan verder worden toegelicht hoeveel er van de 100 miljoen euro
op de Aanvullende Post in 2019 is gebruikt en waarvoor? Zijn er
bestemmingen voor gevonden?
Is al bekend waarvoor deze middelen in 2020 zijn gereserveerd? Zo
ja, waarvoor?
Kan er per batch worden aangegeven wat de stand van zaken is?
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Nr
233
234
235
236
237

238

239
240
241

242

243
244

245

246

247

248

249

250
251

Vraag
Wat is de planning met betrekking tot de versterking per batch?
Hoeveel panden kregen een versterkingsadvies in 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 en in 2019?
Hoeveel van die panden hebben nu geen (licht) verhoogd risico
volgens het HRA-model?
Hoeveel panden van woningcorporaties moeten versterkt worden?
Hoe gaan de uitgaven op de voorjaarsnota 2020 eruit zien? Zijn
uitgaven en reserveringen bij verschillende ministeries te vinden?
Of blijft alles terug te vinden in artikel 5 van de begroting van het
Ministerie van EZK?
Kosten voor versterking worden achteraf verhaald op de NAM,
conform de te maken afspraken. Op welke te maken afspraken
wordt gedoeld?
Wat is de netto bijdrage van de NAM aan het NPG? En wat is de
netto bijdrage van de Staat aan het NPG?
Hoe verklaart u dat de verplichtingen na 2021 met zo’n 80%
afnemen?
Op basis van welke schadecijfers is de prognose gebaseerd voor
de jaren 2020–2022? Waarom is er daarna niets meer begroot? Met
welk bedrag wordt er per schadegeval gerekend om tot deze
raming te komen?
Op basis van welke versterkingscijfers is de prognose gebaseerd
voor de jaren 2020–2022? Waarom is er daarna niets meer
begroot? Met welk bedrag wordt er per schadegeval gerekend om
tot deze raming te komen?
Hoeveel panden in het aardbevingsgebied zijn voorzien van
stutten?
Hoeveel van die gestutte panden hebben inmiddels tot een AOS
geleid?
Welk bedrag is vanaf 2012 tot en met 2019 per jaar en in totaal
door welke instantie uitgegeven aan het daadwerkelijk herstel van
de mijnbouwschade? Om welke bedragen zal het naar verwachting
gaan in 2020, 2021 en 2022?
Welk bedrag is vanaf 2012 tot en met 2019 per jaar en in totaal
door welke instantie uitgegeven voor het maken van rapporten
voor het beoordelen van de afhandeling van de mijnbouwschade?
Om welke bedragen zal het naar verwachting gaan in 2020, 2021
en 2022?
Hoeveel heeft de NAM vanaf 2012 per jaar betaald aan deze
uitgaven voor zowel het maken van rapporten als het daadwerkelijk herstel van mijnbouwschade?
Wat is de omvang van de personeelskosten en het aantal arbeidsplaatsen in 2019, respectievelijk 2020, van de NCG, TCMG, Tcbb,
NPG en Mijnraad, uitgesplitst naar elke afzonderlijke instantie?
Hoe hoog waren de aardgasbaten uitgesplitst naar het Groningenveld en de kleine velden jaarlijks vanaf 2010 tot en met 2019,
uitgedrukt in euro’s? Welke jaarlijkse aardgasbaten, wederom
gesplitst in het Groningen-veld en de kleine velden, worden
verwacht in de jaren 2020 tot en met 2022?
Hoeveel waren de totale kosten geweest van schadeherstel en
versterking, wanneer dat alles was uitgevoerd zonder tussenkomst
van allerlei instanties?
Hoe staat het bedrag uit de vorige vraag in verhouding tot de
kosten die nu zijn gemaakt om alle instanties op te richten?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van TCMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, RVO en de Uitvoeringsorganisatie?
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Nr
252

253

254

255

256

257

258
259
260

261

262
263

264
265

266
267

268
269
270

271

Vraag
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de ICT-projecten die zijn uitgevoerd voor TCMG,
Instituut Mijnbouwschade Groningen, RVO en de Uitvoeringsorganisatie?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij het uitvoeren van andere projecten dan ICT-projecten
voor TCMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, RVO en de
Uitvoeringsorganisatie?
Hoeveel managementfuncties zijn er binnen TCMG, het Instituut
Mijnbouwschade Groningen, RVO en de Uitvoeringsorganisatie en
hoe staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel communicatiefuncties zijn er binnen TCMG, het Instituut
Mijnbouwschade Groningen, RVO en de Uitvoeringsorganisatie en
hoe staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel medewerkers met tijdelijke contracten werken er bij
TCMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, RVO en de
Uitvoeringsorganisatie en hoe staat dit in verhouding tot het aantal
vaste medewerkers?
Wat zijn de te verwachten kosten van schadeafhandeling,
versterking en verduurzaming na 2022? Waarom staan deze niet in
de begroting vermeld?
Hoeveel scholen zijn inmiddels versterkt? Hoeveel scholen moeten
er nog versterkt worden?
Hoeveel zorggebouwen zijn er inmiddels versterkt? Hoeveel
zorggebouwen moeten er nog versterkt worden?
Hoeveel panden waarin kwetsbare mensen wonen, die minder snel
uit een woning kunnen komen, zijn er? Hoeveel daarvan staan er in
de planning versterkt te worden?
Hoe zien de te verwachten gasbaten er uit na het besluit de
gaswinning in 2022 te beëindigen, onderverdeeld in het
Groningen-veld en kleine velden?
Hoeveel ondernemers betalen belasting in het lage tarief vennootschapsbelasting? Kunt u dit uitsplitsen in grootte van bedrijven?
Hoeveel ondernemers betalen belasting in het hoge tarief
vennootschapsbelasting? Kunt u dit uitsplitsen in grootte van
bedrijven?
Wat gaat er met/bij EBN gebeuren nu de gaskraan sneller
dichtgaat?
Kan er in een overzicht helder gemaakt worden welke kosten van
de schadeafhandeling, de versterking en verduurzaming betaald
zijn door de NAM en welke door de overheid?
Wat gebeurt er met de opbrengsten van de CO2-heffing? Worden
deze ingezet voor een verdere verduurzaming van industrie?
Wat is momenteel de stand van zaken van bijstook over de periode
maart 2018-maart 2019 (in PJ en tonnen droge stof aan houtige
biomassa)?
Wordt de afspraak uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa (25
PJ) gemonitord? Zo ja, door wie?
Gaat de beperking tot 25 PJ naar verwachting overschreden
worden of niet?
Wordt het sluiten van kolencentrales meegenomen bij de
inventarisatie van maatregelen met betrekking tot het Urgendavonnis? Hoeveel kolencentrales moeten gesloten worden om aan
het Urgenda-vonnis te voldoen?
Hoeveel kolencentrales kunnen gesloten worden zonder dat de
leveringszekerheid in gevaar komt?
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Nr
272

273
274
275

276

277

278

279

280

281
282
283

284

285

286

Vraag
Wat is de precieze planning voor het wetsvoorstel tegen gedwongen winkelopenstelling op zondag, dat uitvoering moet geven aan
de motie-Stoffer/Verhoeven, gepubliceerd onder nummer
35 000 XIII, nr. 61?
Hoeveel fte’s zijn gecommitteerd aan het onderwerp toerisme?
Klopt het dat er voor de komende jaren geen beleidsvoornemens
zijn op het gebied van nationaal toerismebeleid?
Wat is de omvang van de overlast en schade veroorzaakt door
toerisme en wie zijn hiervan de dupe (zie Rli-rapport «Waardevol
toerisme»)?
Hoe gaan de aanbevelingen uit het Rli-rapport «Waardevol
toerisme» om experimenteergebieden in te zetten om onderzoek te
doen naar de effectiviteit van verschillende beleidsingrepen in
toerismebeleid worden opgevolgd?
Hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen uit het Rli-rapport
«Waardevol toerisme» om meer regie, extra beleidscapaciteit en
investeringsbereidheid op toerisme bij de rijksoverheid?
Kunt u aangeven met wet voor regeling u gaat komen voor
energiecoöperaties in plaats van de postcoderoosregeling en met
welk budget?
Kunt u een stand van zaken geven van de ontwikkelfaciliteit voor
energiecoöperaties? Bent u bereid ervoor te zorgen dat deze vanaf
1 januari 2020 beschikbaar wordt voor coöperaties?
Waarom heeft de Tweede Kamer het voor de eerste helft van 2019
toegezegde wetsvoorstel om gedwongen winkelopenstelling op
zondag te voorkomen tot op heden nooit ontvangen?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanstelling van
een ambassadeur voor de sector Life Sciences & Health?
Wat is de stand van zaken van het actieprogramma «Nieuwe
kansen voor de topsector Life Sciences & Health»?
Welke concrete maatregelen worden genomen om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in de sector Life Sciences &
Health te creëren?
Is het bedrijfsleven vertegenwoordigd in de Kennis & Innovatie
Agenda 2020–2023 van de topsector Life Sciences & Health? Zo ja,
hoe?
Hoe gaat de samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen helpen bij het binnen halen van nieuwe economische activiteiten? Kan de Minister aangeven hoeveel nieuwe
bedrijven en arbeidsplaatsen er het afgelopen jaar gecreëerd zijn
binnen de sector Life Sciences & Health?
Hoe wordt bepaald welk onderzoeksbureau een onderzoeksopdracht van het ministerie krijgt gegund?
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