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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 25 mei 2021
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 het zomerreces afhandelt.
Bijgevoegd treft u het overzicht.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
S.A. Blok
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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Letter E heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 603.
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Wetsvoorstellen Minister van Economische Zaken en Klimaat
Wetsvoorstel

Status

Reden voor spoed

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

Ligt in de Eerste Kamer; op
11 mei 2021 heeft de Kamer
de memorie van antwoord
ontvangen. De Eerste Kamer
heeft aangegeven n.a.v. de
memorie van antwoord en
de daarin opgenomen
uiteenzetting over twee
aangenomen amendementen (35 603, nrs. 38 en 68),
op 1 juni 2021 inbreng te
leveren voor een nader
voorlopig verslag en
verzocht ambtelijk na te
gaan wat mogelijke
gevolgen zouden zijn indien
het wetsvoorstel niet voor
de beoogde datum van
inwerkingtreding, 1 juli 2021,
in stemming wordt
gebracht. Daarover wordt
binnenkort een brief
verstuurd.
Wetsvoorstel aangenomen
door Tweede Kamer (18 mei
2021).

Wetsvoorstel beoogt de basis
te bieden voor de versterkingsoperatie van woningen
in het aardbevingsgebied.

Wijziging van de Wet verbod
kolen bij elektriciteitsproductie

Wijziging van de Wet
windenergie op zee

Schriftelijke behandeling
Eerste Kamer. De Kamer
heeft op 20 april jl. een
nader voorlopig verslag
uitgebracht.

– Voor uitvoering van het
Urgendavonnis moet in 2020
de emissie van CO2 met 25%
gereduceerd zijn.
– 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
bereiken.
Betrokken partijen (m.n. de
windsector) zijn in afwachting
van dit wetsvoorstel voor het
nemen van vervolgstappen.

Wetsvoorstellen Staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat
Wetsvoorstel

Status

Planning en reden

Wijziging Winkeltijdenwet

Wetsvoorstel wordt naar
verwachting op korte termijn
door de Tweede Kamer
behandeld.

Voorkeur van bewindspersoon
om voor einde kabinetsperiode ook in de Eerste Kamer
behandeld te hebben.
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