Den Haag, 27 januari 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHaOS
BuZa
DEF
DiZa
EU
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 1 februari 2022
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering EZK (digitaal)
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Economische Zaken en Klimaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 1
februari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische
Zaken en Klimaat 1 februari 2022 - 2022Z01032
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over
leveringszekerheid van elektriciteit

Zaak:

Brief derden - TenneT TSO BV te Arnhem - 10 januari 2022
Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over leveringszekerheid van
elektriciteit - 2022Z00510
Ter bespreking.
De technische briefing kan plaatsvinden op dinsdag 8 februari 2022 van 17.00
tot 18.00.

Voorstel:
Noot:

Wet- en regelgeving
4.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire
begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft
2022)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 17 januari 2022
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake
verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022) - 36011
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 februari
2022 te 14.00 uur.

Voorstel:

Stukken van de minister van EZK
5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist
naar het Verenigd Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 10
december 2021
Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar
het Verenigd Koninkrijk - 32637-482
(Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over het vestigingsklimaat in
Nederland.
• Aangehouden in de vorige procedurevergadering.
• Zie hieronder.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 27
januari 2022
Voorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Leijten (SP) om het plenaire debat
over het vestigingsklimaat en het hoofdlijnendebat met de minister van
Economische Zaken en Klimaat niet samen te voegen - 2022Z01299
Bespreking van de vraag of de commissie een hoofdlijnendebat over het
vestigingsbeleid wil voeren, zoals voorgesteld door het lid Leijten in de vorige
procedurevergadering.
In de procedurevergadering van 20 januari 2022 is afgesproken de leden
Amhaouch en Leijten met een voorstel zullen komen voor het al dan niet
samenvoegen van het plenaire debat over het brede vestigingsklimaat in
Nederland, aangevraagd door het lid Amhaouch, met het door het lid Leijten
voorgestelde hoofdlijnendebat over het vestigingsklimaat.
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6.

7.

Agendapunt:

Uitnodiging voor een kennismaking tussen het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat en vaste commissie voor Economische
Zaken en Klimaat

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 26 januari 2022
Uitnodiging voor een kennismaking tussen het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat en vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 2022Z01252
Ter bespreking.

Agendapunt:

Voorstel voor de Regionale Steunkaart 2022-2027

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 25 januari 2022
Voorstel voor de Regionale Steunkaart 2022-2027 - 2022Z01169
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat
Bedrijfslevenbeleid.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de minister voor Klimaat en Energie
8.

Agendapunt:

Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli
2021 over datacenters

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, D.
Yesilgöz-Zegerius - 17 december 2021
Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli 2021
over datacenters - 32813-968
Ter bespreking.
Aangehouden in de vorige procedurevergadering in afwachting van een
behandelvoorstel van de leden Kröger en Leijten inzake het onderwerp
datacenters.
BiZa, DiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
9.

Agendapunt:

Benutting budget woningverbeteringssubsidie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 14 januari 2022
Benutting budget woningverbeteringssubsidie - 2022Z00517
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten
aardbevingsgebied Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 december 2021
Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied
Groningen - 32156-115
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.
BiZa, OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken van andere bewindspersonen
11.

Agendapunt:

Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken
volgens de reguliere procedures

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 18 januari 2022
Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de
reguliere procedures - 35788-109
Ter informatie.
• Het wetsvoorstel Tijdelijke bepaling in verband met de
informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel
coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM
i.v.m. COVID-19) (Kamerstuk 35479) zal worden ingetrokken volgens de
reguliere procedures.
• Het wetsvoorstel Regels ter bevordering van de totstandkoming en
realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame
ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in
regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)
(Kamerstuk 35247) wordt aangehouden.
• De minister-president heeft in het debat over de regeringsverklaring
toegezegd dat het kabinet over drie weken per departement zo concreet
mogelijk hoopt te melden wanneer de Kamer de nadere uitwerking van de
plannen uit het coalitieakkoord kan verwachten.

Voorstel:
Noot:

Europa
12.

Agendapunt:

Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking
kernenergie en aardgas

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 26 januari
2022
Taxonomie - (Nederlandse feedback op) concept-uitwerking kernenergie en
aardgas - 2022Z01259
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en energie (algemeen) op 17
februari 2022.
FIN, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

13.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EUraadplegingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 21 januari 2022
Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen 22112-3257
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda
Informele Energieraad 21-22 januari 2022 (Kamerstuk 21501-33-903)

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 18 januari
2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele
Energieraad 21-22 januari 2022 (Kamerstuk 21501-33-903) - 21501-33-904
Agenderen voor het commissiedebat Energieraad op 22 juni 2022.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda
onderzoeksdeel informele Raad voor Concurrentievermogen 24 en 25
januari 2022 en het verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25
en 26 november 2021 (Kamerstuk 21501-30, nr. 544)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.
Dijkgraaf - 19 januari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda
onderzoeksdeel informele Raad voor Concurrentievermogen 24 en 25 januari
2022 en het verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november
2021 - 21501-30-547
Agenderen voor het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen /
Interne Markt, Industrie en Onderzoek (formeel) op 22 februari 2022.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1
februari (Kamerstuk 21501-30-545)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 26 januari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele
Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari en 1 februari (Kamerstuk
21501-30-545) - 2022Z01236
Agenderen voor het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen /
Interne Markt, Industrie en Onderzoek (formeel) op 22 februari 2022.
EU

Agendapunt:

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 27 januari 2022
Lijst van nieuwe EU-voorstellen - 2022Z01346
Conform voorstellen.

Voorstel:

17.

Voorstel:

Overige stukken
18.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden
onderwerpen.
De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige
demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het
huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het
Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat
de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw
agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw
behandelbesluit te nemen.
Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 29 mei 2020
Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij
de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet
informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) - 35479
Dit wetsvoorstel zal door de regering volgens de reguliere procedures worden
ingetrokken.
Zie agendapunt 12.
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Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2020
Nader informatie over de tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm
COVID-19 - 35479-10
Voor kennisgeving aannemen.
VWS
Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 maart 2020
Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de
toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor
postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst,
de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming
van de arbeidspositie van postbezorgers - 35423
Aanmelden voor plenaire behandeling.
Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 juli 2019
Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van
maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een
daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet
ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) - 35247
Dit wetsvoorstel wordt door de regering aangehouden.
Zie agendapunt 12
LNV
Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
oktober 2020
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor
kleinverbruikers - 35594
Aanmelden voor plenaire behandeling.
FIN
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 24 november
2020
Ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling inclusief
certificering van het CPB - 35594-6
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van
de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter
uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers
(Kamerstuk 35594).
FIN
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22
september 2020
Rapport van ENCO over kernenergie naar aanleiding van de motie YesilgözZegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35167-15) - 35167-28
Agenderen voor het commissiedebat Systeemtransitie & Klimaatbeleid na 2030
d.d. 12 mei 2022.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
november 2020
Initiële reactie op het ENCO-rapport - 35167-29
Agenderen voor het commissiedebat Systeemtransitie & Klimaatbeleid na 2030
d.d. 12 mei 2022.
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Zaak:

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
oktober 2020
Klimaatnota - 32813-609
Voor kennisgeving aannemen.
Inmiddels is de Klimaatnota 2021 uitgebracht, waarover een plenair debat zal
worden gehouden.
BiZa, LNV, I&W
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4
december 2020
Reactie van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op de Klimaatnota 32813-642
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, LNV, I&W
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 9
december 2020
Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis - 32813644
Voor kennisgeving aannemen.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2020
PBL-advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen 32813-651
Agenderen voor het commissiedebat SDE++ d.d. 9 maart 2022.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 29 januari 2021
Studiegroeprapport "Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030,
2050"; Eindrapport Studiegroep Klimaatopgave Green Deal - 32813-664
Agenderen voor het commissiedebat Systeemtransitie & Klimaatbeleid na 2030
d.d. 12 mei 2022.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 5 oktober 2020
Advies van het Onafhankelijk Adviescollege Toekomstbeleid Radio - 24095516
Voor kennisgeving aannemen.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 november 2020
Termijn noodverlenging commerciële radiovergunningen - 24095-524
Voor kennisgeving aannemen.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 27 september 2019
Artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd - 29502-173
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
De commissie heeft besloten het commissiedebat Post pas te plannen na
ommekomst van de uitspraak van de College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) over de concentratie van PostNL met Sandd.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 4 oktober 2019
Besluit inzake artikel 47-aanvraag van PostNL - 29502-174
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

19.

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 1 juli 2020
Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd 29502-177
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 11 december 2019
Beantwoording vragen commissie over artikel 47a-besluit inzake de
concentratie van PostNL en Sandd - 29502-176
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 augustus 2020
Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL - 29502-178
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 15 december 2020
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over
een verkenning om tot een betere marktordening te komen (Kamerstuk 35300
XIII-90) - 35570-XIII-76
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren commissiedebat Post.
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 december 2020
Stand van zaken trajecten postmarkt - 29502-179
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Postwet
2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van
postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van
de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan
de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van
postbezorgers (35423)

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 18 november 2021
Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over
verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en
mogelijkheid hierop wetenschapstoets uit te voeren - 2021Z20870
Het lid Sneller, fungerend voorzitter van de commissie Rijksuitgaven, zal de
brief nader toelichten.
In 2021 heeft de commissie twee wetenschapstoetsen laten uitvoeren:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

• Wetenschapstoets Nationaal Groeifonds
• Wetenschapstoets klimaatverantwoording
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS
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20.

Agendapunt:

Verzoek inzake invulling V-100 2022

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 14 januari 2022
Aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022 2022Z00498
Twee thema's aandragen voor de V-100 in 2022.
• De commissie voor de Rijksuitgaven nodigt de commissie EZK uit een
actieve bijdrage te leveren aan de V-100 in 2022. De commissie
Rijksuitgaven vraagt u twee mogelijke thema’s aan te leveren, waarmee
de jonge wetenschappers tijdens de V-100 aan de slag kunnen. Geschikte
beleidsthema’s hebben zowel groot maatschappelijk belang als
beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau (zodat hierover in
de jaarverslagen verantwoording wordt afgelegd). Daarnaast sluiten deze
aan bij de doelgroep en lenen deze zich voor een beoordeling vanuit
“evidence based perspectief”.
• Sinds 2017 is het in de Kamer traditie om enkele dagen na
Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei) een V-100 te
organiseren. Honderd mensen onderzoeken op uitnodiging van
de commissie voor de Rijksuitgaven (voorheen de vaste commissie voor
Financiën) de jaarverslagen van enkele ministeries. Zij formuleren vragen
bij de jaarverslagen vanuit hun eigen ervaring met een specifiek
beleidsthema. Deze vragen worden vervolgens door de commissies
voorgelegd aan de bewindspersonen. De doelstellingen van de V-100 zijn:
- meer vertrouwen in de politiek bij de deelnemers;
- een inhoudelijke bijdrage aan de behandeling van de jaarverslagen;
- meer aandacht voor de verantwoording.
Een nevendoel van de V-100 is het stimuleren van burgerparticipatie in de
democratie.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, KR, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

21.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 25 januari 2022
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z01179
Ter informatie.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
22.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van
31 januari en 1 februari

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 17 januari 2022
Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 31
januari en 1 februari - 21501-30-545
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg d.d. 20 januari 2022 ter
voorbereiding op de informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari
en 1 februari 2022.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55pakket

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 24 januari
2022
Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket 22112-3258
Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Fit for 55 - CBAM en ETS van 27
januari 2022.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A07340
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