Den Haag, 4 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
LNV
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 9 oktober 2018
16.30 - 18.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

4, 11, 17
17, 18, 20
22
22, 26
4, 11, 17, 22
22, 23
4, 11, 17, 22
22, 23

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de
ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Economische
Zaken en Klimaat

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Islamitische Republiek Iran (NL) te Den
Haag - 30 april 2018
Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de
ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat - 2018Z16471
Ter bespreking.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Uitnodiging Gemeente Steenwijkerland voor werkbezoek aan
Giethoorn en omgeving

Zaak:

Brief derden - Gemeente Steenwijkerland te Steenwijk - 18 september 2018
Uitnodiging Gemeente Steenwijkerland voor werkbezoek aan Giethoorn en
omgeving - 2018Z16599
Ter bespreking.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het
Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
te Den Haag - 1
oktober 2018
Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het Voorstel
voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ - 2018Z17384
Zoals reeds door de commissie besloten tijdens de procedurevergadering van
3 juli 2018 zal er een technische briefing door het PBL en het CPB worden
georganiseerd. U wordt hierbij verzocht aan te geven of u deel zult nemen aan
deze briefing op donderdag 11 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
Deze briefing zal alleen georganiseerd worden indien zich daar minimaal 4
leden (exclusief voorzitter) voor aanmelden.
I&W, LNV, BiZa

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Verzoek Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tot aanbieding
petitie "Stop de stadsverwarming en aanleg van te dure WKOsystemen"

Zaak:

Brief derden - Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep te Diemen - 22
september 2018
Verzoek Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tot aanbieding petitie
"Stop de stadsverwarming en aanleg van te dure WKO-systemen" 2018Z16809
Petitieaanbieding organiseren.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming
(implementatie Verordening (EU) 2018/302)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 september 2018
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie
Verordening (EU) 2018/302) - 35046
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te
12.00 uur.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer
in verband met de informatieplicht voor energiebesparende
maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
oktober 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in
verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen 29383-305
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 oktober 2018 te 14.00 uur.
Betreft een voorhangprocedure: de voorlegging geschiedt in het kader van de
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de
Wet milieubeheer) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 31
oktober 2018 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. Ter voldoening aan artikel 21.6, vierde lid,
van de Wet milieubeheer is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend
gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen vier weken wensen
en bedenkingen kenbaar te maken.

Voorstel:
Noot:

2

8.

Voorstel:

Indien u met het voorstel hierboven instemt zal de minister worden verzocht
geen onomkeerbare stappen te zetten met dit besluit totdat de behandeling
daarvan in de Kamer is afgerond.

Agendapunt:

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

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12
september 2016
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber,
Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen
van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de
Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming
van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) 34534
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2018 te 12.00 uur.
Indien u aanvullende instrumenten (rondetafelgesprek enz.) wilt inzetten ter
voorbereiding op de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel, dient een
latere inbrengdatum voor het verslag te worden vastgesteld.

Voorstel:
Noot:

Zaak:
Voorstel:

9.

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 27 juni 2018
Nota van wijziging - 34534-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 - 35000-XIII
Ter informatie.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes
- 4 oktober 2018
Nota van wijziging - 35000-XIII-4
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken van de minister van EZK
10.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Staat van de sector
zout' van SodM

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27
september 2018
Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Staat van de sector zout' van
SodM - 32849-136
Agenderen voor het algemeen overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018.

Voorstel:
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11.

Agendapunt:

Analyses Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau
van het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28
september 2018
Analyses Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau van het
voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord - 32813-216
Aangekondigde kabinetsappreciatie afwachten.
BiZa, I&W, LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Aanpak tenders windenergie op zee 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28
september 2018
Aanpak tenders windenergie op zee 2018 - 33561-44
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaat en energie;
algemeen overleg plannen.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Aantrekken van buitenlandse investeringen in internationaal
perspectief

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
oktober 2018
Aantrekken van buitenlandse investeringen in internationaal perspectief 32637-329
Nadere informatie afwachten.
De minister zal de Kamer later dit jaar nader informeren over de inzet van het
kabinet op gebied van vestigingsklimaat en acquisitiebeleid.

Voorstel:
Noot:

14.

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 oktober 2018
Stafnotitie - Tijdlijn Klimaat en Energie - 2018Z17655
Ter bespreking.
Hierbij ontvangt u de gevraagde tijdlijn tot het einde van het jaar. Omdat de
kabinetsappreciatie t.a.v. de analyses van het PBL en CPB op moment van
schrijven nog niet binnen is kunt u tijdens deze procedurevergadering tot een
wijze van behandelen beslissen. Aangezien de agenda voor het algemeen
overleg Klimaat en energie al redelijk gevuld is wordt voorgesteld deze in te
plannen. Daarnaast kan in de aanloop naar de 24ste Klimaattop in Katowice
(Polen) zoals te doen gebruikelijk een technische briefing door het ministerie
worden georganiseerd.

Agendapunt:

Uitwerking Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
oktober 2018
Uitwerking Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil - 33529-525
Ter bespreking.

Voorstel:
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15.

Agendapunt:

Afhandeling schade door gaswinning in Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
oktober 2018
Afhandeling schade door gaswinning in Groningen - 33529-526
Agenderen voor een algemeen overleg schadeafhandeling Groningen.
Overzicht van nog te plannen plenaire debatten in het kader van gaswinning
Gronningen:
• Debat: De invloed van de NAM op de lijst met onveilige woningen in
Groningen (Beckerman)
• Debat: Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (commissie
EZK)
• Dertigledendebat: Het versterkings- en herbouwprogramma van
Groningen (Van Tongeren)
• Dertigledendebat: Het bericht dat ChristenUnie regeerakkoord wil
openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer)
• Dertigledendebat: Het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen
voor het stopzetten van de gaswinning (Tongeren)
• Dertigledendebat: Het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de
gaswinning en Groningen (Nijboer)
Bespreken van de mogelijkheid debatten samen te voegen dan wel af te
voeren.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1
oktober 2018
Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit - 25268-168
Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Klimaat en
energie.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Consultatie langetermijnstrategie klimaat

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
oktober 2018
Consultatie langetermijnstrategie klimaat - 32813-218
Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Klimaat en
energie.
De brief en bijlage bevatten (een deel van) de inzet en uitgangspunten van
Nederland tijdens de 24ste Klimaatconferentie (COP24) in Katowice (Polen)
van 3 tot en met 14 december 2018.
LNV, I&W, BiZa, EU

Agendapunt:

Verslag van de informele Energieraad van 18 september 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 3
oktober 2018
Verslag van de informele Energieraad van 18 september 2018 - 21501-33-723
Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 6 december 2018 ter
voorbereiding van de Energieraad (formeel) op 19 december 2018
EU

Voorstel:
Noot:

18.

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken van de staatssecretaris van EZK
19.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018
(Kamerstuk 21501-30-440) ter voorbereiding van de Raad voor
Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 september 2018
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad voor
Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 - 21501-30-442
Agenderen voor algemeen overleg op 21 november 2018 ter voorbereiding
van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november
2018.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken openstelling
netwerk Vodafone voor andere aanbieders

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 2 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken openstelling netwerk
Vodafone voor andere aanbieders - 24095-448
Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 17 oktober 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen
21.

Agendapunt:

Overzicht titels ADR-rapporten 1e helft 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juli 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR 2017 - 32802-40
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

22.

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 september 2018
Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar
2018 - 32802-41
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in
tweede kwartaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 juli 2018
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018 21109-235
Voor kennisgeving aannemen.
De Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en
bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrecht-matig verkrijgen,
gebruiken en openbaar maken daarvan is nog niet geïmplementeerd (uiterste
implementatiedatum 9 juni 2018). Het wetsvoorstel voor een Wet
bescherming bedrijfsgeheimen (Kamerstuk 34 821) ter implementatie van de
richtlijn is op 17 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Het
wetsvoorstel ligt nu nog bij de Eerste Kamer.
EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Overige stukken
23.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een
maatschappelijke missie

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 24 september
2018
Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke
missie - 35040
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op donderdag 1 november 2018.
Het onderwerp sociaal ondernemen maakt deel uit van de jaarplanning van de
commissie ter versterking van haar kennis- en informatiepositie. Naast de
gebruikelijke behandeling van de initiatiefnota, kunt u overwegen een aantal
aanvullende instrumenten in te zetten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
het organiseren van rondetafelgesprek met een uitgebreidere inhoudelijke
voorbereiding of het laten verrichten van een onderzoek door experts.
Indien u hiervan voorafgaand aan het schriftelijk overleg wenst gebruik te
maken, dient een latere inbrengdatum voor het schriftelijk overleg te worden
vastgesteld.
Kabinetsreactie vragen op de initiatiefnota.
Na ontvangst van de kabinetsreactie en het verslag van het schriftelijk overleg
een notaoverleg inplannen.
SZW, J&V

Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een
rondetafelgesprek over de lobby rondom Europese Klimaatdoelen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee
(GroenLinks) - 24 september 2018
Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over
de lobby rondom Europese Klimaatdoelen - 2018Z16684
Ter bespreking.

Voorstel:

25.

26.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Alkaya (SP) mede namens het lid Bromet
(GroenLinks) om commissie EZK aan te wijzen als volgcommissie op
alle onderwerpen die raken aan digitalisering en/of onderdeel
uitmaken van de digitaliseringsstrategie (staatssecretaris EZK is
coördinerende bewindspersoon op alle digitaliseringsonderwerpen)

Zaak:

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.Ö. Alkaya (SP) - 27
september 2018
Verzoek van het lid Alkaya (SP) mede namens het lid Bromet (GroenLinks) om
commissie EZK aan te wijzen als volgcommissie op alle onderwerpen die raken
aan digitalisering en/of onderdeel uitmaken van de digitaliseringsstrategie
(staatssecretaris EZK is coördinerende bewindspersoon op alle
digitaliseringsonderwerpen) - 2018Z17040
Ter bespreking.

Agendapunt:

Focus op kosten windenergie op zee

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 27 september 2018
Focus op kosten windenergie op zee - 33561-43
Betrekken bij een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Klimaat en
energie.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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27.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 oktober 2018
Stafnotitie - Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)
debatten en geplande algemeen overleggen - 2018Z17592
Ter informatie.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4
oktober 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
- 2018Z17591
Ter bespreking.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 oktober 2018
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (Kamerstuk 35000-XIII) 35000-XIII-5
Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
Bespreking van de behoefte aan een technische briefing door de Algemene
Rekenkamer.

Voorstel:
Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Geen agendapunten
Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
30.

Agendapunt:

Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 2 oktober 2018
Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze commissies 2018Z17366
Ter bespreking.
In de stafnotitie staan vragen (weergegeven in kaders) aan de leden van de
commissie over de mate waarin de doelen van de nieuwe werkwijze zijn
bereikt: versterking van de informatie- en kennispositie, het gestructureerd
bepalen van de informatie- en kennisbehoefte, en de integrale ondersteuning
van de commissie. Deze vragen worden besproken in het besloten gedeelte
van de procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
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Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A02687
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