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(XIII) voor het jaar 2019

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.
Tegen: PVV, PvdD en FvD.

Aangenomen amendementen
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
Artikel 3 Toekomstfonds
13  14 (Amhaouch en Wörsdörfer) over 5 miljoen voor de sector HTSM
Dit amendement bewerkstelligt dat voor de sector HTSM in 2019 een bedrag van € 5 mln.
beschikbaar komt zodat bedrijven (inter)nationaal kunnen innoveren in samenwerking met
kennisinstellingen. Hiermee wordt de sector in staat gesteld om de korting op de grondslag
van de PPS-toeslag voor een deel op te vangen, door deze middelen (inter)nationaal in te
zetten op onderwerpen die van belang zijn voor de maatschappelijke uitdagingen en
sleuteltechnologieën.
Dekking van dit amendement wordt gevonden in juridisch niet verplichte middelen voor
Topsectoren overig en in de juridisch niet verplichte ruimte in het Toekomstfonds.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
12  73 (Bruins en Veldman) over 5 miljoen voor de Subsidieregeling Duurzame
Scheepsbouw
Dit amendement zorgt ervoor dat er in totaal € 5 miljoen voor de Subsidieregeling
Duurzame Scheepsbouw (SDS) beschikbaar komt, in het financieringsritme dat voor de
SDS van toepassing is bij een openstelling van € 5 mln in 2019. Overeenkomstig de
ervaring met de uitvoering van de SDS zijn de uitgaven in 2019 te ramen op € 0,4 mln. De
in de daarop volgende jaren benodigde uitgaven van € 4,6 mln worden binnen de EZKbegroting aan de raming van de SDS toegevoegd. De dekking daarvoor komt ten laste van
artikel 2, onderdeel Groeifaciliteit, en artikel 4, onderdeel Demonstratieregeling Energieinnovatie. In geval van de Groeifaciliteit betreft het uitsluitend een beperking van de
uitgavenraming. De Groeifaciliteit is een in principe kostendekkende garantieregeling
waarbij de premieontvangsten de eventuele schades dekken. Het amendement wordt
gedekt uit de aanvullend op de premieontvangsten beschikbare begrotingsdekking voor dit
instrument. Met voortzetting van de SDS kan de internationaal concurrerende en
innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector deze regeling blijven benutten om
ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Bovendien zorgt de
regeling voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Dit amendement voorziet in de
verlenging van de SDS voor één jaar in 2019. Op basis van een door het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat uit te voeren evaluatie in het voorjaar van 2019 kan
besloten worden over een eventuele voortzetting van de regeling na 2019.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie

Verworpen amendementen
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen
8 (Bromet en Snels) over 100 miljoen extra voor PPS-toeslag
Dit amendement regelt dat er 100 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor de PPS-toeslag
met als hoofddoel een extra stimulering van innovatie in het MKB ter versterking van het
vestigingsklimaat. Met de € 100 miljoen extra die structureel wordt vrijmaakt, kan de PPStoeslag worden verhoogd of kan de reikwijdte van de PPS-toeslag worden verbreed. Dit
amendement wordt gedekt uit de verhoging van het tarief van de innovatiebox. Zie het
daartoe ingediende amendement op het Pakket Belastingplan 2019 (Kamerstukken II
2018/19, 35 028).
Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks en DENK
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam onder-nemen
11 (Verhoeven) over 1 miljoen voor ontwikkeling digitale mainport
Naast brainport Eindhoven en de mainports Schiphol en de Haven van Rotterdam is
dankzij de motie Verhoeven (Kamerstukken 2015/16, 34 300 XIII nr. 66) ook de digitale
infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) aangemerkt als mainport. Dezelfde motie
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vraagt ook om een visie om de ontwikkeling van de digitale mainport te stimuleren en
daarin te investeren. Desalniettemin wordt er niet concreet geïnvesteerd in de ontwikkeling van de digitale mainport, in tegenstelling tot de brainport en bovengenoemde
mainports. Met dit amendement wordt een miljoen vrijgemaakt om te investeren in de
ontwikkeling van de digitale mainport en het Nederlandse vestigingsklimaat voor ICT
bedrijven, bijvoorbeeld via projecten als Dutch Continuity Board en Anti-DDoS die de
veiligheid vergroten, projecten rondom de aanleg en verduurzaming van datacenters of de
vernieuwing en uitbreiding van zeekabels naar Nederland. Dekking hiervoor wordt
gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van artikel 2 (bedrijvenbeleid: innovatief en
duurzaam ondernemen).
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP
en FvD
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de
klimaatverandering
9 (Van der Lee) over 61 miljoen voor sluiten kolencentrales
Met de recente uitspraak van de rechter in het hoger beroep van de Klimaatzaak,
aangespannen door Urgenda, wordt de noodzaak tot het zo snel mogelijk sluiten van
kolencentrales nogmaals bevestigd. Deze uitspraak verplicht Nederland tot 25% minder
broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990. In 2017 was er pas een vermindering van 13%
gerealiseerd. De kans is groot dat met het huidige beleid het doel wat voortkomt uit het
Urgendavonnis niet wordt gehaald. Daarvoor zijn snelle maatregelen nodig, zoals het
sluiten van kolencentrales. Het sluiten van kolencentrales levert snelle en kostenefficiënte
klimaatwinst op. Met dit amendement wordt 61 miljoen euro vrijgemaakt om te besteden
aan een regeling met de eigenaren van de kolencentrales met als doel het snel sluiten van
kolencentrales. De dekking voor dit bedrag komt uit de post «Compensatie Energieintensieve bedrijven (ETS)». Deze regeling biedt financiële compensatie aan energieintensieve bedrijven als gevolg van indirecte emissiekosten van het ETS (een hogere
energierekening). Het doel hiervan is om het internationale level playing field te
waarborgen. Het CPB concludeert echter in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019
dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat hogere energiekosten en unilaterale
milieuregulering per definitie leiden tot een lagere productiviteit of een verplaatsing van de
productielocatie. In de praktijk zijn er weinig aanwijzingen dat deze compensatie nodig is
om bedrijven te behouden. Ook De Nederlandsche Bank is van mening dat de prijs van
CO2 uitstoten in Nederland relatief laag is en dat het moeilijk is aan te tonen dat er sprake
is van een waterbedeffect als de CO2-prijs hoger wordt. Deze regeling zorgt ervoor dat
energie-intensieve bedrijven ten onrechte worden ontzien. Dit draagt niet bij aan een
rechtvaardige lastenverdeling van de energietransitie en is slecht voor het draagvlak. Om
die redenen is het nuttiger en doeltreffender dit bedrag in te zetten voor het sluiten van de
kolencentrales.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK
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Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
6 (Nijboer) over de versterking van Groningen
De inwoners van Groningen hebben behoefte aan duidelijkheid. Het besluit om de
gaswinning in Groningen op termijn stop te zetten is goed. Maar daarmee zijn de
problemen in Groningen nog niet opgelost. De bodem zal blijven beven, schade zal blijven
ontstaan. Tegelijkertijd willen de Groningers verder. Zij willen duidelijkheid over de
toekomst. Zij willen niet alleen weten wat er gebeurt met de huizen, maar ook wat het
toekomstperspectief voor de regio is. Hoe staat ons dorp er straks voor? Op deze vragen is
niet alleen een financieel antwoord. Maar financiën spelen wel een rol. Groningers moeten
er zeker van zijn dat er genoeg geld is om de schade te herstellen en te investeren in de
provincie. In de Voorjaarsnota 2018 was door het kabinet € 200 miljoen voor de toekomst
van Groningen gereserveerd op de Aanvullende Post. Uit de Miljoenennota 2019 bleek plots
dat dit bedrag was verlaagd tot € 100 miljoen. Dit is precies het soort verrassing wat het
vertrouwen van Groningers in de landelijke overheid doet afbrokkelen. Er is ook geen
enkele reden om te veronderstellen dat het in Groningen op dit moment goed gaat en er
bestaat dan ook geen rechtvaardiging voor het verlagen van deze reservering. Om er zeker
van te zijn dat Groningen kan rekenen op wat beloofd was, verhoogt dit amendement de
gelden weer tot € 200 miljoen. Op die manier is er de komende jaren voldoende budget om
ook te investeren in een duurzame economie en een leefbare regio.
Met dit amendement wordt het beschikbare bedrag voor de regionale versterking van
Groningen weer op € 200 miljoen structureel gebracht en worden deze middelen met
ingang van 2019 aan artikel 5 van de begroting van EZK toegevoegd. De dekking wordt
gevonden in de Aanvullende Post.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en
FvD
Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
15 (Beckerman) over 400 miljoen voor Toekomstfonds Groningen
De NAM heeft veel kapot gemaakt in Groningen. Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen
is de afdracht aan de Staat lager terwijl Shell en Exxon procentueel meer overhouden aan
de gaswinning. Dit acht de indiener onrechtvaardig. Daarom regelt dit amendement dat
400 miljoen euro extra bij de gedupeerden in Groningen terecht komt. Indiener verhoogt
om die reden artikel 5 om 400 miljoen in het nog te vormen Toekomstfonds Groningen te
kunnen storten. Dekking voor dit amendement zou moeten worden gevonden in het
openbreken van het Akkoord op Hoofdlijnen waardoor hogere aardgasbaten worden
gerealiseerd. Het verhogen van de gaswinning is in ieder geval geen optie.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD
Beweegreden
74 (Van Raan en Akerboom over het niet bijdragen aan een beperking van de
temperatuurstijging
Het IPCC Special Report «Global Warming of 1,5°C1» en het UN Environment «Emissions
Gap Report 2018»2 geven aan dat de totale huidige wereldwijd toegezegde
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klimaatinspanningen niet genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot
1,5°C. Hieruit mag worden afgeleid dat ook Nederland haar inspanningen dient te
vergroten. In de EZK-begroting 2019 zit nog maar een klein deel van het actieve
klimaatbeleid dat nodig is om die stijging (naar rato) te beperken. Hierdoor en door het
uiterst urgente karakter van de noodzaak van het nemen van maatregelen, achten de
indieners het verstandig deze constatering op te nemen.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD

