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Brief aan Tweede Kamer inzake verzoek van het lid Van 

der Plas 

 

 

Aanleiding 

Per brief d.d. 6 december jl. heeft de Tweede Kamer het verzoek overgebracht 

van het Kamerlid Van der Plas van de BBB om binnen twee weken een brief van 

het kabinet te ontvangen bij de aangenomen motie1 tijdens het begrotingsdebat, 

over versterking en bescherming van de regionale scheepsbouwclusters. De 

bijgevoegde brief geeft daar invulling aan.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de bijgevoegde brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

te verzenden in reactie op het verzoek d.d. 6 december jl. met kenmerk 

2022Z23906. 

Kernpunten 

In de brief onderstreept u het belang van de Nederlandse scheepsbouwcluster en 

verwijst u naar het traject dat door de minister van Economische Zaken en 

Klimaat wordt ingezet om samen met de maritieme maakindustrie een 

sectoragenda op te stellen. U zal daaraan bijdragen.  

Krachtenveld 

Het krachtenveld bestaat uit sectorpartijen uit de maritieme cluster en betrokken 

departementen EZK, IenW, DEF en FIN. 

EZK is akkoord met bijgevoegde brief aan TK. 

Toelichting 

Tijdens het begrotingsdebat hebt u aangegeven, na contact met de minister van 

EZK omdat dat haar beleidsterrein betreft, de motie zo te verstaan dat de 

minister van EZK dit meeneemt in de sectoragenda die zij, conform de 

aangenomen motie Graus c.s.2, samen met de maritieme maakindustrie komend 

jaar opstelt. De brief verwijst daar ook naar. 

Onderdeel van het proces om te komen tot een sectoragenda is een ronde tafel 

gesprek met de maakindustrie. U wordt hierover binnenkort nader geïnformeerd. 

 

 

 
1 Kamerstuknr 36200-XII nr. 88 
2 Kamerstuknr 36200-XIII nr. 29 
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Politieke context 

Dit betreft de moties van Graus c.s. (PVV, CDA,VVD, SGP) met oproep tot 

integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van minister van EZK en 

samenwerking met Financiën, IenW en Defensie en van Van der Plas (BBB) 

onderzoek hoe regionale scheepsbouwclusters versterkt en beschermd kunnen 

worden. Beide moties zijn aangenomen.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

 

Niet van toepassing.  

Bijlagen 

 

Geen 


