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nota TenneT Pariementair traject
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2023 0000023613

Aanleiding
De Tweede Kamer heeft u verzocht om een reactie op recente berichtgeving in

het NRC en in het bijzonder over het feit dat de Kamer hierover niet is

gei nformeerd bijiage 1 In hetzelfde verzoek verzocht de Kamer ook om een

technische briefing over TenneT De commissie heeft daarbij aangegeven ervan

uit te gaan dat deze briefing openbaar kan plaatsvinden Lid Van Dijck PW heeft

daarnaast ook schriftelijke vragen ingediend bijiage 2 Deze week heeft de

Eerste Kamer laten weten geiijktijdig en op eenzeifde wijze ais de Tweede Kamer

geinformeerd te wiiien worden In bredere zin heeft het pariement aangeven goed
betrokken te willen worden bij de onderhandeiingen met Duitsland
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Bestispunten
• Bent u akkoord met het versturen van bijgevoegde kamerbrief bijiage 3 aan

de Tweede Kamer en bijgevoegde kamerbrief bijiage 4 aan de Eerste

Kamer Indien u akkoord bent verzoeken wij u de brieven te ondertekenen

• Bent u akkoord met het versturen van bijgevoegde antwoorden op de

kamervragen van de heer Van Dijck PVV Indien u akkoord bent verzoeken

wij u de aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Bent u akkoord met organiseren van een vertrouweiijke technische briefing in

de week van 13 februari en onderstaand pian van aanpak voor het betrekken

van het pariement bij de onderhandeiingen met Duitsland

Kernpunten
• In de kamerbrief biedt u de Kamer een vertrouweiijke ambtelijke technische

briefing aan en stelt u voor om deze in de week van 13 februari te

organiseren Indien de Kamerbrief op maandag 6 februari gestuurd wordt

kan uw voorstel nog op de agenda van de procedurevergadering van 9

februari gezet worden

• De technische briefing dient in onze ogen vertrouwelijk te zijn aangezien het

nu openbaar maken van onze positie afwegingen en inschattingen onze

onderhandeiingspositie ten opzichte van de Duitse staat zou schaden Lopende onderhandeiingen

Lopende onderhandeiingen
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Lopende onderhandelingen

• EZK is goed betrokken De brleven worden ook ondertekend door de minister

voor Klimaat Energie Ook de technische briefing zai samen met EZK

worden gedaan OokTenneT kan zich vinden in de strekking van de brief

Communicatie

Lopende onderhandelingen

Politiek bestuurlijke context

Tijdens de procedurevergadering van 26 januari waarin om de kamerbrief en

technische briefing is verzocht zijn verschiilende Kamerieden aan het woord

gekomen De heer Van der Lee GL steide voor een vertrouwelijke briefing te

organiseren in aanwezigheid van de minister van Financien en wiide een

openbare brief met daarin een update ontvangen De commissieleden van D66 en

VVD konden zich hierin vinden maar merkten op dat een minister niet aanwezig

kan zijn bij een technische briefing De heer Van Dijck PVV verwees naar de

vragen die hij de dag daarvoor al had gesteld en wiide van de minister weten

waarom de Kamer niet gemformeerd is Hij wii hierover in gesprek met de

minister De heer Nijboer PvdA kon zich ook vinden in het voorstei van de heer

Van der Lee maar gaf wel aan zoveei mogelijk in de openbaarheid te wiiien

bespreken De heer Aikaya SP steide aileen aanwezig te zullen zijn bij een

openbare briefing De heer Van der Lee meidde ook nog t z t in debat met de

minister van Financien te willen gaan over dit onderwerp

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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