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Kamerbrief sabotage Nordstream 1 en 2

Aanleiding

♦ Toezegging aan de Kamer om een brief te sturen over de sabotage van de

gaspijpieidingen Nordstream 1 en 2 berichtgeving dat er ongeidentificeerde
drones zijn gesignaieerd bij Noorse oiie en gasinstaiiaties en mogeiijke

gevoigen voor de EU gasieveringszekerheid

Geadviseerd besluit

• Uw akkoord met bijgaand concept Kamerbrief over sabotage van Nord

Stream 1 en 2

Kernpunten

Sabotage NSl en NS2 is zorgwekkend en toont de kwetsbaarheid van

vitaie infrastructuur op zee

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

Noordzee De sector en verschiiiende departementen speien hier een roi

Handeiingsperspectief van BZ iigt in het fadiiteren van de samenwerking
met Europese en internationaie 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 weike

aanvuiiende maatregeien we kunnen nemen

Voiiedige bewaking bescherming van vitaie infrastructuur zai echter

vanwege de schaal onmogeiijk biijven

Toelichting

• Indien u akkoord gaat zai de brief mede namens de Minister van Defensie

de Minister van Justitie en Veiiigheid de Minister van Infrastructuur en

Waterstaat en de Minister van Kiimaat en Energie door u naar de Kamer

gezonden worden

• Verantwoordeiijkheid voor veei van de aspecten van dit dossier zoais

gasieveringszekerheid en de inzet van de Kustwacht iiggen bij andere

departementen Het Ministerie van I W speeit in het kader van de motie
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Boswijk hierin een coordinerende rol Vanwege het feitenrelaas dat mede

door de posten in de regio is opgesteld en het feit dat de brief toegezegd
werd namens u stuurt u de brief uit

• Aanpassingen ten opzichte van de eerste versie handelingsperspectief

duidelijker gemaakt bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van de

kustwacht Hiertoe is besloten in de RVI OEK van woensdag 19 oktober
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Eenheid van kabinetsbeleid

Veiligheid van de staat

Eenheid van kabinetsbeleid
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