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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35 975 VII). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Martin Bosma 

De griffier van de commissie,
De Vos 
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Nr Vraag 
1 Kunt u nader duiden waarvoor de € 13 miljoen advieskosten bij 

het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van de Renovatie Binnenhof 
zijn ingezet? 

2 Kunt u aangeven in hoeverre de meevaller van de afdracht aan het 
BTW-compensatiefonds ingezet kan worden ten behoeve van het 
Volkshuisvestingsfonds? 

3 Kunt u aangeven waaraan de aan de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf gealloceerde 
middelen onder de post kwetsbare groepen worden besteed? 

4 Kunt u nader duiden welke werkzaamheden voor de middelen ten 
behoeve van de incidentele implementatiekosten Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen worden uitgevoerd? 

5 Kunt u nader duiden wat de herschikking van het instrument 
bijdrage aan agentschappen naar het instrument subsidies 
behelst? 

6 Kunt u nader duiden hoe de tegenvaller onder het programma 
Reductie Energieverbruik Woningen tot stand komt? 

7 Kunt u nader aangeven welke werkzaamheden Rijkswaterstaat met 
de gealloceerde middelen gaat uitvoeren? 

8 Kunt u aangeven wat het geconstateerde benodigde meerwerk aan 
de LVBB-viewer (Landelijke voorziening bekendmaken en 
beschikbaar stellen) en de DSO-viewer (Digitaal Stelsel Omge-
vingswet) betekent voor de planning van de implementatie van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet? 

9 Kunt u nader ingaan op de vraag waarom de afrekening met het 
Kadaster hoger uitvalt dan geraamd? 

10 Kunt u nader aangeven wat er met de € 10 miljoen ten behoeve 
van Aan de Slag aan werkzaamheden in het kader van de 
Omgevingswet worden uitgevoerd? 

11 Kunt u aangeven wat er voor additionele werkzaamheden door 
Rijkswaterstaat worden verricht? 

12 Kunt u in een overzicht weergeven wat de gemiddelde proces- en 
uitvoeringskosten waren per versterkte woning per jaar sinds 
2015? 

13 Hoeveel vastgelopen dossiers zijn er in 2021 tot nu toe aangemeld? 
Hoeveel zijn er met gereserveerde miljoenen opgelost? Op welke 
gronden zijn vastgelopen dossiers niet opgelost? Hoe zijn de 
uitgaven hiervoor verdeeld tussen het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen? 

14 Waaraan is in 2021 tot nu toe geld uit de knelpuntenpot uitgege-
ven? Met welk resultaat? 

15 Kunt u in een overzicht weergeven hoeveel en op welke wijze de 
uitgaven vanuit de bestuurlijke afspraken zijn uitgegeven aan de 
maatregelen die de versterking een impuls zouden geven? Wat 
hebben deze uitgaven opgeleverd aan versnelling van de 
versterkingsoperatie? 

16 Hoeveel huizen zijn er volgens de nieuwste inzichten beoordeeld 
op veiligheid? Welke nieuwste inzichten zijn dat? Kunt u schema-
tisch tonen hoeveel huizen volgens welke Nederlandse Praktijk-
richtlijn zijn beoordeeld? 

17 Op welke plekken is er gewerkt aan maatwerk om onuitlegbare 
verschillen te voorkomen? 

18 Hoeveel panden zijn er inmiddels opgenomen, beoordeeld en 
versterkt volgens de typologieaanpak? 

19 Hoeveel huizen komen in aanmerking voor de typologieaanpak? 
Hoeveel van die huizen blijken toch niet te passen in deze aanpak? 

20 Hoeveel subsidie is er inmiddels verstrekt aan inwoners die 
hebben gekozen voor versterking conform de nieuwste inzichten? 
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Nr Vraag 
21 Hoeveel mensen hebben inmiddels gekozen voor een herbeoorde-

ling en compensatie? Hoeveel mensen willen hun huis laten 
versterken volgens het advies dat zij hebben? Hoeveel van hen 
hebben daarbij gebruik gemaakt van onafhankelijke ondersteu-
ning? 

22 Hoeveel huurders zijn er in het aardbevingsgebied? Hoeveel 
daarvan huren bij een woningbouwcorporatie? Hoeveel huren er 
particulier? Hoeveel huurders huren onder de liberalisatiegrens? 
En hoeveel daarboven? Kunt u deze gegevens in een overzicht 
weergeven? Kan daarin worden meegenomen hoeveel huurders 
de compensatie van € 750 hebben aangevraagd en gekregen? 

23 Wat wordt bedoeld met Afkoop Scholen? 
24 Wat wordt bedoeld met «anderszins op norm brengen», wat wordt 

genoemd ter vervanging van bouwkundig versterken?
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