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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(XIII) voor het jaar 2021

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie en FvD
Tegen: PVV en PvdD

Aangenomen amendementen
Artikel 1 Goed functionerende economie en markten
Artikel 2 Bedrijvenbeleid
11 (Palland en Amhaouch) over middelen voor het programma Vervolg Beter Aanbesteden.
In 2020 is gewerkt aan de vormgeving van een programma Vervolg Beter Aanbesteden.
Dit vervolg is medio 2019 aan de Kamer toegezegd (Kamerstuk 34 252, nr. 14). Doel van
dit meerjarige programma is om te zorgen voor verbeteringen in de aanbestedingspraktijk
door kennis- en informatieoverdracht, een betere samenwerking door dialoog tussen
overheden en ondernemers en een betere verankering van aanbesteding in
overheidsorganisaties onder andere op het aspect van opdrachtgeverschap en inbesteden.
Voor het programma Vervolg Beter Aanbesteden is budget nodig. De indieners willen met
dit amendement middelen beschikbaar stellen om het programma Vervolg Beter
Aanbesteden te kunnen uitvoeren. De indieners vinden het belangrijk dat Nederland zich
uit de coronacrisis investeert. Dit kan onder andere via (naar voren gehaalde)
overheidsopdrachten, waarmee de Nederlandse maakindustrie, innovatie en
werkgelegenheid kunnen worden versterkt. Om dit in goede banen te leiden is nodig dat
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het aanbestedingsproces goed loopt en dat overheid en markt op een constructieve manier
met elkaar samenwerken. Het programma Vervolg Beter Aanbesteden bevordert die
samenwerking en moet knelpunten oplossen. Met het programma Vervolg Beter
Aanbesteden kunnen decentrale overheden zoals gemeenten worden ondersteund.
Bijvoorbeeld door het vergroten van de kennis van inkopers, om daarmee aanbestedingen
succesvol te laten verlopen en oog te hebben voor het eigen MKB. De dekking wordt
gevonden uit de post Bevorderen Ondernemerschap (artikel 2).
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD
Diverse artikelen
10  12 (Sienot c.s.) over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor
de postcoderoosregeling
De postcoderoosregeling is een fiscale regeling voor wie geen eigen dak heeft en toch
graag zonnepanelen wil. Deze regeling wordt in de loop van 2021 omgezet naar een
terugleversubsidie. Om het aantal deelnemers te vergroten stellen de indieners voor om
het verplichtingenbudget voor de vernieuwde postcoderoosregeling te verhogen met 63
miljoen euro, waarmee het budget stijgt van 37 miljoen euro naar 100 miljoen euro.
Overeenkomstig de inschatting van de postcoderoosregeling zijn de uitgaven in 2021 te
ramen op 4,4 miljoen. De dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve «duurzame
energie». De in de daaropvolgende jaren (2021–2035) benodigde uitgaven van 4,4 miljoen
per jaar worden binnen de EZK-begroting aan de raming van de postcoderoos toegevoegd
door middel van een meerjarige onttrekking uit de begrotingsreserve. Zo kunnen in het
jaar 2021 meer energiecoöperaties worden opgezet en krijgen onder andere zonneenergieprojecten op daken een impuls, wat in lijn is met de afspraken van de zonneladder.
Meer huurders en midden- en kleinbedrijven (MKB) profiteren zo mee van zonneenergieprojecten. Het is belangrijk dat eventueel niet benut budget beschikbaar blijft voor
de energietransitie, en niet terugvloeit naar de algemene middelen. Daarom vloeit een
eventueel budget dat niet wordt benut voor de postcoderoosregeling terug naar de
begrotingsreserve duurzame energie/SDE-middelen.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie

Verworpen amendementen
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame
welvaartsgroei worden
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de
klimaatverandering
69 (Van Raan) over een extra bedrag voor handhaving van de naleving van de
energiebesparingsplicht door gemeenten, RVO, of omgevingsdiensten
In de Wet milieubeheer is de energiebesparingsplicht vastgelegd: bedrijven zijn verplicht
om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
Met ingang van 1 juli 2019 is de informatieplicht in werking getreden. Het RVO schat het
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aantal inrichtingen met een rapportageverplichting op 90.000. Uit monitoringscijfers van
RVO blijkt dat in oktober 2020, 52.500 (58%) bedrijfsvestigingen gerapporteerd hebben
voor de informatieplicht en dat 42% van de inrichtingen geen informatie heeft verstrekt.
Het decentrale bevoegd gezag moet de 37.500 (42%) bedrijfsvestigingen die nog niet
gerapporteerd hebben bewegen dit wel te doen. Hiervoor zal toezicht en verdere
beoordeling nodig zijn. Alleen in 2020 en 2021 kunnen gemeenten en omgevingsdiensten
gebruikmaken van de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en
informatieplicht, waardoor het tempo hoger zal zijn kst-35570-XIII-69 ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 XIII, nr. 69 1 dan in
de jaren daarna. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van 9,5 miljoen euro. Om de
inspanning van omgevingsdiensten te versnellen, stelt de indiener voor om een extra
bedrag toe te voegen aan het budget voor de «bijdrage aan agentschappen, ZBO’s of
medeoverheden» ten behoeve van handhaving van de naleving van de
energiebesparingsplicht door gemeenten, RVO, of omgevingsdiensten. De dekking wordt
gevonden uit de post Bevorderen Ondernemerschap (artikel 2).
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen
en DENK
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de
klimaatverandering
Toevoegen beleidsartikel 6 Klimaatrechtvaardigingsfonds
7 (Beckerman) over het oormerken van 20% van de totale opbrengst van de ODE-regeling
voor woningverduurzaming
Met dit amendement oormerkt de indiener 20% van de totale opbrengst van de ODEregeling voor woningverduurzaming via een daartoe op te richten
Klimaatrechtvaardigingsfonds. Huishoudens betalen het hoogste ODE-tarief, terwijl zij te
weinig terugzien van de opbrengsten. Deze vloeien via de algemene middelen uiteindelijk
naar de SDE-subsidieregeling, waar met name grote bedrijven gebruik van maken. Met de
SDE-regeling, opgebracht middels de ODE, worden grote bedrijven gesubsidieerd die
investeren in duurzame energie. Huishoudens draaien zelf op voor de verduurzaming van
hun woning, uit recent onderzoek van het PBL bleek dat dit ook met bestaande
ondersteuningsmaatregelen niet kostenneutraal te financieren is. Deze kostenneutraliteit is
echter wel uitgangspunt van het Klimaatakkoord. Huurders hebben helemaal geen keuze
om te verduurzamen. Door de hoge ODE-tarieven voor huishoudens ervaren zij wel de
lasten, maar omdat deze opbrengsten naar grote bedrijven vloeien, niet de lusten. De
indiener wil met voorliggend amendement een eerlijkere verdeling van de opbrengsten.
Door dit deel van de opbrengsten via het op te richten Klimaatrechtvaardigingsfonds te
reserveren voor woningverduurzaming, delen huishoudens wel mee. Zij kunnen hiermee
hun woning laten isoleren, dit heeft een verlaging van de energierekening tot gevolg en
een duurzamer huis waarmee de klimaatdoelen binnen bereik komen. Ook heeft dit een
positief effect op de werkgelegenheid. Voor de oprichting van het
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Klimaatrechtvaardigingsfonds wordt een nieuw beleidsartikel 6 toegevoegd aan de
departementale begrotingsstaat. Het beoogde nieuwe beleidsartikel heeft een 100%
eindejaarsmarge, zodat niet bestede middelen volledig naar een volgend jaar kunnen
worden doorgeschoven.
Verworpen. Voor: SP, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de
klimaatverandering
68 (Van Raan) over het terugdraaien van een onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+
naar de algemene middelen
In de memorie van toelichting bij de Wijziging van de Wet opslag duurzame energie en
klimaattransitie staat: «Alle inkomsten die met onderhavig wetsvoorstel worden beoogd,
zijn nodig voor het bereiken van de doelstellingen van het Energieakkoord, het
regeerakkoord en het Klimaatakkoord.» In de EZK-begroting wordt echter 680 miljoen
euro uit de SDE+ gehaald ten behoeve van het «generale beeld». Dit amendement regelt
dat de voorgestelde onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen
wordt teruggedraaid en deze naar de SDE++ wordt geschoven/verschoven.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen en
DENK

