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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35925 XIII 
 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(XIII) voor het jaar 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP,  
CDA en BBB. 
Tegen: PVV, PvdD, FVD, JA21, Groep Van Haga, Lid Omtzigt en BIJ1. 
 
 
Aangenomen amendementen 
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de 
klimaatverandering 
14 (Erkens en Dassen) over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van 
nucleaire technologie  
 
Nederland heeft decennialang een unieke kennispositie gehad op het gebied van nucleaire 
technologie. Deze kennis zit op het gebied van de energietransitie, afvalverwerking, 
stralingsmonitoring, medisch isotopen en op andere onderwerpen. De laatste jaren is de 
innovatie- en kennisinfrastructuur op het gebied van nucleaire technologie afgenomen. Dit 
is onwenselijk gezien het blijvende belang van deze innovatie en kennis, voor de 
energietransitie als ook voor andere doeleinden. Daarom is het noodzakelijk een kennis- en 
innovatieprogramma op te zetten om onze kennis en innovatie op het gebied van nucleaire 
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technologie te versterken waar nodig. Hiertoe wordt eenmalig een bedrag vrijgemaakt van 
€ 5 miljoen. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de € 186 miljoen die bij 
de Miljoenennota is vrijgemaakt voor Klimaatmaatregelen, maar die nog op de Aanvullende 
Post van de Rijksbegroting staat. 
Aangenomen. Voor: Volt, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de 
klimaatverandering 
15  16 (Boucke c.s.) over verhoging van het budget voor de subsidieregeling 
coöperatieve energieopwekking 
 
De subsidieregeling coöperatieve energieopwekking is een succes gebleken. Er zijn in het 
jaar 2021 veel aanvragen gedaan, waarmee energiecoöperaties en VvE’s hernieuwbare 
elektriciteit in eigen nabijheid kunnen realiseren. De indieners willen het budget van de 
SCE voor het jaar 2022 verhogen, zodat ook in het jaar 2022 er vele energieprojecten met 
draagvlak kunnen worden gerealiseerd. Dit amendement verhoogt het 
verplichtingenbedrag voor de SCE-regeling met 113 miljoen euro en het kasbudget met 32 
miljoen euro. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de € 186 mln die bij 
Miljoenennota is vrijgemaakt voor Klimaatmaatregelen, maar die nog op de Aanvullende 
Post van de Rijksbegroting staat. De uitfinanciering van een SCE-beschikking vindt plaats 
over een langere periode, waardoor de daadwerkelijke kasuitgaven over een periode van 
15–17 jaar verspreid moeten worden. 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, 
Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA en 
BBB 
 
Verworpen amendementen 
Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief 
4  13  71 (Beckerman) over 1 miljard voor crisisaanpak Groningen 
 
Het is nu 9 jaar na de aardbeving bij Huizinge. Minister Kamp beloofde in 2017 dat de 
versterkingsoperatie binnen 5 jaar gereed zou zijn. Maar op dit moment is slechts 8% van 
de woningen versterkt. 92% van de gedupeerden wacht nog. Een crisisaanpak, zoals o.a. 
voorgesteld door de toezichthouder SODM, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman,  
blijft uit. In plaats daarvan worden gedupeerden nog steeds vermorzeld onder de 
wanstaltige bureaucratie die de overheid heeft opgetuigd. In 2022 gaat er € 1 miljard euro 
naar Groningen dat wordt ingezet om eindelijk een crisisaanpak te bewerkstelligen die er 
voor zorgt dat gedupeerden allemaal rechtvaardig gecompenseerd worden en een veilig  
huis krijgen. Ook worden onterecht afgewezen of te laag beoordeelde schades alsnog 
uitgekeerd.  
De dekking vindt voor een half miljard plaats via bij het Belastingplan ingediende 
amendementen voor het aanpassen van de bankenbelasting en een half miljard door het 
afschaffen van de innovatiebox. 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, JA21, BBB en 
de PVV 
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Artikel 40 Apparaat 
5 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters  
 
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband 
met de formatiereductie van voorlichters. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
 


