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34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het 
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 

G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 27 maart 2018 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 6 februari 
2018 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat inzake de stand van zaken van de toezeggingen die door de 
bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister en de Staatssecretaris hebben op 26 maart 2018 gereageerd. 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer 

1 Samenstelling:
Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper 
(CU),Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Vos (GL), Kok (PVV) (vice-voorzitter), P. van Dijk 
(PVV), Gerkens (SP) (voorzitter), Vlietstra (PvdA), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), 
Meijer (SP), Pijlman (D66), Prast (D66), Van Rij (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen 
(PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van 
Zandbrink (PvdA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 6 februari 2018 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
op 1 januari 2018 is verstreken. 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, zijn terug te vinden via 
de volgende links: 

Totaaloverzicht: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmjfvrtsrf&ministerie=vkisj77v3oz9 

Rappel: 
https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vklmdwy23nw5&ministerie=vkisj77v3oz9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele 
correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen 
zullen worden nagekomen, graag vóór vrijdag 16 maart 2018. Deze 
prognose betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de 
deadline reeds is verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONO-
MISCHE ZAKEN EN KLIMAAT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 maart 2018 

Hierbij treft u onze reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijks rappel 
toezeggingen. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer 
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Bijlage 

Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Werkingsduur in formele wet (31 354) 
(T01292) 

Deze toezegging is in behandeling. In 2017 is de 
werkingsduur van de Wet markt en overheid per 
AMvB verlengd tot 1 juli 2019. In september en 
oktober 2017 is onder het vorige kabinet een 
wetsvoorstel via internet geconsulteerd waarin de 
horizonbepaling in de Wet markt en overheid wordt 
geschrapt, waardoor de wet ook na 1 juli 2019 
werking houdt. De verwachting is dat in de zomer 
een wetsvoorstel bij de Raad van State wordt 
aangeboden. 

Toezegging Bij VNG aangeven dat winkelpersoneel 
betrokken kan worden bij evaluatie winkeltijdenveror-
deningen (34 647) (T02406) 

Er is contact geweest met de VNG over het betrekken 
van winkelpersoneel bij de evaluatie winkeltijdenver-
ordeningen. De VNG heeft aangegeven naar alle 
waarschijnlijkheid dit jaar of komend jaar de 
modelverordening winkeltijden te herzien. Daarbij zal 
de VNG in de begeleidende brief opnemen dat 
gemeenten bij aanpassing of herziening van de 
lokale Winkeltijdenverordening, ook aandacht 
hebben voor belangen van het winkelpersoneel. 
Daarmee is aan deze toezegging voldaan. 

Toezegging Informeren Kamer over het proces inzake 
het verzelfstandigen van het Centrum Veilig Wonen 
(CVW) ten opzichte van de NAM (34 041/34 390/
34 348) (T02408) 

Het proces inzake het verzelfstandigen van het 
Centrum Veilig Wonen ten opzichte van de NAM is in 
gang gezet uitgaande van een privaatrechtelijke 
organisatie van de schadeafhandeling rondom het 
Groningenveld. Inmiddels is afgesproken dat NAM 
zich terugtrekt uit de schadeafhandeling. Per 
19 maart 2018 wordt de schadeafhandeling publiek-
rechtelijk georganiseerd en zal de Tijdelijke Commis-
sie Mijnbouwschade Groningen schademeldingen in 
behandeling nemen. 

Toezegging Zorgdragen voor het inventariseren en 
aanvullen van de middelen voor het Waarborgfonds 
Mijnbouwschade (34 041/34 390/34 348) (T02409) 

De Minister van EZK zal de Eerste Kamer dit voorjaar 
een brief sturen over het Waarborgfonds mijnbouw-
schade. 

Toezegging Informeren over drie mogelijke varianten 
inzake het uitbetalen van schade als gevolg van 
aardbevingen veroorzaakt door gaswinning 
(34 041/34 390/34 348) (T02410) 

Het verzoek om mogelijke varianten inzake het 
uitbetalen van schade als gevolg van aardbevingen 
veroorzaakt door gaswinning is gedaan uitgaande 
van een privaatrechtelijke organisatie van de 
schadeafhandeling rondom het Groningenveld. 
Inmiddels is afgesproken dat NAM zich terugtrekt uit 
de schadeafhandeling. Zoals vastgelegd in het 
Besluit Mijnbouwschade Groningen d.d. 31 januari 
2018 (bijlage bij Tweede Kamerstuk 33 529, nr. 423), 
kan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen haar eigen werkwijze bepalen, waaronder 
de wijze van vergoeding aan de bewoner. 

Toezegging De gevolgen van de omkering van de 
bewijslast te blijven monitoren in aanloop naar de 
evaluatie in 2021 (34 041/34 390/34 348) (T02411) 

De Minister van EZK volgt, in de aanloop naar de 
evaluatie in 2021, alle rechterlijke uitspraken en 
uitspraken van de Arbiter Bodembeweging waarin 
het bewijsvermoeden wordt toegepast. 
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Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Zorgdragen voor transparantie inzake de 
afspraken tussen de NAM en het CVW (34 041/34 390/
34 348) (T02412) 

De overeenkomst tussen NAM en het CVW betreft 
bedrijfsvertrouwelijke informatie en kan als zodanig 
niet door de Minister openbaar gemaakt worden. Wel 
heeft de Nationaal Coördinator Groningen een 
audit-onderzoek laten doen naar de organisatie van 
het CVW (Tweede Kamerstuk 33 529, nr. 389). 
Inmiddels is afgesproken dat NAM zich terugtrekt uit 
de schadeafhandeling. Op 31 januari 2018 is het 
nieuwe Besluit Mijnbouwschade Groningen 
gepubliceerd (bijlage bij Tweede Kamerstuk 33 529, 
nr. 423). Daarmee is aan deze toezegging voldaan. 

Toezegging De Kamer te informeren over het 
conceptklimaatplan (34 589 (R2077)) (T02459) 

Het Concept Integraal Nationaal Energie en Klimaat-
plan zou op basis van het initiële voorstel van de 
Europese Commissie uiterlijk op 1 januari 2018 
ingediend moeten worden. Deze datum bleek echter 
niet haalbaar voor veel lidstaten, waardoor in de 
algemene oriëntatie van de Raad is gekozen voor 
31 december 2018. Het Europees parlement zet 
vooralsnog in op 1 juni 2018. Verdere onderhandelin-
gen hierover vinden momenteel plaats in de trilogen 
tussen het Europees parlement, de Raad en de 
Europese Commissie. 

Toezegging Informeren Kamer over dwangboetes in 
Groningen bij het niet openstellen van winkels op 
zondag (34 647/34 775) (T02484) 

Aan deze toezegging is voldaan met het versturen 
van de brief van 12 december 2017 over gedwongen 
winkelopenstelling aan de Eerste Kamer (Kamerstuk-
ken I, vergaderjaar 2017–2018, nr. 34 647, C).

 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 XIII, G 5


