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BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 25 november 2020
Hierbij ontvangt u een overzicht van alle aanhangige en nog in te dienen
wetsvoorstellen waarvan het voor het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat gewenst is dat de Kamer deze voor de Tweede Kamerverkiezingen afhandelt.
Daarbij vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor een wetsvoorstel
waarvan het gewenst is dat de Kamer deze nog voor de jaarwisseling
behandelt, te weten de niet-departementale begroting voor het Nationaal
Groeifonds.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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Wetsvoorstellen Minister van Economische Zaken en Klimaat
Wetsvoorstel

Status

Reden voor spoed

Niet-departementale
begroting Nationaal Groeifonds (met Minister van
Financiën)

Stemming over begrotingen
in de Tweede Kamer
voorzien op 8 december
2020.

Wijziging van de Tijdelijke wet
Groningen inzake versterking
gebouwen (met Minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties)

Datum voor schriftelijke
inbreng Tweede Kamer
bepaald op 19 november
2020

Wijziging van de Wet verbod
kolen bij elektriciteitsproductie

Wetsvoorstel, Nader Rapport
en memorie van toelichting
worden naar verwachting
eind november/ begin
december 2020 naar de
Tweede Kamer verstuurd.

Wijziging Mijnbouwwet (het
verwijderen of hergebruiken
van mijnbouwwerken en
investeringsaftrek)

Staat ingepland voor
behandeling door de
Tweede Kamer op
15 december 2020

Het kabinet heeft aangegeven
de parlementaire behandeling
van het Nationaal Groeifonds
af te zullen wachten alvorens
voorstellen door te geleiden
naar de beoordelingsadviescommissie. Om nog in 2021
extra te investeren in onze
economie via het Nationaal
Groeifonds, is het van belang
dat de commissie vanaf
januari kan beginnen met het
beoordelen van de voorstellen. Hiervoor is noodzakelijk dat parlementaire
goedkeuring van de nietdepartementale begroting van
het Nationaal Groeifonds voor
het Kerstreces plaatsvindt.
Wetsvoorstel beoogt de basis
te bieden voor de versterkingsoperatie van woningen
in het aardbevingsgebied. Dit
is een belangrijk wetsvoorstel
voor de verankering van de
veiligheidskaders, het publiek
maken en van de versterkingsoperatie en het versnellen
ervan, door onder meer
stroomlijning van de
besluitvormingsprocedure.
Voor uitvoering van het
Urgendavonnis moet in 2020
de emissiereductie met 25%
gereduceerd zijn. Het kabinet
heeft op 24 april jl. aanvullende maatregelen aangekondigd.
– de productiebeperking
kolencentrales is een van de
maatregelen die direct effect
heeft en een significante
bijdrage kan leveren aan
CO2-reductie op korte termijn
– hoe eerder het wetsvoorstel
in werking treedt, hoe groter
het effect van de productiebeperking in het jaar 2021 en
hoe groter de bijdrage die
deze maatregel kan leveren
om de reductie met 25% te
reduceren.
Dit wetsvoorstel is belangrijk
voor sector en voor energievoorziening want: Voor de
branches is het op dit moment
niet rendabel om gaswinning
op zee te exploiteren, terwijl
tot 2050 aardgas een
belangrijke bron blijft voor de
Nederlandse energiebehoefte.
De branche zal zonder de
investeringsaftrek hun
investeringen in het buitenland doen, waar een gunstiger
investeringsklimaat heerst, en
Nederland meer gas zal
moeten importeren.
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Wetsvoorstel

Status

Reden voor spoed

Wijziging van de Wet
windenergie op zee

Schriftelijke behandeling
Tweede Kamer; op
13 oktober jl. is een nota van
wijziging uitgebracht.

Wijziging van de Wet opslag
duurzame energie en
klimaattransitie

Aangenomen door de
Tweede Kamer op
12 november 2020 (behandeld bij plenaire behandeling Belastingplan op 10 en
11 november 2020)
Het wetsvoorstel is op
7 oktober 2020 ingediend bij
de Tweede Kamer.

De wind-op-zee-sector is in
afwachting van dit wetsvoorstel. Wijziging van de wet
is nodig voor meer zekerheid
over volgende subsidievrije
tenders.
Staat ingepland om door uw
Kamer te worden behandeld
op 7 en 8 december 2020

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter
uitvoering van de afbouw van
de salderingsregeling voor
kleinverbruikers

Dit wetsvoorstel bevat een
aanpassing van de salderingsregeling. De aanpassing is
nodig om meer zekerheid te
creëren voor huishoudens en
klein mkb.

Wetsvoorstellen Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Wetsvoorstel

Status

Reden voor spoed

Wijziging Postwet 2009
(toegang, flexibilisering,
borging UPD en arbeidsbescherming postbezorgers)

Nota n.a.v. het verslag
Tweede Kamer 28 september 2020

Wijziging Winkeltijdenwet

Op 6 oktober 2020 heeft de
Tweede Kamer verslag
uitgebracht.
Nota n.a.v. verslag is
onderweg naar de Tweede
Kamer.
Nota n.a.v. het verslag
Tweede Kamer 1 juli 2020

Markt is volop in beweging
door sterke krimp en
veranderende concurrentieverhoudingen. Spoedige
behandeling van wijziging van
belang voor toegang en
zekerheid marktpartijen,
bescherming belangen
bezorgers en consument.
Tevens onderdeel van
regeerakkoord.
Voorkeur van bewindspersoon
om voor einde kabinetsperiode ook in de Eerste Kamer
behandeld te hebben.

Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. invoering van een
opt-in-systeem voor telemarketing

Wijziging telecommunicatiewet in verband met informatieverstrekking aan het RIVM

Op 2 oktober 2020 is een
tweede nota van wijziging
uitgebracht.

Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Nota n.a.v. verslag is op
30 september 2020 bij de
Tweede Kamer ingediend.

Diverse EU wet- en regelgeving voor consumentenbescherming en digitale
economie zoals platforms
wordt gemoderniseerd en
geharmoniseerd. Deze
aanpassing past daarin en het
heeft daarom voorkeur om
voor einde kabinetsperiode te
behandelen.
Spoedige behandeling is
gewenst in het kader van
coronabestrijding. Deze
voorgestelde wijziging geeft
RIVM en Minister VWS de
mogelijkheid om verspreiding
van het virus beter in kaart te
brengen.
Onderdeel van regeerakkoord.
Voorkeur van bewindspersoon
om voor einde kabinetsperiode ook in de Eerste Kamer
behandeld te hebben.
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