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

De fungerend voorzitter van de commissie,
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Nr Vraag 

1 Welk beleid wordt er gevoerd om het tekort aan technisch 
personeel te verminderen? Welke middelen zijn hiervoor 
beschikbaar? 

2 Welke maatregelen zijn er aanvullend op bestaand beleid mogelijk 
om het tekort aan technisch personeel te verminderen? 

3 Hoe wordt gegarandeerd dat er geen subsidies worden verstrekt 
die niet gepaard gaan met gezondheidswinst? 

4 Hoeveel faillissementen telt 2021 tot nu toe? Kunnen deze 
aantallen worden opgesplitst per maand? 

5 Hoeveel starters zijn er in 2021 een onderneming begonnen in 
Nederland? Hoeveel waren dat er in 2020? Kunnen deze cijfers 
worden afgezet tegen de cijfers van 2019? 

6 Hoeveel geld is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de Neder-
landse telecominfrastructuur? 

7 Is het gebruikelijk dat in de telecominfrastructuur bepaalde 
technieken of dragers van (mobiele) signalen na een bepaalde 
periode worden vernieuwd? Zo ja, in welke fase van de levensduur 
van telecominfrastructuur gebeuren zulke vernieuwingen en wat 
gebeurt er met de oude infrastructuur? Wat zijn daarvoor de 
(wettelijke) randvoorwaarden? 

8 Wat zijn tot nu toe de ervaringen van eindgebruikers met vernieu-
wingen en het uitzetten van (delen van) telecominfrastructuur? 
Worden deze ervaringen meegenomen in het eindproces? Zo ja, op 
welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

9 Hoe vaak zijn de bewindspersonen aanwezig geweest bij de 
Raadsvergaderingen in Brussel in 2019, 2020, 2021? Hoe veel 
Raadsvergaderingen waren er in totaal in 2019, 2020 en 2021? 

10 Is het voor de Nederlandse digitale koploperspositie noodzakelijk 
dat telecominfrastructuur wordt vernieuwd wanneer nieuwere 
technieken beschikbaar zijn? Hoe verhouden deze vernieuwingen 
zich tot investeringen in telecominfrastructuur? 

11 Hoeveel niet-vitale samenwerkingsverbanden met een OKTT status 
bestaan nu in Nederland? 

12 Heeft het Digital Trust Center sinds het verkrijgen van de OKTT 
status al dreigingsinformatie gedeeld met niet-vitale bedrijven? Zo 
ja, om hoeveel gevallen gaat het? Zo nee, waarom niet? 

13 Hoeveel mensen zijn op dit moment werkzaam bij het Digital Trust 
Center? Is dat aantal toegenomen sinds het verkrijgen van de 
OKTT status? 

14 Onder welke post vallen de producten die vitaal zijn voor de 
Nederlandse samenleving (denk hierbij aan beschermings-
middelen voor de zorg, een basis-voedselpakket, brandstoffen, 
bepaalde medicijnen en drinkwater), maar zo op het oog geen 
speciale aandacht in de begroting krijgen? 

15 Is het kabinet conform de motie-Bruins c.s.(Kamerstuk 24 095, 
nr. 523) in gesprek gegaan met de radiosector? Zo ja, wat waren de 
uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet? 

16 Kan worden becijferd welke impact de recente ontwikkeling op de 
energiemarkt heeft op de raming van de beschikbare middelen 
voor de klimaattransitie? 

17 Op welke manier heeft de brede welvaart een rol gespeeld in de 
besluitvorming over de begroting van het Ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat? 

18 Is bij het opstellen van de Strategische Evaluatie Agenda ook 
gekeken naar onderzoek naar de effectieve inzet van fiscaal beleid? 

19 Kan worden uiteengezet wat het belang van huishoudens versus 
industrie is bij de fit for 55 plannen? 
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20 Hoeveel zal de extra elektriciteitsvraag zijn bij implementatie van 
beleid voor het gepresenteerde Fit For 55 pakket, zoals de doelen 
voor groene waterstof en hogere CO2-amibtie? 

21 Hoeveel gas kan worden omgezet met de stikstoffabriek in 
Zuidbroek? 

22 Wordt bij de uitrol van het waterstof programma de impact van Fit 
for 55 op de industriële in Nederland meegenomen? 

23 Voorziet het waterstof programma in een versnelling die nodig is 
voldoende CO2 vrije waterstof moleculen naar / in Nederland te 
krijgen? 

24 Wordt binnen het waterstof programma gewerkt aan het tijdig 
realiseren van import (voor 2023) van H2? 

25 Welke instrumenten zijn er om het MKB te verduurzamen? 
26 Hoeveel MKB’ers zijn er aangehaakt bij instrumenten van de 

overheid rondom verduurzaming? 
27 Hoeveel geld wordt er door EZK geïnvesteerd in het verduurzamen 

van het MKB en via welke instrumenten? 
28 Wat wordt er al gedaan op het gebied van Carbon Capture and 

Usage (CCU) en Direct Air Capture? 
29 Welke vormen van waterstof vallen onder de definitie van 

klimaatneutrale waterstof? Hoe wordt er gekeken naar waterstof uit 
restgassen? 

30 Kan toegelicht worden op welke onderwerpen en thema’s de 
aanpassing van wet- en regelgeving zicht richt? En op basis van 
welke criteria wordt bepaald «waar dat nodig is»? 

31 Op welke wijze wordt ingezet op verdere realisatie van CCS-
projecten met een programmatische aanpak? 

32 Kan worden toegelicht op welke onderwerpen en thema’s de 
aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van Carbon 
Capture and Storage (CCS) zich richt? Op basis van welke criteria 
wordt bepaald «waar dat nodig is»? 

33 Op welke wijze wordt ingezet op verdere realisatie van CCS-
projecten met een programmatische aanpak? 

34 Op basis van welke criteria kunnen regionale waterstofprogram-
ma’s worden opgenomen in het nationale waterstofprogramma? 

35 Hoe komt de benodigde wet- en regelgeving voor productie, 
transport, opslag en toepassing van waterstof tot stand? Op welke 
termijn wordt dit gerealiseerd? 

36 Hoe kunnen nieuwe projecten worden ingediend voor de impor-
tant project of common European interest (IPCEI) waterstof? 

37 Op basis van welke criteria kunnen regionale waterstofprogram-
ma’s worden opgenomen in het nationale waterstofprogramma? 

38 Hoe komt de benodigde wet- en regelgeving voor productie, 
transport, opslag en toepassing van waterstof tot stand? Op welke 
termijn wordt realisatie verwacht? 

39 Hoe wordt concreet erop aangestuurds dat de Klimaatdoelstellin-
gen in 2050 worden gehaald, concluderende op p.15. dat dit met 
het huidige beleid de doelstellingen voor 2030 niet gehaald zullen 
worden? 

40 Op welke wijze wordt het probleem van de actuele netcongestie 
aangepakt, dat zich ook buiten de industriegebieden voordoet? 

41 Wat is de huidige status en het geplande opbouwpad tot 2030 van 
de nationale CO2-heffing? 

42 Welke voortgang is er tot op heden geboekt in het opstellen van 
CES-en in aanloop naar regionale en landelijke uitvoeringspro-
gramma’s? 

43 Kan een overzicht worden gegeven van alle groene waterstofpro-
jecten in Nederland (inclusief geplande capaciteit en opleverda-
tum)? 

44 Op welke wijze wordt het probleem van de actuele netcongestie 
aangepakt, dat zich ook buiten de industriegebieden voordoet? 
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45 Op welke wijze wordt inzet gepleegd om de bestaande infrastruc-
tuur die aanlandt in Den Helder te hergebruiken voor de ontwikke-
ling van waterstof? 

46 Welke mogelijkheden zijn er theoretisch om de gaswinning in het 
Groningerveld opnieuw, al dan niet tijdelijk, te hervatten? 

47 Welke concrete voorstellen zijn er om een excellent vestigings- en 
investeringsklimaat in de toekomst te behouden? 

48 Kan worden becijferd welke impact de recente ontwikkeling op de 
energiemarkt (stijgende gasprijs en stijgende CO2-prijs) heeft op de 
raming van de beschikbare middelen voor de klimaattransitie? 

49 Wanneer ontvangt de Kamer de in het commissiedebat Bedrijfsle-
venbeleid en innovatie d.d. 17 juni 2021 toegezegde actieagenda 
n.a.v. de Kamerbrief «Visie op de toekomst van de industrie in 
Nederland» (Kamerstuk 29 826, nr. 124)? Hoe worden sectoren bij 
de totstandkoming van deze agenda betrokken? Zal in de agenda 
ook aandacht zijn voor verduurzaming en digitalisering, financie-
ringsmogelijkheden en beschikbare budgetten? 

50 Wat is de stand van zaken van de ambtelijke verkenning naar de 
mogelijke inhoud van een Recovery and Resilience Plan (RRP)? 

51 Kan een verdere toelichting worden gegeven op het afwegingska-
der betreffende de IPCEI? 

52 Kunnen de mogelijkheden van publiek-private financiering die 
beschikbaar zijn voor start- en scale ups die actief zijn in de sector 
van high-risk innovaties zowel in Nederland als binnen Europa 
uiteen worden gezet? 

53 Kunnen Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven volledig toegang 
krijgen tot de Brexit Adjustment Reserve (BAR)? 

54 Is er een gelijk speelveld ten opzichte van andere landen waar het 
gaat om inzet op de BAR? 

55 Waarom wordt het budget voor de regeling Herstructurering 
winkelgebieden en binnensteden uitgesmeerd over zes jaar, terwijl 
was toegezegd dat deze € 100 miljoen voor een periode van vier 
jaar ter beschikking gesteld zou worden en zelfs ook dat het zo 
mogelijk naar voren gehaald zou worden in verband met de 
economische gevolgen van de coronacrisis voor het grootwinkel-
bedrijf? 

56 Wanneer wordt de regeling Herstructurering winkelgebieden en 
binnensteden opengesteld? 

57 Is al bekend hoeveel bedrijven te veel steun uitgekeerd hebben 
gekregen en uiteindelijk steun zullen moeten terug betalen? Zo ja, 
om hoeveel ondernemingen gaat het? 

58 Hoeveel procedures van steunaanvragen voor de TVL lopen nog? 
Wat is de gemiddelde looptijd van deze aanvragen? 

59 Welke bedragen waren door de Regionale Ontwikkelingsmaat-
schappijen aangevraagd? 

60 Hoe zou de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren, bedoeld om 
de 
teruggang in R&D-investeringen in de Nederlandse automotive, 
luchtvaart en maritieme industrie te mitigeren, een vervolg kunnen 
krijgen om de verduurzaming, robotisering en digitalisering van 
sectoren als de maritieme en automotive sector verder te 
ondersteunen? Welke stappen zet het kabinet hierin? Kan dit per 
sector worden aangegeven? 

61 Hoeveel van de 100 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld 
voor de omvorming van winkelgebieden is al uitgegeven en 
waaraan? 

62 Wanneer wordt de regeling voor de omvorming van winkelgebie-
den open gesteld? 

63 Waarom wordt de 100 miljoen voor winkelgebieden uitgesmeerd 
over zes jaar in plaats van de eerder afgesproken vier jaar? 
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64 Hoe wordt de vergaarde informatie van FieldLab-Evenementen en 
-Cafés nu gebruikt/toegepast bij evenementen en cafés? 

65 Wat wordt de rol van deze subsidieregeling indirecte emissiekos-
ten ETS als de ETS wordt uitgebreid en er een carbon border 
adjustment mechanism in Europa wordt ingevoerd? 

66 Hoe verhoudt de Nederlandse toepassing van de Indirecte 
Kostencompensatie Compensatie (IKC) zich tot de toepassing in 
Duitsland, België en Frankrijk? Worden Nederlandse bedrijven 
relatief benadeeld door ongelijk toepassing? 

67 Kan een overzicht worden gemaakt maken van alle middelen die 
bestemd zijn voor de EZK-begroting die nog op de aanvullende 
post te vinden zijn? 

68 Kan toelichting worden gegeven op de hogere ETS raming per 
jaar? Met welke bedragen is gerekend? 

69 Is de verwachte ontvangstenmutatie (490 mln) in 2022 direct toe te 
schrijven aan de EZK- begroting? 

70 Welke bestemming krijgt de ETS-meevaller? 
71 Tegen welke uitgavenmuatie kan de ETS-ontvangsten afgestreept 

worden? 
72 Waarop is het argument «dreigende weglek van werkgelegenheid» 

gebaseerd bij het voornemen om de subsidieregeling indirect 
emissiekosten ETS met een jaar te verlengen gebaseerd, met 
andere woorden, als deze subsidieregeling niet met een jaar zou 
worden verlengd, met een budget van 81,6 miljoen euro, hoeveel 
werkgelegenheidsverlies treedt dan op? 

73 Met welke bedragen wordt de ontvangstraming Rijksoctrooiwet 
verhoogd? 

74 Klopt het dat er bijna een half miljard voor WarmtelinQ is 
gereserveerd? 

75 Kan er een overzicht komen van de subsidies die (meerjarig) ter 
beschikking zijn gesteld voor de warmtetransportnetwerk 
Zuid-Holland (WarmtelinQ)? 

76 Klopt het dat de subsidies met betrekking tot WarmtelinQ al 
toegezegd waren terwijl er nog geen duidelijkheid bestond over de 
financiële risico’s en dat er nog veel onduidelijkheid was over 
andere dingen, zoals de aansluitpunten? 

77 Klopt het dat de miljoenen voor WarmtelinQ mogelijk een andere 
bestemming krijgen, aangezien het project in het water dreigt te 
vallen? 

78 Klopt het dat er te weinig vraag is naar de restwarmte en dat de 
pijpleidingen van WarmtelinQ, die nu misschien alsnog naar Den 
Haag wordt aangelegd, vooral worden aangelegd om de rest-
warmte kwijt te kunnen, in plaats van om in een bepaalde behoefte 
te voorzien? 

79 Welk deel van de uitgaven van artikelen 1, 2 en 3 is op dit moment 
nog steeds niet-juridisch verplicht en heeft geen bestemming? 

80 Hoe zal concreet invulling worden gegeven aan de uitbreiding van 
de energie-infrastructuur voor de overgang op CO2 vrije emissie-
dragers als waterstof? 

81 Hoe zal de 1,4 mld die is uitgetrokken voor uitbreiding van de 
energie-infrastructuur worden ingezet voor de huidige netconges-
tie problematiek? Wordt naast netverzwaring ook ingezet op korte 
termijn oplossingen zoals congestiemanagement? 

82 Hoe gaat concreet invulling gegeven worden aan de uitbreiding 
van de energie-infrastructuur voor de overgang op CO2 vrije 
emissiedragers als waterstof? 

83 Hoe gaat de 1,4 miljard euro die is uitgetrokken voor uitbreiding 
van de energie-infrastructuur ingezet worden voor de huidige 
netcongestie problematiek? Wordt naast netverzwaring ook ingezet 
op korte termijn oplossingen zoals congestiemanagement? 
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84 Op welke manier wordt er werk gemaakt van een betaalbare 
verzekeringsmarkt voor de toepassing van aardwarmte? 

85 Is de lening van 41,7 miljoen euro aan Pallas, die een rentepercen-
tage kent van 1,5 procent en afloopt op 1 januari 2022, af te lossen 
uiterlijk 2022, inmiddels afgelost? Zo nee, wordt verwacht dat 
Pallas deze aflossingstermijn zal gaan halen? Zo nee, waarom niet, 
komt de herfinanciering dan uit de EZK- of een ander onderdeel 
van de Rijksbegroting en tegen welke condities? 

86 Hoe wordt uitvoering gegeven aan de motie over gelijke kansen 
bieden voor de productie van medische isotopen (Kamerstuk 
29 477, nr. 680)? Is financiering uit de EZK-begroting voor andere 
(markt)partijen dan Pallas mogelijk? Op welke manier(en)? 

87 Betekent de Kamerbreed aangenomen motie Dik-Faber over gelijke 
kansen bieden voor de productie van medische isotopen (Kamer-
stuk 29 477, nr. 680) dat overige (markt-)partijen die investeren in 
innovaties, toekomstbestendigheid en de voorzieningszekerheid 
van medische isotopen in ons land in gelijke mate als Pallas een 
beroep kunnen doen op financiering vanuit de EZK-begroting? Zo 
ja, in hoeverre is hiermee rekening gehouden in de begroting 
2022? Zo nee, waarom niet? 

88 Kan een overzicht worden gegeven van alle tot nu toe door het Rijk 
voor de voorbereidingen van de Pallasreactor beschikbaar gestelde 
financiële middelen, naar ontvanger (NRG, Pallas of anderszins), 
aard (lening, subsidie of anderszins), omvang (bedragen, verschul-
digde rente of anderszins) en condities (rentepercentages, 
terugbetalingsregelingen of anderszins)? Kan in ditzelfde overzicht 
ook per financieringsdeel aangegeven worden in hoeverre 
hiervoor goedkeuring van de Europese Commissie noodzakelijk 
was/is en of deze daadwerkelijk is aangevraagd en ontvangen? 

89 Hoe kan het MKB aansluiten op het geld dat geïnvesteerd wordt in 
Europese innovatieprogramma’s? 

90 Aan welke groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op 
cybersecurityterrein willen samenwerken werd subsidie verstrekt 
om de cyberweerbaarheid te vergroten en hoe hoog was die 
subsidie? Aan welke groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren 
die op cybersecurityterrein willen samenwerken is het plan om in 
2022 subsidie te verstrekken om de cyberweerbaarheid te 
vergroten? Kan hiervan een overzicht worden gegeven? 

91 Kan een overzicht worden gegeven van het totaal aan vrijstellin-
gen, fiscale regelingen en andere subsidievormen die in vergelijk-
bare EU-landen gelden ten aanzien van de industrie, zoals 
Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en 
Noorwegen? 

92 Kan een overzicht worden gegeven van de winstontwikkeling van 
de 10 grootste industriële uitstoters in de afgelopen 10 jaar? Kan 
dit per bedrijf of per sector worden weergegeven? 

93 Hoeveel fabrieken en industriële bedrijven zijn sinds 2000 naar het 
buitenland verhuisd? Binnen welke industrietak dan wel sector viel 
dit bedrijf? Wat is de nieuwe standplaats van betreffende fabrieken 
en industriële bedrijven? 

94 Wat zijn de factoren die het speelveld van internationaal concurre-
rende bedrijven in Nederland bepalen (zoals energieprijzen en 
belastingen) en hoe scoort Nederland op al die factoren in 
vergelijking met de landen waarmee wordt geconcurreerd? 

95 In hoeverre zou het opschalen van regionale clusters en het 
versterken van innovatie-ecosystemen in een Nationaal Herstel-
plan voor het Europese coronaherstelfonds (RRF) kunnen passen? 
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96 Kan worden aangegeven of het versneld moderniseren van de 
elektriciteitsvoorziening, decentrale opwekking en het energiege-
bruik in Smart Energy Hubs, clusterinitiatieven op het gebied van 
circulaire economie in het midden- en kleinbedrijf, het versnellen 
van de digitalisering in het midden- en kleinbedrijf in MBO/HBO 
digitale werkplaatsen, opleiding en onderzoek naar digitale 
veiligheid, regionale initiatieven in vernieuwing in de bouwsector, 
vernieuwing in de landbouw- en eiwittransitie en het versnellen 
van toepassing technologie in de zorg thema’s zouden kunnen zijn 
voor in een Nationaal Herstelplan voor het Europese corona-
herstelfonds (RRF)? 

97 Zijn er sectoren waaraan voorrang wordt verleend bij de voorberei-
ding van het Nationaal Herstelplan voor het Europese corona-
herstelfonds (RRF)? Indien ja, welke? 

98 Wanneer ontvangt de Kamer de door de Minister van Financiën 
toegezegde procesbrief aangaande de indiening van een Nationaal 
Herstelplan voor het Europese coronaherstelfonds (RRF)? Hoe 
wordt gezorgd voor een tijdige voorbereiding in samenwerking 
met de partners in het land die het plan moeten gaan realiseren? 

99 Maakt toerisme deel uit van de ambtelijke verkenning die is 
gedaan ter inventarisatie van projecten voor het Europese 
coronaherstelfonds (RRF)? 

100 Wat is de verwachte R&D intensiteit (in % van BBP) in de jaren tot 
en met 2030? 

101 Wat is het publieke en het private aandeel van de totale R&D-
investeringen in 2019? 

102 Met welk bedrag zou Nederland de publieke investeringen moeten 
verhogen om te voldoen aan het doel van 1,25% «total public 
effort» ten aanzien van R&D zoals voorgesteld in het Pact voor 
Onderzoek en Innovatie. 

103 Tellen publieke uitgaven om private investeringen in R&D te 
stimuleren mee in de berekening van de realisatie van het doel van 
1,25% «total public effort» ten aanzien van R&D zoals voorgesteld 
in het Pact voor Onderzoek en Innovatie en in de berekening van 
het aandeel publieke investeringen in R&D? 

104 Tellen fiscale maatregelen en kortingen (zoals de WBSO en de 
Innovatiebox) mee in de berekening van de realisatie van het doel 
van 1,25% «total public effort» ten aanzien van R&D zoals 
voorgesteld in het Pact voor Onderzoek en Innovatie en in de 
berekening van het aandeel publieke investeringen in R&D? 

105 Met welk bedrag zou Nederland de totale uitgaven aan R&D 
moeten verhogen om te voldoen aan de Lissabon-doelstelling van 
3% van het bbp? 

106 Hoe en wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de besteding 
van de € 300 miljoen voor deelname van Nederland aan de IPCEI 
Micro-elektronica 2 (ME2) en de IPCEI Cloudinfrastructuur en 
services (CIS)? 

107 In welke range ligt de financieringsbehoefte voor IPCEIs? 
108 Op grond van welk besluit is voor na 2023 geen geld gereserveerd 

voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)? 
109 Hoe gaat invulling gegeven worden aan een stabiele continuering 

van de zon- en wind- sector ten behoeve van de klimaatdoelstellin-
gen richting 2050, nu de doelstelling uit het klimaatakkoord van 35 
TWh voor hernieuwbaar op land in 2030 al vroegtijdig lijkt te 
worden behaald? 

110 Hoeveel budget is er beschikbaar voor de aankomende ESA 
Ministersconferentie en hoe verhoudt dat bedrag zich tot vorige 
jaren? Kunt u de redenen voor een eventueel verschil in budget 
inzichtelijk maken? 
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111 Op welke manieren wordt de productie van groene waterstof 
gesubsidieerd? 

112 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de nationale doelen 
voor de productie van groene waterstof? 

113 Wat is naar verwachting het additioneel benodigde budget om de 
nationale doelen voor productie van groene waterstof te halen? 

114 Hoeveel geld wordt in 2022 en daarna uitgetrokken voor de 
aangepaste subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen 
Industrie? 

115 Wordt de subsidieregeling versnelde Klimaatinvesteringen 
Industrie gericht op de kleinere industriebedrijven die geraakt 
worden door de verhogingen van de energiebelastingen en de 
ODE-heffing in de derde schijf? 

116 Waarom is er 2022 is er geen budget voor de VEKI gereserveerd? 
117 Heeft het ministerie er zicht op in hoeverre het Nederlandse 

innovatie ecosysteem steeds beter in staat is te valoriseren? Hoe 
ziet die groei eruit? Wat zijn de drijvers? Welke initiatieven in die 
richting zijn succesvol? 

118 Waarom is ervoor gekozen om de € 100 miljoen voor het realise-
ren van 
toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden te 
verspreiden over zes jaren i.p.v. vier jaren (t/m 2026)? 

119 Is de regeling horende bij de € 100 miljoen voor het realiseren van 
toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden reeds 
opengesteld? Indien niet, wanneer wel? Waaraan wordt de 
€ 9 miljoen in 2021 uitgegeven? 

120 Hoeveel FTE binnen EZK houdt zich momenteel bezig met 
toerisme? 

121 Wat is de status van de toerismevisie Perspectief 2030? In hoeverre 
behoeft Perspectief 2030 actualisatie n.a.v. de coronacrisis? 

122 Op grond van welk besluit en/of argumentatie is ervoor gekozen 
het bedrag voor de Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaci-
liteit in de komende jaren gelijk te houden, terwijl de economie 
groeit en inflatie stijgt? Is hier geen indexatie toegepast? 

123 Kan meer toelichting worden geven op het soort projecten en 
technologieën voor het fonds Deep Tech Fund? 

124 Kan meer toelichting worden geven op de schommeling in budget 
voor het fond Deep Tech Fund in 2026 in vergelijking met de jaren 
2020–2025? 

125 Wat is de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van de 
motie-Van der Lee over verlagen temperatuur warm tapwater 
(Kamerstuk 34 902, nr. 6)? 

126 Welke doelen van de energietransitie komen in gevaar door het 
tekort aan technisch personeel? 

127 Is het mogelijk om de CO2-doelen en hernieuwbare energiedoelen 
te halen als het plafond voor hernieuwbare opwek op land niet 
wordt aangepast? 

128 Hoe wordt de additionele 3 miljard euro voor de SDE++ 
gefinancierd? 

129 Zal er in de najaarsronde SDE++ 2021 naar verwachting geld 
beschikbaar zijn voor geothermie? 

130 Wat is het budget van de najaarsronde SDE++ 2021? 
131 Hoe wordt de additionele 3 miljard voor SDE++ besteed over de 

tijd? 
132 Wat is de verwachte jaarlijkse opbrengst van de nationale 

CO2-heffing tussen 2022 en 2030? 
133 Is de verwachting dat het huidige beleid voldoende is om het 

Urgendadoel in 2022 te halen? 
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134 Is het voor een gemiddeld huishouden voordeliger om bij te 
dragen aan de energietransitie via de Opslag Duurzame Energie- 
en Klimaattransitie (ODE) of via de algemene middelen? Hoe is dit 
voor huishoudens met een laag inkomen? 

135 Waar zit de grootste onzekerheid in het klimaatbeleid en hoe wordt 
daar rekening mee gehouden? 

136 Welke positieve en welke negatieve financiële prikkels zitten er in 
de begroting in de richting van fossiele energie? 

137 Welke maatregelen worden er genomen om energie-armoede 
tegen te gaan? 

138 Wat betalen grootgebruikers aan nettarieven vergeleken met 
kleinverbruikers? 

139 Kan een overzicht worden gegeven van de financiële kosten en 
baten van de energie- en klimaattransitie voor respectievelijk grote 
industrie, midden- en kleinbedrijf en huishoudens? 

140 Kan becijferd worden welke impact de recente ontwikkeling op de 
energiemarkt heeft op de raming van de beschikbare middelen 
voor de klimaattransitie? 

141 Hoeveel van de 5,9 biljoen dollar subsidie die volgens het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) wereldwijd jaarlijks in de 
fossiele industrie wordt geïnvesteerd, gebeurt in Nederland? 

142 Hoe komt het dat sommige onderzoeken uit komen op ruim 
17 miljard euro subsidie die jaarlijks naar de fossiele industrie 
gaat? 

143 Wie heeft de PME aandelen in fossiel overgekocht? 
144 Kan worden aangegeven welke impact Environmental, Social en 

Governance (ESG) beleid van institutionele beleggers heeft gehad 
op de CO2-uitstoot? 

145 Kan de ontwikkeling van CO2-uitstoot van de industrie over de 
afgelopen 20 jaar worden uitgesplitst naar sector dan wel 
bedrijfstak? Kan inzichtelijk worden gemaakt wat deze uitstoot was 
over de afgelopen 20 jaar? 

146 Wat is de ontwikkeling van CO2-uitstoot van de 10 grootste 
industriële uitstoters over de afgelopen 20 jaar? Kan inzichtelijk 
worden gemaakt wat deze uitstoot was over de afgelopen 20 jaar? 

147 Kan de CO2-uitstoot van de sector industrie worden uitgesplitst in 
(sub)sectoren, midden- en kleinbedrijf en bedrijven waarbij geen 
sprake is van industriële processen? 

148 Wat is de exacte CO2-reductie van de gehele sector industrie sinds 
1990 uitgaande van de meest recent beschikbare cijfers? Kan 
hieruit worden geconcludeerd dat de sector bij lange na niet in de 
buurt komt van het CO2-reductiedoel? Kan het antwoord worden 
toegelicht? 

149 Kan de CO2-uitstoot van de sector mobiliteit worden uitgesplitst in 
transport, openbaar vervoer en personenvervoer per auto? Kan bij 
transport een uitsplitsing worden gemaakt naar transportvorm? 

150 Wat is het percentage duurzame energie dat door huishoudens 
wordt gebruikt? 

151 Wat is het percentage duurzame energie dat door de sector 
energie als geheel wordt gebruikt? 

152 Wat is het percentage duurzame energie dat door de zware 
industrie wordt gebruikt? 

153 Wat is het percentage duurzame energie dat door industriële 
bedrijven niet vallende onder de zware industrie wordt gebruikt? 

154 Wat is het percentage duurzame energie dat door mkb-bedrijven 
wordt gebruikt? 

155 Wat is het percentage duurzame energie dat door de sector 
mobiliteit wordt gebruikt? Kan dit worden uitgesplitst naar 
transport, ov en personenvervoer per auto? 

156 Wat is het percentage duurzame energie dat door de sector 
landbouw wordt gebruikt? 
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157 Kan worden aangegeven hoeveel woningen (koop, particuliere 
huur, woningcorporatie) een energielabel slechter dan D hebben? 

158 Hoeveel budget is nodig om alle slecht geïsoleerde koopwoningen 
voor 2030 te isoleren? 

159 Hoeveel budget is nodig om alle slecht geïsoleerde huurwoningen 
(zowel particulier als woningcorporatie) voor 2030 te isoleren? 

160 Wat is de bijdrage aan de ODE-opbrengsten van de 10 grootste 
industriële uitstoters over de afgelopen 10 jaar? Kan inzichtelijk 
worden gemaakt wat deze uitstoot was over de afgelopen twintig 
jaar? 

161 Hoeveel ODE draagt elke economische (sub)sector bij? Kan dit 
worden weergegeven met en zonder vrijstellingen? 

162 Wat is de ODE-opbrengst per belastingschijf, met en zonder 
vrijstellingen? 

163 Wanneer gaat de industrie de invoering van de nationale CO2-
heffing voelen? En hoeveel Mton CO2-reductie gaat dit dan per jaar 
opleveren? 

164 Kan per gesubsidieerde duurzaamheidsmaatregel worden 
aangegeven hoeveel CO2-reductie deze specifieke maatregel 
oplevert? Om hoeveel euro per ton CO2 gaat het, per specifieke 
maatregel? 

165 Wat betekent het voorgenomen hogere reductiedoel van 55 
procent in 2030 voor de voorgestelde nationale CO2-heffing? 
Kan dit worden aangegeven voor zowel de hoogte van het vast te 
stellen bedrag per ton CO2 als voor de benodigde reductie? 

166 Kan een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de 
energierekening over de afgelopen twintig jaar, inclusief opbouw 
van de rekening, bij verondersteld gemiddeld verbruik? Kan dit 
worden uitgesplitst naar type woning en huishouden? 

167 Kan een overzicht worden gegeven van het vastgesteld verbruik 
van elektriciteit en gas van een gemiddeld huishouden, uitgesplitst 
naar type woning en huishouden, over de afgelopen 20 jaar? 

168 Welke impact heeft de gasprijs op de prijs van duurzame energie? 
169 Wat is de ontwikkeling van CO2- uitstoot van de industrie binnen 

de EU (bedrijven die vallen onder EU-ETS) over de afgelopen 20 
jaar? Kan dit worden uitgesplitst naar sector dan wel bedrijfstak 
per land? 

170 Kan een overzicht worden gegeven van het totaal aan vrijstellin-
gen, fiscale regelingen en andere subsidievormen die de top 10 
industriële uitstoters hebben ontvangen de afgelopen 10 jaar? 
Hoeveel was dit het afgelopen jaar? 

171 Wat is de ontwikkeling van de CO2-emissierechtenprijs binnen het 
EU-ETS sinds de invoering? 

172 Wat is de te verwachten ontwikkeling van de CO2-
emissierechtenprijs binnen het EU-ETS de komende 5 jaar en de 
komende 10 jaar? Op welke aannames zijn die verwachtingen 
gebaseerd? 

173 Hoeveel energiecoöperaties telt Nederland momenteel en uit 
hoeveel leden bestaan deze? Wat kan worden gezegd over de 
ontwikkeling de afgelopen 5 jaar en de te verwachten ontwikkeling 
de komende 5 jaar? Op welke aannames zijn die verwachtingen 
gebaseerd? 

174 Hoeveel TWh elektriciteit wekken energiecoöperaties op? Voor 
welk percentage van het huishoudelijk verbruik staat dit gelijk? 

175 Hoeveel TWh elektriciteit wordt opgewekt door zon op dak, 
uitgesplitst naar woningen (uitgesplitst naar huur en koop) en 
bedrijfspanden? Voor welk percentage van het huishoudelijk 
verbruik staat dit gelijk? 
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176 Voor hoeveel TWh elektriciteit opgewekt door zon op dak is 
potentieel, uitgaande van alle geschikte daken? Kan dit uitgesplitst 
naar woningen (uitgesplitst naar huur en koop) en bedrijfspanden? 
Voor welk percentage van het huishoudelijk verbruik staat dit 
gelijk? 

177 Hoeveel kWh elektriciteit kan een gemiddeld huishouden besparen 
per labelsprong? Welke isolatiemaatregelen zijn hiervoor nodig en 
hoeveel kosten die maatregelen? 

178 Hoeveel kWh elektriciteit kan een gemiddeld huishouden 
opwekken uitgaande van vier tot zes zonnepanelen? Hoeveel 
kosten gaan hiermee gepaard? 

179 Hoeveel fulltime equivalent (fte) aan extra werkgelegenheid gaat 
gepaard met het plaatsten van zonnepanelen op ieder daartoe 
geschikt dak? 

180 Hoeveel fte aan extra werkgelegenheid gaat gepaard met het 
isoleren en verder verduurzamen van alle bekende schimmelwo-
ningen? 

181 Hoeveel fte aan extra werkgelegenheid gaat gepaard met het 
verduurzamen van woningen per labelsprong? 

182 Hoeveel woningen staan binnen een straal van anderhalve 
kilometer van een windturbine? En hoeveel binnen een straal van 
twee kilometer? In hoeveel van deze gevallen betreft het een 
windpark? 

183 Welke plannen voor windmolenparken liggen nog op de plank? 
184 Klopt het dat plannen voor windmolens zijn gebaseerd op 

arbitraire en verouderde cijfers, die nog niet uitgaan van het grote 
potentieel van wind op zee? 

185 Klopt het dat in het geval van beperktere vergunningsmogelijkhe-
den voor wind op land zeer waarschijnlijk verwachte inkomsten 
wegvallen voor onder andere Staatsbosbeheer? Zo ja, kan 
inzichtelijk worden gemaakt hoeveel inkomsten worden misgelo-
pen, en hoe deze gecompenseerd kunnen worden? 

186 Kan uiteengezet worden op welke manier juridische bijstand en 
publiek geld besteed wordt aan het ondersteunen van windcorpo-
raties op regionaal niveau? 

187 Hoeveel capaciteit van de windturbines wordt gebruikt voor 
datacenters? 

188 Hoeveel gascentrales zijn er in Nederland, waar staan ze en in 
hoeverre spelen ze een rol in de energievoorziening? 

189 Hoeveel energiecentrales zijn er in Nederland, waar staan ze, en in 
hoeverre spelen ze een rol in de energievoorziening? 

190 Wanneer moeten uiterlijk de benodigde windgebieden aangewe-
zen zijn om een mogelijke verhoging van 11,5 GW wind op zee 
naar 21 GW in 2030 realiseerbaar te maken? 

191 Wat is het effect van de hogere gasprijzen op het halen van de 
gestelde doelen van het Klimaatakkoord? 

192 Wat kost een kWh zon? 
193 Wat kost een kWh wind op zee en op land? 
194 Wat kost een kWh waterstof? 
195 Wat kost een kWh reguliere stroom? 
196 Wat is de actuele stand van zaken rondom het halen van de 

Urgenda doelen? 
197 Hoeveel FTE ambtenaren werkt er op de energietransitie? 
198 Hoeveel FTE aan ambtenaren werkt er op de energietransitie in 

respectievelijk de industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving? 
199 Hoeveel gas zit er op dit moment nog in het Groningenveld? 
200 Welke waarde vertegenwoordigt het nog aanwezige gas in het 

Groningenveld tegen de huidige gasprijzen? 
201 Welk exportsaldo is de verwachting voor 2030 voor elektriciteit? 

Wat zijn daarvan de gevolgen voor de CO2-uitstoot in Nederland? 
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202 Hoeveel elektriciteitsproductie wordt in 2030 uit andere bronnen 
dan grootschalig hernieuwbaar op land en wind op zee verwacht? 

203 Wat draagt sluiting van de SDE++ voor de – per ton vermeden CO2 

– goedkope technieken zon op dak/land en wind op land bij aan de 
energietransitie? 

204 Welk deel van de jaarlijkse emissies in de elektriciteitssector is het 
resultaat van export van (fossiele) energie naar het buitenland? 

205 Hoe staat het met de zes voorwaarden voor systeemtransities die 
de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aanhaalt te 
weten, gedragsverandering, innovatie, institutionele capaciteit, 
beleidsinstrumenten, financiering, en «multi-level governance»? 
Hoe kan sturen op deze voorwaarden helpen om de doelen voor 
2030 wel te gaan halen? 

206 Is het voor de grote vervuilende industrie (de twaalf grootste) 
financieel voordeliger om bij te dragen aan de energietransitie via 
de ODE of via de algemene middelen? 

207 Hoe scoort het klimaatbeleid als gekeken wordt naar brede 
welvaart naast het gestelde doel voor CO2 reductie? Wat is de 
verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten van 
klimaatbeleid? 

208 Kan een uitgebreid overzicht gegeven worden van de vergunnings-
aanvragen rondom biomassacentrales die op dit moment spelen? 

209 Wat zijn de gemiddelde energielasten van verschillende type 
bedrijven, uitgesplitst in de prijs voor energie, ODE, energiebelas-
ting, enzovoort, bijvoorbeeld voor een gemiddelde bakker, 
kantoorgebouw, chemiebedrijf, enzovoort? 

210 Hoeveel gas komt Nederland dit jaar tekort, bij een strenge winter 
in 2021–2022? 

211 Hoeveel procent belasting zit er de gasprijs, de elektriciteitsprijs en 
de benzineprijs? 

212 Klopt het dat in het overzicht van fossiele subsidies van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit 2020 belangrijke 
bedragen niet zijn opgenomen, zoals het degressieve tarief in de 
energiebelasting? 

213 Waarom accepteert het Ministerie van Financiën de doorrekening 
van de totale omvang van fossiele subsidies van Me Judice niet in 
de beantwoording van het Kamerlid Van der Lee? 

214 Hoe zou het ministerie zelf de ontbrekende bedragen in het kader 
van de fossiele subsidies invullen? Op welk bedrag komt het 
ministerie dan uit? 

215 Kan het ministerie een nieuw overzicht geven van de fossiele 
subsidies en hierbij de ontbrekende bedragen invullen? 

216 Welke fossiele subsidies, verstrekt door het kabinet, zijn niet 
verplicht door bijvoorbeeld de Europese Unie? 

217 Welke maatregelen ten behoeve van het klimaat en de energietran-
sitie gelden wel voor Europees Nederland, maar niet voor 
Caribisch Nederland? 

218 Op welke manier heeft het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat gebruik gemaakt van de Klimaat- en Energieverkenning in 
het maken van de begroting van Economische Zaken en Klimaat? 

219 Klopt het dat huishouden laagcalorische gas gebruiken en 
gascentrales hoogcalorisch gas? Klopt het dat gascentrales dus 
geen stikstofconversie nodig hebben? 

220 Wat wordt gedaan om methaanreductie te bewerkstelligen? 
221 Hoe wordt reflecteert op de nog geldende importheffing die 

volgens onderzoek (TNO, CE Delft) zorgt voor een toename van 
methaanuitstoot doordat Europees afval wordt gestort in plaats 
van verwerkt in Nederlandse afvalenergiecentrales? 

222 Kan een overzicht worden gegeven hoeveel subsidie de afgelopen 
jaren naar biomassa is gegaan? 
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223 Waaraan wordt de € 370 miljoen die wordt opgehaald via de 
nationale ETS besteed? 

224 Kan een overzicht worden gegeven van alle huidige Europese 
klimaatdoelen (bijvoorbeeld in RED & EED) en hoe ver Nederland 
is met de realisatie ervan? 

225 Wat wordt er gedaan om de productie van groen gas verder op te 
schalen? 

226 Kan een inschatting worden gegeven van groei in hernieuwbare 
elektriciteit de komende jaren, uitgesplitst in zon-op-dak, zon-op-
land, wind-op-land, wind-op-zee, op basis van de huidige pijplijn 
van projecten? 

227 Hoeveel van het aandeel duurzame energie is biomassa? 
228 Wat is de ontwikkeling van de kostprijs van wind-op-zee? 
229 Kan een volledige uitsplitsing in een tabel worden gegeven van 

alle maatregelen die onder de 6,8 miljard euro voor klimaat vallen 
en daarbij aangeven voor welke begroting ze bestemd zijn, of ze 
daar al aan zijn toegevoegd of dat ze nog op de aanvullende post 
blijven staan? 

230 Welke berekeningen liggen ten grondslag aan de 6,8 miljard euro 
die wordt uitgegeven aan klimaatbeleid? 

231 Welke externe onderzoeken zijn er gedaan ten behoeve van de 
berekeningen van de 6,8 miljard euro? Wie hebben die gedaan? 
Wat hebben die gekost? 

232 Wordt in het kader van de Europese ambities gekozen voor 
reductie van methaanemissies voor het intrekken van de import-
heffing voor buitenlands afval, omdat door deze heffing op 
Europees niveau meer afval gestort wordt in plaats van verbrand? 

233 Kan een volledige uitsplitsing worden gegeven (in een tabel) van 
alle maatregelen die onder de € 6,8 miljard voor klimaat vallen en 
kan daarbij worden aangeven voor welke begroting ze bestemd 
zijn, of ze daar al aan zijn toegevoegd of dat ze nog op de 
aanvullende post blijven staan? 

234 Kan nader worden toegelicht op basis van welke analyse of welk 
afwegingskader gekomen is tot de genoemde maatregelen in de 
klimaatimpuls van € 6,8 miljard? Welke factoren waren doorslag-
gevend in de besluitvorming? 

235 – Hoe gaat u invulling geven aan het opgehoogde CCS plafond nu 
het grote CCS project «Athos» heeft aangegeven te stoppen omdat 
dit project niet meer nodig zou zijn door de vroegtijdige overgang 
op waterstof van TataSteel? 

236 Kan een volledige uitsplitsing worden geven (in een tabel) van alle 
maatregelen die onder de € 6,8 miljard voor klimaat vallen en 
daarbij aangeven voor welke begroting van welke ministerie ze 
bestemd zijn, of ze daar al aan zijn toegevoegd of dat ze nog op de 
aanvullende post blijven staan? 

237 Kan een nadere toelichting worden gegeven op basis van welke 
analyse of afwegingskader het kabinet gekomen is tot de 
genoemde maatregelen in de klimaatimpuls van € 6,8 miljard? 
Welke factoren waren doorslaggevend in uw besluitvorming? 

238 Wat is de focus en scope van de aangekondigde onderzoeken die 
nodig zijn voor de verhoging van de ambitie met 10GW? 

239 Hoe gaat invulling gegeven worden aan het opgehoogde CCS 
plafond nu het grote CCS project «Athos» heeft aangegeven te 
stoppen omdat dit project niet meer nodig zou zijn door de 
vroegtijdige overgang op waterstof van Tata Steel? 

240 Kan een indicatie worden gegeven wanneer de eerste resultaten 
van onderzoek over de mogelijkheden van het uitbreiden van de 
windmolencapaciteit op zee bekend zijn? 
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241 Wat wordt precies verstaan onder het kosteneffectief vormgeven 
van het «Fit-for-55»-pakket? Kan hier een toelichting op worden 
geven? 

242 Klopt het dat er voor 2030 maximaal 10 GW (circa 45 TWh) wind op 
zee gerealiseerd kan worden? 

243 Tot welk CO2-reductiepercentage leiden de investeringen in 
klimaatmaatregelen? 

244 Kan een volledige uitsplitsing worden gegeven (in een tabel) van 
alle maatregelen die onder de 6,8 miljard euro voor klimaat vallen 
en daarbij aangeven voor welke begroting ze bestemd zijn, of ze 
daar al aan zijn toegevoegd of dat ze nog op de aanvullende post 
blijven staan? En in welk jaar worden ze uitgeven? 

245 Welke voorstellen uit het fit for 55 pakket kunnen worden gezien 
als kosteneffectief vormgegeven? 

246 Op welke wijze dragen de afzonderlijke fit for 55 voorstellen tot een 
gelijk speelveld voor bedrijven in Nederland? 

247 Wat is de focus en scope van de aangekondigde onderzoeken die 
nodig zijn voor de verhoging van de ambitie met 10GW? 

248 Wat is de focus en scope van de aangekondigde onderzoeken die 
nodig zijn voor de verhoging van de ambitie voor wind op zee met 
10GW? Op welke termijn wordt afronding van deze onderzoeken 
verwacht? 

249 Kan worden aangegeven hoe het bedrag van € 6,8 miljard voor 
klimaat precies uiteenvalt? Welke deel hiervan is reeds aan 
begrotingen toegevoegd? Aan welke begrotingen precies? Welk 
deel zal via «nota’s van wijziging» alsnog worden toegevoegd, en 
welk deel resteert daarna nog op de aanvullende post? 

250 Kan een volledige uitsplitsing worden gepresenteerd (in een tabel) 
van alle maatregelen die onder de € 6,8 miljard voor klimaat vallen 
en kan daarbij tevens aangeven worden voor welke begroting deze 
bestemd zijn, of de middelen daar al aan zijn toegevoegd of dat 
deze nog op de aanvullende post blijven staan? 

251 Klopt het dat de € 6,8 miljard euro voor klimaat ook betrekking 
heeft op jaren na 2022? Zo ja, kan de verdeling over alle jaren 
worden gegeven? 

252 Kunnen de bestedingsplannen die ten grondslag liggen aan het 
verkrijgen van klimaatmiddelen op de aanvullende post met de 
Tweede Kamer gedeeld worden? 

253 Staan er voorwaardes tegenover de subsidies uit de SDE++ en 
specifiek voor ccs-aanvragen? 

254 Kan de Minister een overzicht geven van de besluitvormingsstuk-
ken, onderliggend aan de € 6,8 miljard voor het klimaat is 
gereserveerd? 

255 Wat is de stand van zaken met het plafond in de SDE++ van 35 
TWh hernieuwbare opwek op land? 

256 Is het plafond voor hernieuwbare opwerk op land na deze 
najaarsronde SDE++ naar verwachting bereikt? 

257 Kan een overzicht worden gegeven hoeveel subsidie de afgelopen 
jaren naar carbon capture and storage (CCS) is gegaan? 

258 Naar verwachting hoeveel SDE++-middelen zullen gaan naar CCS- 
en Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)-projecten? 

259 Hoeveel extra vraag naar elektriciteit komt er naar schatting uit de 
industrie in 2030 bij uitvoering van de afspraken uit het Klimaatak-
koord? Indien dit nog niet volledig bekend is, waarom wordt dan 
een plafond van 35 TWh voor hernieuwbaar op land gehanteerd? 
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260 Hoe verhoudt het plafond van 35 TWh voor hernieuwbaar op land 
zich met de afspraak uit het klimaatakkoord dat in 2021 wordt 
geëvalueerd of er opschaling van hernieuwbare elektriciteit nodig 
is in verband met de extra vraag uit industrie, mobiliteit en 
gebouwde omgeving en/ of een verhoging van de EU CO2-
reductiedoelstelling? 

261 Wat is de reden dat er een plafond van 35 TWh voor hernieuwbaar 
op land in de SDE++, in het Klimaatakkoord is opgenomen? 

262 Vindt een sluiting van de SDE++ voor hernieuwbaar op land 
mogelijk veel vroeger plaats dan het moment dat het afgesproken 
kostendalingspad op het niveau van subsidievrij zou uitkomen (na 
2025)? Zo ja, wat is daarvan de consequentie? 

263 Wordt verwacht dat na de sluiting van de SDE++ er nog grotere 
projecten voor zonne-energie op dak en land en windenergie op 
land gerealiseerd worden? Waarop is die aanname op gebaseerd? 

264 Op welke wijze wordt bepaald wanneer de SDE++ voor hernieuw-
baar op land gesloten moet worden in het licht van realisatie van 
35 TWh? 

265 Op welke wijze wordt inzet gepleegd om de tijdige ontwikkeling 
van de infrastructuur voor transport en opslag van CO2 te 
realiseren? 

266 Op welke wijze wordt ervoor ingezet om de tijdige ontwikkeling 
van de infrastructuur voor transport en opslag van CO2 te 
realiseren? 

267 Op welke wijze wordt gepoogd om de bestaande infrastructuur die 
aanlandt in Den Helder te hergebruiken voor de ontwikkeling van 
waterstof? 

268 Kan de rol van Energie Beheer Nederland (EBN) in de waterstof-
transitie nader worden toegelicht? 

269 Komt «Agri-PV» (zonnepanelen boven zacht fruit als teelt onder-
steunende voorziening) in aanmerking om een aparte categorie te 
vormen binnen de SDE++? 

270 Op welke wijze is restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse onderdeel 
van het wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening? 

271 Wat zijn de risico’s van CCS? Hoe worden deze risico’s beperkt? 
272 Op welke wijze is restwarmte die vrijkomt bij elektrolyse onderdeel 

van het wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening? 
273 In hoeverre en op welke wijze is restwarmte die vrijkomt bij 

elektrolyse onderdeel van het wetsvoorstel Collectieve 
Warmtevoorziening? 

274 Komt «Agri-PV» (zonnepanelen boven zacht fruit als teelt onder-
steunende voorziening) in aanmerking om een aparte categorie te 
vormen binnen de SDE++? 

275 Kan een inschatting worden geven van de hoogte van de SDE(++)-
uitgaven wanneer gecorrigeerd wordt voor de verwachte stijging 
van de CO2-prijs in het ETS naar 80–100 euro/ton? 

276 Kan worden becijferd welke impact de recente ontwikkeling op de 
energiemarkt heeft op de raming van de beschikbare middelen 
voor de subsidieregelingen duurzame energieproductie en de 
bijbehorende begrotingsreserve? 

277 Waarom is voor een andere opzet van de IKC gekozen ten opzichte 
van Duitsland? Kunnen de verschillen in opzet toegelicht worden 
met een rekenvoorbeeld? Wat zou het benodigde budget zijn voor 
2021 indien er voor het Duitse model gekozen zou worden? 

278 Kunnen de uitgaven in Caribisch Nederland verder worden 
gespecificeerd? 

279 Wordt bij het bepalen van de hoogte van de ODE-heffing rekening 
gehouden met de actuele raming van de CO2-prijs in het ETS 
(80–100 euro/ton in 2030)? 

280 Kan de doorsluis COVA-heffing verder worden gespecificeerd? 
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281 Hoe gaat invulling gegeven worden aan de stimulans van 
hernieuwbare technieken die toe zijn aan opschaling en dus buiten 
de MOOI subsidie vallen maar nog niet worden erkend in de 
SDE++? 

282 Kunnen de HER+ subsidies worden uitgesplitst naar de verschil-
lende energiebronnen waarin geïnvesteerd is? 

283 Hoe zal invulling worden gegeven aan het stimuleren van 
technieken (zoals Agri-PV) die toe zijn aan opschaling en daarmee 
buiten de MOOI subsidie vallen, maar nog niet worden erkend in 
de SDE++? 

284 Wat is de invloed van de huidige hoge energieprijzen op de 
beschikkingen in de najaarsronde SDE++ 2021 en de voorjaars-
ronde 2022? 

285 Kan worden bevestigd dat SDE++ in 2022 opengaat voor de 
categorieën zon op dak, zon op land en wind op land? Zo nee, 
waarom niet? 

286 Kan worden bevestigd dat SDE++ in 2023 opengaat voor de 
categorieën zon op dak, zon op land en wind op land? Zo nee, 
waarom niet? 

287 Op welke wijze strookt het plafond voor de 35 TWh voor hernieuw-
baar op land met de systematiek van de SDE++ dat de goedkoop-
ste opties als eerste aan de beurt komen? 

288 Hoeveel is de te beschikken ruimte voor de SDE++ voor 2022? 
289 Wanneer vindt de 2022 ronde voor de SDE++ plaats? 
290 Waarom is het plafond op CCS (7,2 Mton) verhoogd, zonder dat 

daarmee de doelstelling voor de industrie verhoogd is? In hoeverre 
is deze verhoging vooraf besproken met en akkoord bevonden 
door de Klimaatakkoord partijen die deelnemen aan de uitvoe-
ringsoverleggen? Is een verhoogd budget voor de SDE++ voor 
2022 reëel nu het potentieel zeer omvangrijke CCS-project Athos 
gestopt is en niet meer zal indienen? 

291 Hoeveel van het SDE++ budget belandt in de begrotingsreserve 
door het toepassen van een veel lagere ETS prijs dan de huidige 
ETS marktprijs? 

292 Wat zouden de gevolgen zijn voor de omvang van de ODE indien 
voor de SDE++ gebruik zou worden gemaakt van een meer actuele 
ETS prijs? 

293 Kan aan de hand van meerdere rekenvoorbeelden worden 
aangegeven wat de verwachte impact kan zijn van de hoge 
ETS-prijzen en energieprijzen op de inkomsten als ook de 
verwachte kastuitgaven? 

294 Met welke ETS-prijs wordt er gewerkt voor de ramingen ETS-
inkomsten, voor de verwachte SDE++-uitgaven, en voor de IKC? 
Op welke momenten worden deze cijfers geactualiseerd? Wat 
gebeurt er met de extra middelen die dit oplevert? 

295 Kan een uitgebreidere toelichting worden gegeven waarop de 
geraamde kasuitloop van de SDE, SDE+ en SDE++ is gebaseerd? 

296 Wanneer moeten uiterlijk de benodigde windgebieden aangewe-
zen zijn om een mogelijke verhoging van 11,5 GW wind op zee 
naar 21 GW in 2030 realiseerbaar te maken? Wanneer verwacht de 
regering de benodigde extra windgebieden aan te wijzen? 
Wanneer wordt het opgenomen in een routekaart Wind op Zee? 
Hoeveel van de 150 miljoen euro wordt respectievelijk gereser-
veerd voor de voorbereiding, inpassing en uitvoering van wind op 
zee? 

297 Welke maatregelen worden genomen om de elektrificatie van de 
industrie te stimuleren aangezien de 10 GW extra windenergie op 
zee ook moet worden afgenomen? 

298 Hoe is de regering tot het besluit gekomen om de wind op zee 
doelstelling tot en met 2030 te verhogen naar 21 GW? 
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299 Weet de regering wanneer uiterlijk de benodigde windgebieden 
aangewezen moeten zijn om een mogelijke verhoging van 11,5 GW 
wind op zee naar 21 GW in 2030 realiseerbaar te maken? 

300 Wanneer verwacht de regering de benodigde extra windgebieden 
aan te wijzen? Wanneer wordt het opgenomen in een routekaart 
Wind op Zee? 

301 Hoeveel van de 150 miljoen euro wordt respectievelijk gereser-
veerd voor de voorbereiding, inpassing en uitvoering van wind op 
zee? 

302 Welke maatregelen neemt de regering om de elektrificatie van de 
industrie te stimuleren aangezien de 10 GW extra Wind op Zee 
t.o.v het Klimaatakkoord ook afgenomen moeten worden (het 
meest efficiëntst door de industrie direct aan de kust)? 

303 Wanneer worden de benodigde extra windgebieden aangewezen? 
Wanneer wordt het opgenomen in een routekaart Wind op Zee? 

304 Hoeveel van de 150 miljoen euro wordt respectievelijk gereser-
veerd voor de voorbereiding, inpassing en uitvoering van wind op 
zee? 

305 Welke maatregelen worden genomen om de elektrificatie van de 
industrie te stimuleren aangezien de 10 GW extra Wind op Zee tov 
het Klimaatakkoord ook afgenomen moeten worden (het meest 
efficiëntst door de industrie direct aan de kust)? 

306 Is het juist dat er bij de continuering van de subsidieregeling 
indirecte emissiekosten ETS over 2021 wordt gerekend met een 
CO2 prijs van 23 euro/ton? Kan worden uitgelegd waarom hiervoor 
is gekozen en niet voor bijvoorbeeld het hanteren van de gemid-
delde ETS prijs over 2021 van 60 euro/ton? 

307 Wat is het effect op de post Overige subsidies nu blijkt dat het 
warmtetransportnet van de Rotterdamse haven waarschijnlijk niet 
naar Leiden wordt doorgetrokken? 

308 Is er budget gereserveerd voor de parallelle ontwikkeling van 
kleinschalige waterstofproductie? Kan er budget voor kleinschalige 
waterstofproductie worden vrijgemaakt? 

309 Gaat de lastenverdeling van de ODE-heffing, 33% voor huishou-
dens en 67% voor bedrijven, worden gehandhaafd? 

310 Klopt het dat bij de ODE-last de verhouding tweederde bedrijven, 
eenderde huishoudens gehandhaafd wordt? Hoe verhoudt zich dit 
tot de voorgestelde 3 miljard euro extra SDE++ budget én de 
voorgestelde ODE-verlaging voor het mkb? Blijft zodoende deze 
verhouding in tact bij de financiering van de energietransitie? Zo 
nee, wat wordt de nieuwe verhouding? 

311 Wanneer en hoe vaak worden de ramingen van de verwachte 
ODE-opbrengsten geactualiseerd? 

312 Kan meer toelichting worden gegeven op de onttrekking van 
€ 235,7 miljoen van de begrotingsreserve duurzame energie en 
klimaattransitie voor het financieren van aanvullende maatregelen 
om tot CO2-reductie te komen? 

313 Wanneer en hoe vaak worden de verwachte ETS-opbrengsten voor 
dit jaar en de komende jaren geactualiseerd? 

314 Is in de budgetprognose rekening gehouden met de grootschalige 
uitrol in de veenweideaanpak, die volgens de regionale veenwei-
destrategieën in 2026 gepland staat? 

315 Wat zijn de gevolgen van de sluiting van Norg? 
316 Wat is er nodig om Norg te sluiten? 
317 Kan de sluiting van Norg gecompenseerd worden met meer 

gasimport en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 
318 Wat wordt verstaan onder koude momenten en verstoringen in het 

gassysteem? 
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319 Wat is op dit moment de gemiddelde afhandelingstijd van een 
schadeafhandeling en wat is de gewenste afhandelingstijd voor 
2022? 

320 Wanneer wordt de novelle voor de Wet Versterking Groningen 
naar de Tweede Kamer gestuurd? 

321 Wat wordt verstaan onder «koude momenten» en «verstoringen» 
als het gaat om het als reservemiddel inzetten van het 
Groningenveld? 

322 Welke soort schades vallen onder immateriële schades en hoe 
wordt de waarde van een schade bepaald? 

323 Kan een onderbouwing worden gegeven van de bijdrage voor 
RVO.nl ter grootte van 237.631.000 euro in 2022? Waarom is er in 
2022 en 2023 zoveel minder geld nodig c.q. beschikbaar dan in 
2021? 

324 Kan een nadere precisering van het beschikbare uitgavenbudget 
worden gegeven? Om welke bedragen gaat het en op welke 
budgetten is dat? 

325 Waarvoor is het werkbudget projectdirectie Groningen bedoeld? 
326 Kan een overzicht gegeven worden van de resultaten van de 

Commissie Bijzondere Situaties? 
327 Kan aangegeven worden wat de reden is voor de kapitaalinjectie 

EBN, en welke verplichtingen er voortkomen uit de schadeafhande-
ling en versterkingsopgave in Groningen? Kan een onderbouwing 
worden gegeven van de hoogte van de kapitaalinjectie EBN? 

328 Hoe groot is de risicoreservering Groningen op de Aanvullende 
Post? En waarvoor is de risicoreservering bedoeld? 

329 Wat zijn de extra inkomsten naar verwachting als gevolg van de 
hogere gasprijs ten opzichte van de begroting 2022? 

330 Zijn er mogelijkheden om het kleine veldenbeleid op de Noordzee 
te intensiveren? Hoeveel gas kan daar nog gewonnen worden? 

331 Kan een prognose gegeven worden van de gasprijs voor de 
komende weken en maanden? 

332 Kan een prognose gegeven worden van de energietarieven en de 
benzineprijs voor de komende weken en maanden? 

333 Klopt het dat de impact van de energieprijzen op de economie in 
2021 veel minder is dan tijdens de oliecrisis in 1973? Klopt het dat 
het toen in 1973 circa 10% van de kosten uitmaakte en nu circa 4%? 

334 Waarom zijn de Nederlandse gasopslagen maar voor 58% gevuld, 
terwijl dit in Polen en het Verenigd Koninkrijk circa 100% is? 

335 Waarom is een belangrijke gasopslag in Bergen bij Alkmaar in 
handen van Gazprom? Klopt het dat juist deze gasopslag niet goed 
gevuld is? Zo nee, hoeveel gas zit er in deze opslag? 

336 Waarom is de belangrijke gasopslag in Bergen bij Alkmaar in 
handen van Gazprom? Wanneer en door wie is deze gasopslagfaci-
liteit verkocht aan Gazprom? 

337 Wat zijn de mogelijkheden om de belangrijke gasopslag in Bergen 
bij Alkmaar in handen van Gazprom uit te kopen en in overheids-
handen te brengen? 

338 Welke mogelijkheden zijn er om de gasopslagcapaciteit in 
Nederland fors uit te breiden? 

339 Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe gascontracten af te sluiten 
met Groot-Brittannië, Noorwegen, Algerije en Rusland? 

340 Welke initiatieven zijn er op Europees niveau om gezamenlijk gas 
in te kopen? 

341 Is het juridisch mogelijk om lopende vaste contracten eenzijdig 
open te breken? 
Welke bevoegdheden heeft de ACM en de Minister van EZK om dit 
tegen te gaan? 

342 Hoe komt het dat de gasprijs voor huishoudens stijgt, terwijl er 
genoeg laagcalorische voorraden aanwezig zouden zijn volgens 
bijvoorbeeld Gasunie? 
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343 Welke rol spelen grote handelaren zoals Vitol en Trafigura in de 
stijgende gasprijzen? 

344 Verdienen grote handelaren zoals Vitol en Trafigura aan de 
stijgende gasprijzen voor Nederlandse huishoudens? 

345 Verdienen grote handelaren zoals Vitol en Trafigura straks ook aan 
de financiële compensatie voor de hoge energierekening van 
huishoudens? 

346 Hoeveel subsidie is er nu totaal gereserveerd voor biomassa (in 
het verleden en de toekomst, uitgesplitst naar jaar) en waar zit dit 
geld precies (bijvoorbeeld alleen op de SDE++?) 

347 Via welk instrumenten of welke regelingen, anders dan de SDE++, 
zouden er in de toekomst subsidies voor biomassa kunnen worden 
verstrekt? 

348 Hoeveel van de totaal voor biomassa gereserveerde subsidies zijn 
er al uitgegeven en waaraan precies (welke biomassacentrales)? 

349 Hoeveel geld moet er nog worden uitgegeven voor biomassa? 
350 Is al het geld dat is gereserveerd voor biomassa al toegekend? 
351 Wat verklaart dat de media spreken over € 11 miljard subsidie die 

al zijn uitgegeven aan biomassa, terwijl de Minister in de beant-
woording van Kamervragen van de Partij voor de Dieren van 
23 december 2020 (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 
2020–2021, nr. 2429) een bedrag van € 9 miljard noemt? 

352 Vanaf 2020 t/m 2032 zou er volgens het overzicht in de beantwoor-
ding van de Kamervragen van de Partij voor de Dieren van 
23 december 2020 (Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 
2020–2021, nr. 2429) 4,9 miljard zijn toegekend in het kader van 
biomassa. Waaraan precies? Wat is er met de rest gebeurd? Is dat 
al uitgegeven of moet dat nog worden toegekend? 

353 Hoe verhouden de bedragen € 11 miljard, € 9 miljard en 
€ 4,9 miljard zich tot de in 2019 in de Kamerbrief «Hoe het zit» 
(Kamerstuk 32 813, nr. 404) genoemde bedragen in de tabel met de 
totale waarde van de subsidiebeschikkingen (€ 14.118 miljoen), die 
tevens zijn genoemd in de beantwoording van de vragen van 
Sienot, Dik-Faber en Mulder (Aanhangsel Handelingen II, vergader-
jaar 2019–2020, nr. 786)? 

354 Zijn landbouwvoertuigen ook onderdeel van de stimuleringsmaat-
regelen voor schone en zuinige mobiele werktuigen? 

355 Kunnen landbouwvoertuigen onderdeel worden (als dat niet al het 
geval is) van de stimuleringsmaatregelen voor schone en zuinige 
mobiele werktuigen? Zo nee, wat is daarbij de argumentatie? 

356 Is de DEI+ ook bedoeld voor proefprojecten om na 2030 elektrolyse 
op zee mogelijk te maken, zoals genoemd op blz. 62 van het 
ontwerp Programma Noordzee 2022–2027? 

357 Is de Demonstratieregeling Klimaat en Energie-innovatie (DEI+) 
ook bedoeld voor proefprojecten om na 2030 elektrolyse op zee 
mogelijk te maken, zoals genoemd op blz. 62 van het ontwerp 
Programma Noordzee 2022–2027? Zo nee, op welke wijze zult u 
dan wel één of meer proefprojecten (helpen) opzetten? 

358 Op welke manier is uitvoering gegeven aan motie-Moorlag c.s. 
over een actieprogramma voor minder tekorten aan vakmensen in 
de techniek en de maak- en procesindustrie (kamerstuk 35 570 XIII, 
nr. 43)? 

359 Is motie nr. 35 570 XIII, nr. 31 over een procesinnovatie-
stimuleringsinstrument voor het brede mkb reeds uitgevoerd? 
Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd? 

360 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gevraagde inzet 
voor een innovatieprogramma energie uit water (motie-Stoffer c.s., 
Kamerstuk 32 813, nr. 797)? 
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361 Klopt het dat 600 miljoen euro extra om elektrisch rijden te 
stimuleren vooral terechtkomt bij benzineauto’s? Kan dit uiteen 
worden gezet? 

362 Klopt het dat op de elektrische auto van de zaak 330 miljoen euro 
bezuinigd wordt? 

363 Waaraan wordt de begrote 9 miljoen voor de regeling van 
winkelgebieden aan uitgegeven in 2021 terwijl de regeling nog niet 
open is? 

364 Wat is de status van de BES-eilanden met betrekking tot het 
Parijsakkoord? 

365 Wat is de status van de BES-eilanden in de Nederlandse Klimaat-
wet en het daaropvolgende «Klimaatplan 2021–2030»? 

366 Wat is de status van de BES-eilanden in de afgelopen en de 
komende Klimaat- en Energieverkenning? 

367 Uit welke nationale en internationale fondsen kunnen de BES en de 
CAS-eilanden putten als het gaat om investeringen in verduurza-
ming en de energietransitie?
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