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Bijiagen

geen

Aanleiding
Het Kamerlid Van der Lee GL en het Kamerlid Van Raan PvdD hebben

schriftelijke vragen gesteld aan u en de minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking over fossiele projecten en de COP26 verklaring

Beslispunten
• Graag uw akkoord op de beantwoording van de Kamervragen van het

Kamerlid Van der Lee Indian u akkoord bent kunt u bijgaande brief

ondertekenen

• Graag uw akkoord op de beantwoording van de Kamervragen van het

kamerlid Van Raan Indien u akkoord bent kunt u bijgaande brief

ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
Het Kamerlid Van der Lee stelt u vragen naar aanleiding van de ondertekening
van de COP26 verklaring Op de datum dat het Kamerlid van der Lee deze

vragen stelde 19 oktober jl was nog geen beleid gepubliceerd De vragen

gaan in op de uitzonderingen onder het 1 5 graden scenario en op het

internationaal gelijkwaardige speelveld
In de beantwoording verwijst u naar de Kamerbrief van 3 november 2022

over de implementatie van de COP26 verklaring In deze brief is gedetailleerd

voorgenomen beleid gepubliceerd
Het Kamerlid Van Raan heeft vragen gesteld naar aanleiding van een fossiele

ekv aanvraag die door Atradius Dutch State Business begin dit jaar in

behandeling is genomen Het Kamerlid Van Raan vraagt onder meer in

hoeverre dit project in strijd is met de COP26 verklaring
ADSB publiceert categoric A projecten projecten met potentieel grote

gevolgen voor mensen dier en milieu gedurende minstens 30 dagen voor

afgifte van de polls ledereen die gei nteresseerd is kan de milieu en sociale

effectrapportage bekijken en hun mening over het project geven N a v deze

ex ante publicatie stelt Van Raan de vragen

U heeft de Kamervragen van het Kamerlid Van Raan eerder ontvangen toen

was de beantwoording meer procedureel van aard omdat het nieuwe beleid

nog niet was gepubliceerd Vanwege afstemming met de minister voor BHOS

is een uitstelbrief aangevraagd Nu het voorgenomen beleid voor de COP26

II

If

Pagina 1 van 2

1580087 00001



f

verklaring op 3 november 2022 is gepubliceerd zijn de antwoorden

aangepast

PoUtiek bestuurlijke context

Eerdere moties die over de COP26 verklaring zijn ingediend zijn de moties

Heinen Klink Hammeiburg en van der Lee en Sjoerdsma en van Ojik Op 22

november a s heeft u een Commissiedebat Hier staat onder andere de COP26

verklaring op de agenda

Communicatie

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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