Den Haag, 9 april 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

BuHaOS
BuZa
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DiZa
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
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I&W
J&V
KR
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OCW
SZW
VWS

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

19, 26, 28, 40, 41, 72, 79, 87, 93, 94, 97,
102, 103
87
87
3, 87
3
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85,
99, 100, 101, 104
3, 87
21, 45
19, 25, 41, 87
3, 14, 16, 45, 79, 87
19, 87
3, 15, 87
3, 57, 62, 74, 85, 87, 99, 101
3, 21, 62, 87
41, 87

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 13 april 2021
16.30 - 18.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Regeling van werkzaamheden

Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Reactie Emmett Green m.b.t. betaalbare energietransitie en
marktwerking

Zaak:

Brief derden - Emmett Green BV te Delft - 5 februari 2021
Reactie Emmett Green m.b.t. betaalbare energietransitie en marktwerking 2021Z02605
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 26 februari 2021
Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst - 2021Z04023
Overlaten aan individuele leden / fracties.
EZK, DEF, LNV, J&V, SZW, OCW, DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verzoek Brainport Eindhoven tot aanbieding manifest m.b.t.
innovatiebeleid d.d. 20 april 2021

Zaak:

Brief derden - Brainport Eindhoven te Eindhoven - 6 april 2021
Verzoek Brainport Eindhoven tot aanbieding manifest m.b.t. innovatiebeleid
d.d. 20 april 2021 - 2021Z05589
Petitieaanbieding (digitaal) organiseren.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Lijst van controversiële onderwerpen, onderdeel E (Economische
Zaken en Klimaat), zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari
2021

Zaak:

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 11 februari 2021
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11
februari 2021 - 35718-21
Ter bespreking.
Bepalen of de onderwerpen op het terrein van Economische Zaken en Klimaat
die controversieel zijn verklaard (onderdeel E van de lijst van controversiële
onderwerpen) als zodanig gehandhaafd blijven.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire
begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en
herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het
coronavirus)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
december 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake
de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van
de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus) - 35677
Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 februari 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35677-3
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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7.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch
steun- en herstelpakket)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting
inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) 35685
Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele
suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en
herstelpakket)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 3
februari 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting
inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket) - 35723
Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

9.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 2 maart 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)
voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke
aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) - 35685-3
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 26 maart 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35723-3
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele
suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 2
maart 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting
inzake tegemoetkoming vaste lasten) - 35747
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 stellen van feitelijke vragen vast te stellen op
12 mei 2021 te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:
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10.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele
suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en
het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en
herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 25
maart 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting
inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb,
aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling
subsidie evenementen COVID-19) - 35780
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op
12 mei 2021 te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele
suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en
uitvoeringskosten RVO TOGS)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 6
april 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting
inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS) - 35792
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op
12 mei 2021 te 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in
verband met beperking van de CO2-emissie

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
december 2020
Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband
met beperking van de CO2-emissie - 35668
Wetsvoorstel reeds aangemeld.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't
Wout - 9 februari 2021
Nota van wijziging - 35668-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 7 april 2021
Verzoek om spoedige behandeling van de wijziging van de Wet verbod op
kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie
(Kamerstuk 35668) - 2021Z05467
Ter bespreking.
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13.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met
wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 12 februari 2021
Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids
Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - 32440-115
Voor kennisgeving aannemen.
Het ontwerpbesluit behelst een wijziging van het Aanbestedingsbesluit in
verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot
rechtsverwerkingsclausules. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt
in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in de
artikelen 1.10, lid 5, 1.13, lid 5 en 1.16, lid 5 van de Aanbestedingswet 2012
en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 11 april 2021 uit te
spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de
Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet
nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de
minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 maart 2021
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw
Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale
geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar - 35755
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel is, is het voorstel de
inbrengdatum voor het verslag te bepalen op 20 mei 2021 om 12:00 uur.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van
de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van
het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische
wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk
Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid
tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 maart 2021
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de
uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het
gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van
het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale
toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht - 35770
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel is, is het voorstel de
inbrengdatum voor het verslag te bepalen op 20 mei 2021 om 12:00 uur.
LNV

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 maart 2021
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen - 35769
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel is, is het voorstel de
inbrengdatum voor het verslag te bepalen op 27 mei 2021 om 12:00 uur.
J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

17.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in
verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29
december 2020
Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband
met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU - 35693
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

18.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 2 april 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35693-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving
in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van
gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 7 april 2021
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in
verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en
bescheiden over energiebesparende maatregelen - 2021Z05492
Ter bespreking.
• Bepalen of dit ontwerpbesluit als dan niet controversieel is.
• Indien dit ontwerpbesluit niet controversieel wordt verklaard, is het
voorstel het ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.
• Betreft een voorhang: de voorlegging geschiedt in het kader van de
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 23.5, eerste lid, van
de Omgevingswet) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken
over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de
Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden
vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de
voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling
advisering van de Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het
ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Voorstel:
Noot:
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19.

Agendapunt:

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof
Terminals B.V.

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
november 2020
Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. 35632-1
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Betreft een voorhang. Er is hierover schriftelijk overleg gevoerd (Kamerstuk
35632, nr. 3) en de Kamer heeft aanvullende informatie ontvangen
(Kamerstuk 35632, nr. 4). Vervolgens heeft de commissie de minister
verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen in de oprichting van de
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. totdat de commissie in
een eerstvolgende procedurevergadering hierover heeft kunnen spreken. De
minister heeft op dit verzoek van de commissie bij brief d.d. 1 april 2021
gereageerd. Zie hieronder.
KR
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 januari 2021
Antwoorden op vragen commissie over oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (Kamerstuk 35632-1) 35632-3
Ter bespreking.
I&W, KR, BiZa
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 maart 2021
Nadere toelichting op antwoorden op vragen over de brief van 9 november
2020 'Oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V. - 35632-4
Ter bespreking.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 1 april 2021
Op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen in de
oprichting van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. 2021Z05244
Ter bespreking.

Stukken van de minister van EZK
20.

Agendapunt:

Antwoord op vragen commissie over informatieve waarde van de
begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 2 maart 2021
Antwoord op vragen commissie over informatieve waarde van de begroting
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 - 35570-XIII-78
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 Jaarverslag 2020.

Voorstel:
Noot:
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21.

Agendapunt:

Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 12 maart 2021
Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket - 35420-248
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.
FIN, SZW

Agendapunt:

Toezeggingen en moties debat steunpakket d.d. 28 januari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 8 februari 2021
Toezeggingen en moties tijdens het debat over de uitbreiding van het
economische steun- en herstelpakket - 35420-235
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

22.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 24 februari 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten - 35420-247
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Informatie over het ondertekenen van het Norg Akkoord om de
gaswinning uit het Groningenveld versneld te beëindigen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 maart 2021
Informatie over het ondertekenen van het Norg Akkoord om de gaswinning uit
het Groningenveld versneld te beëindigen - 33529-850
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen

Voorstel:
Noot:
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25.

Agendapunt:

Afronding validatieonderzoek SODM seismisch monitoring systeem
Groningen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 11 maart 2021
Afronding validatieonderzoek SODM seismisch monitoring systeem Groningen
- 33529-849
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen
I&W

Agendapunt:

Onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 februari 2021
Onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman - 33529-845
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen
BiZa

Agendapunt:

Raming Gaswinning Groningen 2021/2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 11 februari 2021
Raming Gaswinning Groningen 2021/2022 - 33529-848
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen

Voorstel:
Noot:

26.

Voorstel:
Noot:

27.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

NAM op afstand

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 31 maart 2021
NAM op afstand - 2021Z05223
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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29.

Agendapunt:

Start marktconsultatie kernenergie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 11 februari 2021
Start marktconsultatie kernenergie - 32645-94
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een bachelorscriptie hbo-Rechten
getiteld: ‘Hectisch elektrisch’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 maart 2021
Reactie op verzoek commissie over een bachelorscriptie hbo-Rechten getiteld:
‘Hectisch elektrisch’ - 2021Z04794
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze voor kennisgeving aan te nemen

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Reactie op de brief van Netbeheer Nederland met betrekking tot de
Ministeriële regeling 'inzake tariefstructuren en voorwaarden gas'

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 8 februari 2021
Reactie op de brief van Netbeheer Nederland met betrekking tot de
Ministeriële regeling 'inzake tariefstructuren en voorwaarden gas' - 29023-266
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

32.

Agendapunt:

Energie-innovatie-instrumentarium, terugblik 2020 en wijzigingen
2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 februari 2021
Energie-innovatie-instrumentarium, terugblik 2020 en wijzigingen 2021 32813-661
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

10

33.

Agendapunt:

Continuering van het RES-proces

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 12 februari 2021
Continuering van het RES-proces - 32813-663
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

Openstelling SDE++ 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 februari 2021
Openstelling SDE++ 2021 - 31239-329
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

35.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 3
december 2020 een appreciatie van het rapport over de
energievoorziening te geven

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 25 februari 2021
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 3
december 2020 een appreciatie van het rapport over de energievoorziening te
geven - 32813-666
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

36.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de samenwerking Denemarken
m.b.t. een offshore ‘energie-hub’ (Kamerstuk 32813-655)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 2 maart 2021
Beantwoording vragen commissie over de samenwerking Denemarken m.b.t.
een offshore ‘energie-hub’ (Kamerstuk 32813-655) - 32813-669
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

11

37.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 7
oktober 2020 over onderzoek naar thorium in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 2 maart 2021
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 7 oktober
2020 over onderzoek naar thorium in Nederland - 32813-670
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

38.

Agendapunt:

Voortgangsbericht RES-proces

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 8 maart 2021
Voortgangsbericht RES-proces - 32813-672
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

39.

Agendapunt:

Aanbieding adviesrapport Commissie Brenninkmeijer

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 maart 2021
Advies van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid
(Commissie Brenninkmeijer) - 32813-674
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

40.

Agendapunt:

Vestiging van datacenters in relatie tot energie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 24 maart 2021
Vestiging van datacenters in relatie tot energie - 32813-675
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

12

41.

Agendapunt:

Voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij
elektriciteitsvoorzieningen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 23 maart 2021
Voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij elektriciteitsvoorzieningen 29023-267
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie
BiZa, VWS, I&W

Agendapunt:

Verkenning elektriciteit uit water

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 30 maart 2021
Verkenning elektriciteit uit water - 32813-676
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

42.

Voorstel:
Noot:

43.

Agendapunt:

Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 30 maart 2021
Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie - 32813-677
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

44.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en energie van 26
november 2020, over de verhouding internationale commissie die de
SER adviseert tot andere internationale commissies en gremia

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 31 maart 2021
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en energie van 26
november 2020, over de verhouding internationale commissie die de SER
adviseert tot andere internationale commissies en gremia - 32813-678
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie

Voorstel:
Noot:

13

45.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2019 Monitoring
Commissie Corporate Governance Code

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 12 maart 2021
Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2019 Monitoring Commissie
Corporate Governance Code - 31083-61
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Bedrijfslevenbeleid.
FIN, J&V

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

46.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over een gedegen lijst
met ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid (Kamerstuk 35570XIII-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 19 maart 2021
Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over een gedegen lijst met
ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid - 35570-XIII-79
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
betrekken de behandeling van het Nationale Groeifonds.

Voorstel:
Noot:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
47.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de positie van de consument
bij faillissement reisorganisatie (Kamerstuk 27879-77)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 5 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake de positie van de consument bij
faillissement reisorganisatie - 27879-83
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Toerisme.

Voorstel:
Noot:

48.

Agendapunt:

Actieprogramma Gastvrijheid en stand van zaken moties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 februari 2021
Actieprogramma Gastvrijheid en stand van zaken moties - 26419-95
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Toerisme.

Voorstel:
Noot:

14

49.

Agendapunt:

Beleid innovatiegericht inkopen in 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 februari 2021
Beleid innovatiegericht inkopen in 2021 - 33009-98
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Aanbesteden.

Voorstel:
Noot:

50.

Agendapunt:

Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij
aanbesteden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 12 februari 2021
Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij
aanbesteden - 34252-21
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Aanbesteden.

Voorstel:
Noot:

51.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 12 februari 2021
Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt 25268-195
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Marktwerking en mededinging

Voorstel:
Noot:

52.

Agendapunt:

Aanvullende steunregeling voor de bruine vloot

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 februari 2021
Aanvullende steunregeling voor de bruine vloot - 35420-231
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

15

53.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Graus over mogelijkheden om
ondernemers bij te staan in de coronacrisis (Kamerstuk 35570-XIII15)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 23 februari 2021
Reactie op de motie van het lid Graus over mogelijkheden om ondernemers bij
te staan in de coronacrisis (Kamerstuk 35570-XIII-15) - 35420-232
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

54.

Agendapunt:

SBI-codes bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 10 maart 2021
SBI-codes bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-239
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

55.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 22 maart 2021
Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-241
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Uitvoering en gebruik van de noodmaatregel Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 19 maart 2021
Uitvoering en gebruik van de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) - 35420-242
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

16

57.

Agendapunt:

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 19 maart 2021
Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 - 2021Z04751
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.
OCW

Agendapunt:

Verlenging Regeling subsidie Vaste Lasten Financiering COVID-19

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 maart 2021
Verlenging Regeling subsidie Vaste Lasten Financiering COVID-19 - 35420-249
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

58.

Voorstel:
Noot:

59.

Agendapunt:

Rapportage over knelpunten in de referentiesystematiek van de TVL

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 31 maart 2021
Rapportage over knelpunten in de referentiesystematiek van de TVL 2021Z05239
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

60.

Agendapunt:

Beoordeling bijzondere gevallen binnen de TVL

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 februari 2021
Beoordeling bijzondere gevallen binnen de TVL - 35420-233
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

61.

Agendapunt:

Voucherkredietfaciliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 april 2021
Voucherkredietfaciliteit - 2021Z05328
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 het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

17

62.

Agendapunt:

Verslag van en schriftelijk overleg over o.a. kabinetsinzet
Techniekpact 2021 (Kamerstuk 32637-438)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 9 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. kabinetsinzet Techniekpact 2021 32637-448
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Techniekpact
SZW, OCW

Agendapunt:

Diverse financieringsonderwerpen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 23 februari 2021
Diverse financieringsonderwerpen - 32637-447
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Voorstel:
Noot:

63.

Voorstel:
Noot:

64.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de verdeling 3,5 GHz-band
(Kamerstuk 24095-526)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de verdeling 3,5 GHz-band (Kamerstuk
24095-526) - 24095-528
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Telecommunicatie

Voorstel:
Noot:

65.

Agendapunt:

Jaarplan Toezicht 2021 Agentschap Telecom

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 10 februari 2021
Jaarplan Toezicht 2021 Agentschap Telecom - 24095-527
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Telecommunicatie

Voorstel:
Noot:

18

66.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over
familiebedrijven (Kamerstuk 35724)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2021
Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over
familiebedrijven (Kamerstuk 35724) - 35724-3
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

67.

Agendapunt:

Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluiten veiling niet-landelijke
FM-vergunningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2021
Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluiten veiling niet-landelijke FMvergunningen - 24095-529
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Telecommunicatie

Voorstel:
Noot:

68.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake bevestiging van een
noodverlening van de bestaande FM-licenties voor commerciële
radiostations met een termijn van drie jaar

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2021
Reactie op verzoek commissie inzake bevestiging van een noodverlening van
de bestaande FM-licenties voor commerciële radiostations met een termijn van
drie jaar - 24095-530
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Telecommunicatie

Voorstel:
Noot:

69.

Agendapunt:

Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de
technologiesector

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2021
Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector 32637-449
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Digitalisering

Voorstel:
Noot:

19

70.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar de
voor- en nadelen van de "one in, one out"-systematiek (Kamerstuk
35570-XIII-20)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 24 maart 2021
Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar de voor- en
nadelen van de "one in, one out"-systematiek (Kamerstuk 35570-XIII-20) 35570-XIII-80
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het ter zijner tijd in te plannen commissiedebat
Regeldruk.

Voorstel:
Noot:

71.

Agendapunt:

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de GO-regeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 april 2021
Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de GO-regeling 2021Z05329
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Stukken van andere bewindspersonen
72.

Agendapunt:

Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en
samenwerkingsconvenant NCG en IMG

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 9 maart 2021
Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en
samenwerkingsconvenant NCG en IMG - 35603-78
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het ter zijner tijd in te plannen commissiedebat
Mijnbouw/Groningen.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Europa
73.

Agendapunt:

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 11 februari 2021
EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen - 22112-3045
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze voor kennisgeving aan te nemen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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74.

Agendapunt:

Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 februari 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 15 maart 2021
Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 februari 2021 21501-30-526
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
OCW, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

75.

Agendapunt:

Verslag van de informele videoconferentie Toerismeraad van 1 maart
2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 maart 2021
Verslag van de informele videoconferentie Toerismeraad van 1 maart 2021 21501-30-528
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

76.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
Informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021
(Kamerstuk 21501-30-525)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 19 maart 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele
Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021 (Kamerstuk 21501-30-525)
- 21501-30-527
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.

Voorstel:
Noot:

77.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling “Europees klimaatpact”

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 februari 2021
Fiche: Mededeling “Europees klimaatpact” - 22112-3040
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het te zijner tijd in te plannen commissiedebat
Klimaat en energie
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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78.

Agendapunt:

Fiche: Verordening betreffende trans-Europese energie-infrastructuur
(TEN-E)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 februari 2021
Fiche: Verordening betreffende trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)
- 22112-3051
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het schriftelijk overleg Informele Energieraad d.d.
21 april 20921 op 15 april 2021
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

79.

Agendapunt:

Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn
2000/31/EG (Digital Services Act)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 februari 2021
Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG
(Digital Services Act) - 22112-3050
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel:
• deze brief te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021
over de Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021;
• twee rapporteurs te benoemen voor het wetgevende pakket digitale
diensten (DSA en DMA);
• een technische briefing door de Europese Commissie te organiseren;
• het gesprek met uitvoerend EU-vicevoorzitter Margrethe Vestager te
organiseren;
• het rondetafelgesprek met stakeholders te plannen.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Ter informatie: de Digital Services Act is EU-prioritair verklaard door de
Kamer. In de procedurevergadering van 2 februari 2021 heeft uw commissie
voorts besloten tot de volgende behandeling van dit dossier (zie ook de EUstafnotitie):
• twee rapporteurs aanstellen voor het wetgevende pakket over digitale
diensten om de behandeling van de DSA en DMA in Brussel nauwgezet
te kunnen volgen.
• organiseren van een technische briefing met experts van de Europese
Commissie over de inhoud van de DSA en de DMA.
• uitvoerend EU-vicevoorzitter Margrethe Vestager uitnodigen voor een
politiek gesprek over de DSA en de DMA.
• een rondetafelgesprek organiseren met stakeholders over de
implicaties van de DSA en de DMA.
BiZa, J&V, EU
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80.

Agendapunt:

Fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 februari 2021
Fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act) - 22112-3049
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
• De Digital Markets Act is tegelijkertijd met de Digital Services Act (zie
agendapunt 79) door de Europese Commissie gepresenteerd als onderdeel
van een wetgevingspakket voor een hervorming van de digitale ruimte.
Gelet op de onderlinge samenhang heeft uw commissie in de
procedurevergadering van 2 februari 2021 besloten beide dossiers in
samenhang te behandelen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

81.

Agendapunt:

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de
Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde
kwartaal van 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 januari 2021
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse
wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 - 21109248
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

82.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling actieplan synergie en civiele, defensie- en
ruimtevaartindustrieën

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 april 2021
Fiche: Mededeling actieplan synergie en civiele, defensie- en
ruimtevaartindustrieën - 2021Z05335
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
EU

Agendapunt:

Fiche: Herschikking Verordening Roaming

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 april 2021
Fiche: Herschikking Verordening Roaming - 2021Z05334
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 1 juni 2021 over de
Telecomraad van 4 juni 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

83.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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84.

Agendapunt:

Fiche: Besluit Europees Partnerschap voor Metrologie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 april 2021
Fiche: Besluit Europees Partnerschap voor Metrologie - 2021Z05333
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

85.

Agendapunt:

Fiche: Verordening oprichting Gemeenschappelijke Ondernemingen
onder Horizon Europe

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 2 april 2021
Fiche: Verordening oprichting Gemeenschappelijke Ondernemingen onder
Horizon Europe - 2021Z05331
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor het commissiedebat d.d. 25 mei 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
OCW, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overige stukken
86.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.M. Palland (CDA) - 9 februari 2021
Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven - 35724
Niet controversieel verklaren.
Betreft een formele bevestiging van een commissiebesluit d.d. 9 februari
2021. Zie voorstellen hieronder.
Agenderen voor notaoverleg na ontvangst van de gevraagde kabinetsreactie.
In de procedurevergadering van 9 februari 2021 is reeds besloten een
kabinetsreactie te vragen op de initiatiefnota en een notaoverleg te voeren na
ommekomst van de kabinetsreactie.
Het uitgestelde rondetafelgesprek over familiebedrijven plannen.

Voorstel:
Noot:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:
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87.

Agendapunt:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):

88.

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M.
Tielen (VVD) - 9 februari 2021
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire
begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627
Inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de
Slotwet 2020 en voor de feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 en over
het rapport van de Algemene Rekenkamer centraal vastgesteld op donderdag
27 mei 2021 te 14.00 uur.
Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag 2020 en de Slotwet.2020.
Twee rapporteurs voor het Jaarverslag 2020 benoemen.
Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het
verantwoordingsrapport bij het Jaarverslag 2020.
Inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de
eerste suppletoire begroting 2021 centraal vastgesteld op donderdag 10 juni
2021 te 14.00 uur.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 17 februari 2021
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2021Z03296
Bepalen welke commissiedebatten gepland kunnen worden.
De volgende nog te plannen commissiedebatten kunnen in elk geval worden
gepland op basis van het aantal daarvoor geagendeerde brieven:
• Commissiedebat Klimaat en energie
• Commissiedebat Mijnbouw/Groningen
• Commissiedebat Bedrijfslevenbeleid
• Commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering
• Commissiedebat Telecommunicatie

Voorstel:
Noot:

89.

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste
suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies
Zie in dit verband artikel 7.13, tweede lid, van het Reglement van Orde.

Agendapunt:

Advies parlementair advocaat over een deel van de
coronasteunregelingen in relatie tot de rechtpositie van startende
ondernemers

Zaak:

Overig - griffier, D.S. Nava - 4 maart 2021
Advies parlementair advocaat inzake TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 2021Z04113
Advies openbaar maken.
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:
Voorstel:
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90.

Agendapunt:
Noot:

91.

Agendapunt:

Notitie van het lid Wiersma (VVD) inzake Wetenschapstoets Nationaal
Groeifonds

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 8
april 2021
Notitie lid Wiersma (VVD) inzake Wetenschapstoets Nationaal Groeifonds 2021Z05525
Bevindingen van de wetenschappers betrekken bij de behandeling van het
Nationaal Groeifonds.
Technische briefing organiseren.
Op verzoek van de commissie hebben twee wetenschappers het Nationaal
Groeifonds beoordeeld vanuit het perspectief van de comptabiliteitswet, artikel
3.1.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:

92.

Introductiedossier commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na
de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn
door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers
opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het
werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene
werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor
elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die
specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt
alle introductiedossiers hier terugvinden:
https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers

Agendapunt:

Stafnotitie Klimaatconferentie COP26 te Glasgow

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 8 april 2021
Stafnotitie Klimaatconferentie COP26 te Glasgow - 2021Z05568
Ter bespreking.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
93.

Agendapunt:

Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Wijziging
Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen
in de provincie Groningen van 4 maart 2021 over de
funderingsproblematiek in Woltersum

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 maart 2021
Toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 4 maart 2021, over
wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen - 35603-73
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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94.

Agendapunt:

Waardering vier gewijzigde amendementen wetsvoorstel Wijziging
van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 10 maart 2021
Waardering vier gewijzigde amendementen wetsvoorstel Wijziging van de
Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de
provincie Groningen - 35603-77
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

95.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda
informele Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 24 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele
Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari 2021 - 2021Z03645
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 16 maart 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 22-23 maart 2021.

Voorstel:

96.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van
de informele videoconferentie Toerismeraad 1 maart 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de
informele videoconferentie Toerismeraad 1 maart 2021 - 21501-30-523
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 16 maart 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 22-23 maart 2021.

Voorstel:

97.

Agendapunt:

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de
versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
oktober 2020
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen - 35603
Wetsvoorstel reeds behandeld.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't
Wout - 8 februari 2021
Tweede nota van wijziging - 35603-21
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 23 februari 2021
Antwoorden op vragen, gesteld tijdens de wetsbehandeling van 10 februari
2021, over wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de
versterking van gebouwen in de provincie Groningen - 35603-42
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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98.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over Mijnbouw/Groningen d.d. 17
december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 8 februari 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. mijnbouw/Groningen - 33529-847
Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 18
februari 2021.

Voorstel:

99.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26
februari 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 februari 2021
Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari
2021 - 21501-30-521
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 19 februari 2021 inzake
Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 februari 2021
OCW, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

100. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

101. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

102. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie
Toerismeraad 1 maart 2021
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 februari 2021
Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie Toerismeraad 1
maart 2021 - 21501-30-522
Reeds geagendeerd voor schriftelijke overleg d.d. 22 februari 2021 over High
Level videoconferentie over toerisme raad op 1 maart 2021.
EU

Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 februari
2021
Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 februari 2021
Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 februari 2021 21501-30-520
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 19 februari 2021 Raad
voor Concurrentievermogen van 25-26 februari 2021.
EU, OCW

Toezegging gedaan tijdens het debat wetsbehandeling Wijziging
Versterken gebouwen Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 22 februari 2021
Toezeggingen, gedaan tijdens het debat op 10 februari 2021, over de
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen - 35603-37
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Tijdelijke wet
Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie
Groningen (35603) op 4 maart 2021.
BiZa
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103. Agendapunt:

Waardering amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke
wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de
provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 3 maart 2021
Waardering amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet
Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie
Groningen - 35603-72
Betrokken bij het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Tijdelijke wet
Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie
Groningen (35603) op 4 maart 2021.
BiZa

Voorstel:

Volgcommissie(s):

104. Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen 22
maart 2021
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 12 maart 2021
Geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart
2021 - 21501-30-525
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 16 maart 2021 over de
Raad voor Concurrentievermogen van 22 maart 2021.
EU

Rondvraag

Geen agendapunten

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2020A06841
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