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Bijlage(n) 

1 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij treft u mijn reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijks rappel 

toezeggingen.  

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 3 
 

Bureau Bestuursraad 

 

 
Ons kenmerk 

BBR / 18211228 

 

Bijlage 1: toezeggingen en stand van zaken 

 

Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Sluiting 

kolencentrales (34.775) 

(T02500)  

 

Ik verwacht binnen enkele weken een brief aan uw 

Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de stand 

van zaken rond het verbod op kolen. Hiermee zal ik 

aan deze toezegging voldoen. 

  

Toezegging Reductie CO2-

emissies (34.775) 

(T02505)  

 

Aan deze toezegging is voldaan met mijn brief aan 

uw Kamer van 10 juli over de kabinetsaanpak van 

het klimaatbeleid, Kamerstuk 32.813.   

 

Toezegging De Kamer 

informeren over het 

conceptklimaatplan 

(34.589 (R2077)) 

(T02459)  

 

In de Kabinetsappreciatie op het voorstel voor 

hoofdlijnen van een Klimaatakkoord, dat ik naar 

verwachting in september aan beide Kamers aan zal 

bieden, gaat het kabinet in op de voorgestelde 

maatregelen om aan de klimaatdoelen in 2030 te 

voldoen. Deze maatregelen worden na de zomer 

verder uitgewerkt. Het concept Integraal Nationaal 

Energie- en Klimaatplan (INEK), dat uiterlijk op 

31 december 2018 ingediend moet worden, zal naar 

verwachting de uitkomsten van het voorstel voor 

hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevatten en zal 

aangevuld worden met maatregelen voor 

ontbrekende dimensies van de Energie Unie 

(decarbonisatie, energiebesparing, energiezekerheid, 

interne energiemarkt en onderzoek, innovatie en 

concurrentievermogen). In het definitieve INEK dat 

eind 2019 ingediend moet worden zullen de 

maatregelen van het finale Klimaatakkoord komen te 

staan.  

 

Ik zal uw Kamer blijven informeren over de 

voortgang van het Klimaatakkoord en parallel 

daaraan zal ik uw Kamer informeren over het daaruit 

voortvloeiende concept-INEK. Hiermee zal ik aan 

deze toezegging voldoen. 

Toezegging Stroomlijning 

bepalingen 

consumentenbescherming 

Gaswet en Energiewet 

(31.320/31.374) (T01036)  

 

Deze toezegging wordt meegenomen bij het 

opstellen van de Energiewet, waarvoor het mijn 

streven is om deze in de eerste helft van 2019 aan te 

bieden aan de Tweede Kamer voor behandeling. 
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Toezegging Zorgdragen 

voor het inventariseren en 

aanvullen van de middelen 

voor het Waarborgfonds 

Mijnbouwschade 

(34.041/34.390/34.348) 

(T02409)  

 

Tot op heden is er geen uitkering vanuit het fonds 

gedaan. Het op peil houden van de middelen 

(€250.000,-) van het Waarborgfonds 

mijnbouwschade is geregeld in het Mijnbouwbesluit. 

Indien er een uitkering uit het fonds moet worden 

gedaan vanwege een failliete mijnbouwonderneming, 

dan zijn de overige actieve mijnbouwbedrijven in de 

desbetreffende sector (olie en gas, zout, opslag) 

volgens de bepalingen van het Mijnbouwbesluit 

gehouden het fonds weer aan te vullen.  

 

In het kader van het nog op te richten landelijk 

Instituut Mijnbouwschade zal ook gekeken worden 

naar de functie van het Waarborgfonds en door welke 

partijen dit fonds gevuld moet worden. Op dit 

moment vallen bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven die 

zich bezig houden met geothermie hier niet onder. Ik 

verwacht deze inventarisatie later dit jaar af te 

ronden, waarna eventuele vervolgstappen worden 

meegenomen in de uitwerking van het landelijk 

Instituut Mijnbouwschade. Met deze stappen zal ik 

aan deze toezegging voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


