
2023D01435 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt 
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen en antwoorden. 

De voorzitter van de commissie, 
Agnes Mulder 

De griffier van de commissie, 
Nava 
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Nr Vraag 

1 Ligt het gasverbruik dit stookseizoen hoger of lager dan wat u had 
verwacht bij de temperaturen die we de afgelopen maanden 
hebben gezien? 

2 Zijn het worstcasescenario voor de gasleveringszekerheid en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een gastekort te 
voorkomen, zoals beschreven in de brief uit september 2022, nog 
steeds actueel? Hoe weegt de verwachting dat er mogelijk een 
tekort ontstaat van 30bcm in Europa op tegen dit scenario? 

3 Kunt u de herkomst van de gasbesparing dit stookseizoen 
uiteenzetten? Welk aandeel van deze besparing was afkomstig van 
huishoudens, hoeveel van de industrie, hoeveel van publieke 
voorzieningen, enz.? 

4 Hoe dragen bedrijven uit Nederland en andere landen bij aan het 
vullen van de gasopslag Bergermeer? 

5 Op welke manier wordt er bijgedragen door buitenlandse 
overheden aan het vullen van de gasopslag Bergermeer? 

6 Hoeveel van de toegekende gelden uit de SDE+(+) zijn toegekend 
aan het project Porthos? Hoeveel hiervan is al uitgegeven? 

7 Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het voorkomen dat gas 
tegen een te hoge aankoopprijs wordt ingekocht? 

8 Kunt u aantonen dat de communicatiecampagne «Zet ook de knop 
om» effectief is gebleken? 

9 Hoe groot acht u de kans dat de garantieregeling voor Porthos 
gebruikt zal gaan worden? 

10 Wat is het totale bedrag aan garantstellingen voor het project 
Porthos? 

11 Wat is in totaal uitgegeven door het Rijk aan het project Porthos? 
12 Hoeveel van het totale uitgegeven bedrag aan het project Porthos 

is afkomstig uit SDE+(+)? 
13 Welke partijen hebben een bedrag ontvangen voor het project 

Porthos, en hoeveel is dat? 
14 Wat gebeurt er met de garantstellingsgelden indien het project 

Porthos geen doorgang zal vinden? 
15 Wat gebeurt er met de door het Rijk geïnvesteerde gelden indien 

het project Porthos geen doorgang zal vinden? 
16 Indien een of meerdere partijen failliet gaat bij het project Porthos, 

wat gebeurt er dan met de door het Rijk geïnvesteerde gelden? 
17 Wie wordt eigenaar van intellectueel eigendom als gevolg van de 

ontwikkeling van nieuwe technologie bij het project Porthos? 
18 Hoeveel geld is er al door het Rijk uitgegeven aan het project 

Porthos? Is dit geld verloren indien er geen vergunning wordt 
verleend? 

19 Kan het versnellen van woningisolatie en andere duurzaamheids-
maatregelen in 2023 een dusdanig grote rol spelen in het 
verminderen van het gasverbruik dat de realisatie van nieuwe 
LNG-terminals overbodig wordt? 

20 Verwacht u dat de reservering van de Porthospartijen de komende 
twee jaar een belemmerend effect kan hebben op andere projecten 
die wel gegarandeerd doorgaan, die wellicht ook behoefte hebben 
aan deze gereserveerde capaciteit? 

21 Welk inzicht heeft u in de herkomst van het aangeleverde gas door 
marktpartijen? Zijn er randvoorwaarden waar het aangeleverde 
gas aan moet voldoen? 

22 Wat is de onderverdeling van de 520,5 miljoen euro aan verwachte 
kosten voor de subsidie van EBN? 

23 Indien de EBN en marktpartijen niet aan de voorwaarden voor de 
subsidiemaatregel voldoen, welke sancties staan daar tegenover? 
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24 Zijn de verwachte kosten van de afgevallen overige opties ook 
geraamd? Zo ja, wat waren de verwachte kosten per afgevallen 
optie?
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