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Plandatum Deadline Kamer

19 10 2022Vragen van de leden Valstar Erkens Brekelmans alien

WD aan MinDef MinKE en M over het bericht Norway
oil safety regulator warns of threats from unidentified

drones en het bericht Duitse media lek Nord Stream

vrijwel zeker sabotage door staat

nota Binnengekomen op

28 09 2022

Aanleiding

Vragen gesteld door de Kamerleden Valstar Erkens Brekelmans over de sabotage
aan de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen en berichten over drones bij Noorse

olieplatforms

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met bijgaande concept antwoorden op de vragen van de WD over

Nord Stream 1 en 2

Kernpunten

Sabotage NSl en NS2 is zorgwekkend en toont de kwetsbaarheid van

Vitale infrastructuur op zee

Dit roept vragen op over de weerbaarheid van vitale infrastructuur op de

Noordzee De sector en verschillende departementen spelen hier een rol

Handelingsperspectief van BZ ligt in het faciliteren van de samenwerking
met Europese en Internationale partners en bondgenoten op afschrikking
en respons

In het kader van de motie Boswijk c s coordineert het ministerie van I W

de samenwerking van de betrokken partijen om te bezien welke

aanvullende maatregelen we kunnen nemen

Volledige bewaking bescherming van vitale infrastructuur zal echter

vanwege de schaal onmogelijk blijven

Toelichting

Indien u akkoord gaat zullen de antwoorden mede namens de minister

van Defensie en de minister voor Klimaat en Energie naar de Kamer

gezonden worden

De antwoorden zullen samen met de door de Minister voor Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegezegde Kamerbrief over de

sabotage van de gaspijpleidingen Nordstream 1 en 2 berichtgeving dat er
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ongeidentificeerde drones zijn gesignaleerd bij Noorse olie en

gasinstallaties en mogelijke gevolgen voor de EU gasleveringszekerheid
en samen met de vragen die D66 over het onderwerp stelde aangeboden
worden

• Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

o Tekst uit het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren van 2021 waarnaar

verwezen wordt Een specifieke dreiging gaat uit tegen
onderzeese infrastructuur bijvoorbeeld onderzeekabels

Russische entiteiten brengen deze infrastructuur in kaart en

ondernemen activiteiten die duiden op spionage en op

voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage
Antwoord op de Kamervraag aangepast conform deze tekst

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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