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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 3 juli 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34210 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het 

Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 2 juli met algemene stemmen  aangenomen door de Tweede Kamer.   

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening 

3 (Agnes Mulder en Van Veldhoven) waarmee het ontvangstenbedrag wordt verlaagd om 

de middelen uit de begrotingsreserve duurzame energie inzetbaar te laten blijven. 

 

De indieners beogen dat de middelen uit de begrotingsreserve duurzame energie inzetbaar 

blijven voor duurzame energie in de komende jaren. Zij zijn van mening dat omdat 

volgend jaar het Energieakkoord wordt geëvalueerd deze middelen in ieder geval tot dat 

moment beschikbaar moeten blijven zodat eventueel aanvullende maatregelen voor 2020 

mogelijk blijven. Niet al deze middelen zijn juridisch verplicht en zijn dus inzetbaar voor 

aanvullende maatregelen. Met dien verstande beogen de indieners de gehele kasschuif van 

398 miljoen euro van de periode 2015–2020 naar 2021–2026 zoals voorgesteld in de 

suppletoire begroting ongedaan te maken. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 



 

 datum 3 juli 2015 

 blad 2 

 

 

 

5 (Omtzigt en Schouten) over het terugbrengen van de opbrengsten voor het Groninger 

gasveld in het begrotingsjaar 2015 tot een winningsniveau van maximaal 30 miljard m3 

 

Indieners beogen met dit amendement om de opbrengsten voor het Groninger gasveld in 

het begrotingsjaar 2015 terug te brengen tot een winningsniveau van maximaal 30 miljard 

m3, inclusief gebruik van voorraden. Hiertoe worden de ontvangsten op het betreffende 

begrotingsartikel teruggebracht met €1.600.000.000. 

Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de 

PvdD en de SP 

 

 

 


