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• Tweede Kamer 

o Begroting SZW 

o Debat over maatregelen kabinet in verband met Urgendavonnis 

o Begroting Buitenlandse Handel / Ontwikkelingssamenwerking 

o Rondetafel Netwerkcapaciteit 

o Klimaat en Energie 

o Medisch Zorglandschap / Juiste Zorg op de Juiste Plek 

o Integriteit Openbaar Bestuur 

o   

• Stemmingen  

• Parlementaire agenda de komende weken 

• Lange termijn plenaire vergadering 
 

 
Tweede Kamer 

Begroting SZW 

Woensdag 27 en donderdag 28 november werd de begroting van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid behandeld. In het debat werd uiteraard veel aandacht besteed aan de recent 

gepubliceerde evaluatie van de Participatiewet en de uitspraken daarover in diverse media door 

staatssecretaris Van Ark. Maar ook pensioenen, het AOW-gat voor ouderen met een niet-

Nederlandse achtergrond en kinderopvang kwamen ter sprake. Enkele open deuren: van de SP 

pogingen om het minimumloon te verhogen en de sociale werkplaatsen in ere te herstellen, van de 

PVV aanvallen op de islam en tussen de VVD/D66 en SGP verhitte debatten over de 

arbeidsparticipatie van vrouwen.  

  

Evaluatie Participatiewet 

De partijen geven hun visie op de recente evaluatie door het SCP. De VVD staat vierkant achter de 

doelen van de Participatiewet (P-wet). Mensen mogen niet worden afgeschreven. 

Bijstandsgerechtigden moeten weer meedoen en moeten de vraag krijgen van gemeenten: wat 

heeft u nodig om mee te doen? Maatwerk moet daarbij de sleutel zijn. GroenLinks noemt de 

conclusies van het SCP over de Participatiewet vernietigend en stelt de aannames uit de wet ter 

discussie. Werken zou volgens de partij niet de heilige graal moeten zijn. De woordvoerder wijst op 

goede voorbeelden van wethouders in Utrecht en Amsterdam waar men actief het gesprek aangaat 

met mensen. Ook pleit de partij voor een werkloket zodat je niet tegenover een ambtenaar zit die 

ook over je uitkering gaat. Verder meent GroenLinks dat de Participatiewet ook de belofte van één 
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regeling aan de onderkant van de samenleving niet heeft waargemaakt, omdat er nog steeds te 

veel wetten en loketten zijn.  

 

Het CDA noemt de conclusies van het SCP helder en toch ook schokkend. Het is de partij niet 

duidelijk wat de staatssecretaris nu wil, maar ze pleit ervoor om in lijn met de wens van de 

gemeenten niet te veel te radicaal te veranderen. De partij verbaast zich erover dat het anders dan 

bij de jeugdzorg en Wmo veel minder signalen krijgt van wethouders over hun zorgen. Het 

formuleren van het recht op een jobcoach lijkt de partij niet direct een goed idee. D66 meent dat de 

evaluatie van de Participatiewet niet mals is, maar noemt het oude systeem ook niet houdbaar. Het 

moet geen ‘voort wat hoort wat’-regeling worden en de partij is dan ook geen voorstander van een 

verplichte tegenprestatie. De partij noemt Rotterdam als voorbeeld waar men aan de slag wil om 

mensen te activeren en niet aan hun lot over te laten. Gemeenten moeten ook vrijheid krijgen om 

maatwerk te bieden. Investeren in mensen naar (vrijwilligers)werk kan ook juist iets opleveren zoals 

minder schulden en minder zorgkosten. Als het minder gaat in de economie, kunnen we dan zorgen 

dat gemeenten juist wel de middelen hebben om mensen te helpen met maatwerk, zo vraagt D66 

zich af. De PvdA vindt dat mensen een overheid verdienen die naast hen staat en hen vertrouwt. 

Alle deskundigen zeggen dat verplichte tegenpresentatie niet werkt. Geef gemeenten de ruimte en 

geef als Rijk het goede voorbeeld.  

  

Staatssecretaris Van Ark wist ondanks alle kritiek snel de angel uit het debat te halen en kon 

duidelijk maken dat de recente mediaberichten niet precies weergeven hoe zij hierin staat. Haar 

inzet is om alle mensen eerlijke kansen geven te geven en hen die te laten grijpen. Men moet 

kunnen rekenen op een overheid die iemand niet aan de kant laat staan. Van gemeenten vragen 

we om alle mensen in de bijstand een aanbod te doen dat bij hen past. Toeleiding naar werk hoort 

daarbij, maar niet alleen. En de tegenprestatie is slechts één van de instrumenten die ingezet 

kunnen worden.  

 

Mensen mogen zich niet afgeschreven voelen. Niet omdat de staatssecretaris daarmee zegt dat ze 

aan het werk moeten per morgen, maar wel dat ze een niet-vrijblijvende volgende stap doen. Die 

volgende stap kan van alles zijn. Vanuit de overheid moeten we naast mensen gaan staan in dit 

proces, waarbij gemeenten in de lead zijn. Ze wil de Participatiewet dan ook zo aanpassen dat 

gemeenten met iedereen het gesprek aan kunnen gaan en een passend aanbod kunnen 

aanbieden. Ze noemt goede voorbeelden in Amsterdam, Drechtsteden, Den Bosch en Rotterdam. 

Op vragen van GroenLinks dat er zorgen zijn dat dit gemeenten meer gaat kosten, antwoordt de 

staatssecretaris dat dit een legitiem punt is. De motie Raemakers die zij uitvoert, draagt haar op in 

eerste instantie aan om binnen de huidige financiële kaders te kijken. Dat is haar uitgangspunt. 

Maar geluiden dat het meer gaat kosten bereiken ook de staatssecretaris en ze gaat hierover open 

in gesprek met gemeenten. Ze noemt daarbij ook de pilot in de Drechtsteden waar ontschot wordt 

gewerkt. Baten uit het activeren van mensen vloeien daar terug naar de gemeente en niet alleen 

naar bijvoorbeeld de zorgverzekeraars.  

Op Twitter woedde een discussie met schrijfster Lieke Marsman over een ongeneeslijk zieke die 

geconfronteerd wordt met de – in dit geval – harde gevolgen van de inlichtingenplicht voor iemand 

in de bijstand. Diverse Kamerleden beginnen er over. Van Ark wijst op de mogelijkheid die 

gemeenten hebben in dit soort gevallen maatwerk toe te passen. Zij zal hen daarop wijzen in hee 

gesprek dat zij op 5 december met gemeenten heeft. 
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Arbeidsmarkt 

Partijen opperen meerdere ideeën rond de arbeidsmarkt. De VVD noemt Nederland 

deeltijdkampioen en meent dat mensen meer willen werken. Daarmee zouden problemen in de 

arbeidsmarkt opgelost kunnen worden. Zo zouden deeltijdwerkers de mogelijkheid moeten krijgen 

tijdelijk het aantal uren op een deeltijdcontract te kunnen verhogen. Het CDA vraagt naar 

mogelijkheden voor een pilot met de basisbaan. De PvdA meent dat er een gouden kans ligt om 

een economie vorm te geven waarin iedereen een rol heeft. Waarom loont vermogen steeds meer 

en werk steeds minder? De leraar, de agent en de verpleegkundige moeten we belonen. Alle 

werkenden moeten kunnen rekenen op fatsoenlijk loon. Het minimumloon moet omhoog. Een 

wetsvoorstel daartoe van de PvdA ligt bij de Raad van State. 

  

In het debat wordt veel verwezen naar de commissie Regulering van Werk, de Commissie Borstlap. 

Het advies van de commissie wordt op 23 januari verwacht, de kabinetsreactie komt in het eerste 

kwartaal, gevolgd door het debat met de Kamer. Ook minister Koolmees meent dat het stelsel van 

werk over zijn houdbaarheidsdatum heen is, vandaar ook de commissie Borstlap. De minister ziet 

een te grote scheiding tussen cans en cannots, tussen degenen die wel mee kunnen komen en zij 

die dat niet kunnen, waarbij vaak juist overheidswetgeving in de weg zit. 

  

Kinderopvang 

Meerdere partijen noemen het belang van kinderopvang als ontwikkelingsmiddel voor kinderen en 

niet slechts een arbeidsmarktmiddel voor ouders. De VVD zegt op vragen daarover dat het niet de 

bedoeling is dat de overheid een staatsopvoeding faciliteert. GroenLinks herhaalt het eerdere 

pleidooi dat in de media werd gedaan dat kinderopvang een publieke voorziening moet worden. De 

staatssecretaris geeft aan dat kinderopvang ook voor de ontwikkeling van jonge kinderen bedoeld 

is, dat het stelsel werkt en dat er steeds meer kinderen naar de opvang gaan. Ze zegt Jasper van 

Dijk (SP) toe om met gemeenten in gesprek te gaan over hoe kinderen in de opvang een sociaal-

medische indicatie kunnen toepassen om wel recht op kinderopvang te krijgen. 

  

Schulden en armoede 

Door meerdere partijen aandacht voor schulden en armoede, maar door het recente debat hierover 

was die aandacht gering. De VVD vindt dat het van generatie op generatie doorgeven van schulden 

en armoede doorbroken moet worden. Preventie is een belangrijke voorwaarde daarvoor. Leren 

budgetteren zou onderdeel moeten zijn van schuldhulp. Sommige gemeenten moeten wat de partij 

betreft een stapje meer zetten. De partij vindt het raar dat gemeenten pas kunnen starten met 

schuldhulp als de volledige schuld in zicht is. De partij wijst ook op het belang van vroegsignalering 

en het feit dat in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) informatiedeling makkelijker 

wordt. Het systeem van toeslagen vindt de partij te ingewikkeld geworden. D66 meent dat de Raad 

voor de Rechtspraak goed advies heeft gegeven en wijst op het belang van snellere toegang tot 

schuldhulp.  

  

De staatssecretaris onderschrijft het belang van het visiedocument van de Raad voor de 

Rechtspraak, wijst erop dat vroegsignalering al hoort bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en 

noemt de wet beslagvrije voet een lastig verhaal. De minister geeft aan dat deel twee van het 
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Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen, dat begin 2020 komt, meer over de 

fundamentele vragen van het stelsel zal gaan.  

  

Overige punten 

Het CDA gaat in op de groeiende groep daklozen. De fractie vraagt om een reductiedoelstelling 

vanuit het kabinet. In dat licht stelt de fractie ook vragen over de kostendelersnorm en of er 

onderzoek is gedaan naar de relatie tussen kostendelersnorm en het stijgend aantal couch 

surfers/daklozen.  

De SP pleit voor het openhouden van ten minste een SW-bedrijf in iedere arbeidsmarktregio. Een 

idee waarvan de staatssecretaris aangeeft dat zij dit eerder in haar Cedris lezing ook al eens 

geopperd heeft. 

De minister geeft aan na vragen hierover door 50Plus de ESF gelden in te willen zetten voor de 

onderkant van de samenleving.  

 

Moties 

In tweede termijn zijn er 55 moties ingediend, die hier zijn te vinden. De volgende zijn voor 

gemeenten belangrijk: 

• Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor 

een leven lang leren. Oordeel Kamer; 

• Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een 

Wsnp-traject. Oordeel Kamer; 

• Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van 

de schuldenproblematiek. Oordeel Kamer; 

• Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende 

vormen van verlof. Oordeel Kamer; 

• Motie van het lid Renkema over vrijstelling van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. 

Aangehouden; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de 

kinderopvangtoeslag. Oordeel Kamer; 

• Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket. Ontraden, maar 

Van Ark is wel bereid het over te brengen aan centrumgemeenten; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per 

arbeidsmarktregio. Ontraden, want gemeenten gaan erover; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie. 

Ontraden; 

• Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang 

ontwikkelen. Oordeel Kamer; 

• Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een 

uitzonderingsjaar. Ontraden;  

• Motie van de leden Peters en Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd 

tegen armoede en schulden. Ontraden, want ligt bij VWS 

• Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van 

de kostendelersnorm. Ontraden, gemeenten mogen maatwerk toepassen; 

• Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over scholing in de bijstand 

bevorderen. Oordeel Kamer; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Moties&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=35300-XV
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23632&did=2019D48879
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23633&did=2019D48880
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23634&did=2019D48881
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23635&did=2019D48882
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23637&did=2019D48884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23638&did=2019D48885
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23639&did=2019D48886
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23640&did=2019D48887
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23641&did=2019D48888
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23644&did=2019D48891
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23645&did=2019D48892
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23646&did=2019D48893
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23647&did=2019D48894
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23651&did=2019D48898
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• Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp. 

Oordeel Kamer; 

• Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over 

bestrijding van kinderarmoede. Ontraden, want strijdig met de decentralisatie; 

• Motie van de leden Bruins en Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het 

armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen. Oordeel Kamer; 

• Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de 

bonusregeling beschut werk. [voortaan naar gemeenten die beschutte werkplekken hebben 

gerealiseerd i.p.v. naar alle gemeenten, red.]. Oordeel Kamer; 

• Motie van het lid Van Brenk over een tegenprestatie die bijdraagt aan het bevorderen van 

maatschappelijke participatie. Aangehouden; 

• Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-

integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen. Oordeel Kamer; 

• Motie van het lid Stoffer over onderzoek naar de normen voor inkomstenvrijlating in de 

Participatiewet. Aangehouden; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van 

kinderarmoede. Ontraden; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor 

schuldhulpverlening aan zzp'ers. Ontraden; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van 

pilots met basisbanen. Ontraden; 

  

Over de moties wordt volgende week dinsdag 3 december gestemd.  

 

Amendementen 

• Amendement van het lid Jasper van Dijk 35300-XV-20 over een landsdekkend netwerk van 

sociaal ontwikkelbedrijven. Ontraden; 

• Amendement van de leden Peters en Rog 35300 XV-21 over geld in het kader van de week 

van respect. Oordeel Kamer; 

• Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. 35300 XV-24 over budget voor subsidie 

project Diversiteit in Bedrijf. Oordeel Kamer; 

• Amendement van de leden Paternotte en Peters 35300 XV-27 over het stimuleren en 

faciliteren van werk voor asielzoekers. (Ingediend bij WO Integratie). Oordeel Kamer; 

• Amendement van het lid Becker 35300-XV-28 over middelen voor organisaties tegen 

culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. (Ingediend bij WO Integratie). Oordeel 

Kamer. 

Over de amendementen wordt op dinsdag 3 december gestemd. 

[Met dank aan Catrien Nauta, gemeente Rotterdam] 

 

Debat over maatregelen kabinet in verband met Urgendavonnis 

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% is afgenomen 

ten opzichte van 1990. Dat bepaalde het gerechtshof Den Haag in de klimaatzaak die de Stichting 

Urgenda tegen de Staat had aangespannen. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23653&did=2019D48900
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23658&did=2019D48905
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23659&did=2019D48906
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23660&did=2019D48907
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23663&did=2019D48910
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23662&did=2019D48909
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23668&did=2019D48915
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23672&did=2019D48919
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23673&did=2019D48920
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23676&did=2019D48923
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23158&did=2019D47975
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23363&did=2019D48402
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23405&did=2019D48469
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23588&did=2019D48814
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23620&did=2019D48867
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De zaak was destijds door Urgenda aanhangig gemaakt. De Kamer debatteerde hierover in een 

apart en gecombineerd begrotingsoverleg van EZK, LNV, BZK en I&W.  

 

Het debat verliep volgens het inmiddels vaste stramien. De oppositie minus de PVV vindt dat het 

kabinet te weinig doet en vreest dat de doelen niet gehaald gaan worden. De coalitie daarentegen 

heeft er vertrouwen in dat de doelen gehaald worden. De PVV vindt alle inzet onzin en de € 500 

miljoen die ervoor is uitgetrokken weggegooid geld. De rechter mag niet op de stoel van de politiek 

zitten vindt de PVV en de cassatie kan beter worden afgewacht. Daar ging geen enkele andere 

fractie in mee. 

 

GL vindt dat het beleid te veel uitgaat van rekenmodellen die al verouderd zijn en dat twee Mton 

CO2-reductie missen, de PvdA uit haar zorgen over dat het kabinet de eigen afspraken niet nakomt 

en dat er een rechter voor nodig is om inzet af te dwingen. Na Urgenda ook bij stikstof en de 

aardbevingen in Groningen.  

Als het aan GL ligt worden meer kolencentrales gesloten en bij aanbestedingen vanuit de overheid 

verplicht energiebesparende eisen gesteld. Ook wil GL particulieren helpen door niet twee maar 

één maatregel aan het huis subsidiabel te maken. Ook naar particulieren wil de VVD dat 

particulieren niet te maken krijgen met jojobeleid.  De PvdD wil de luchtvaart aanpakken, de 

veestapel inkrimpen en de industrie harder aanpakken.  

 

De PvdA had een nog niet eerder gehoord punt, zij stelden dat het MIRT oude politiek is, de NOVI 

geen rekening houdt met de benodigde ruimte voor de energietransitie en we nu al ruimte moeten 

reserveren voor bijvoorbeeld nieuwe hsl-verbindingen gezien de doorlooptijd van 15 jaar. De SP 

vindt samen met de PvdA dat meer gedaan moet worden aan energiearmoede.  

 

Minister Wiebes stelt dat Nederland een rechtstaat is en de uitspraak opgevolgd moet worden in 

cassatie gaan heeft geen opschortende werking. Het kabinet heeft wel voorwaarden aan de te 

nemen maatregelen gesteld: ze moeten kosteneffectief zijn, slechts beperkte weglekeffecten 

hebben (op besparing en vertrekkende bedrijven) en het draagvlak niet in gevaar brengen. Alle 

maatregelen van de PvdD doorbreken dat en daar gaat hij niet in mee. Hij heeft vertrouwen in de 

resultaten en mocht er meer inzet nodig zijn, veel zit er nog in de pen en als aanvullende 

maatregelen nodig zijn komen die er. De Klimaatwet en het -akkoord borgen dat. Het te snel sluiten 

van kolencentrales heeft nul effect mondiaal, als dat in stappen gebeurt wel.   

Minister Knops benadrukt dat particuliere huiseigenaren meer subsidies kunnen ontvangen door 

nieuw beleid en er geen jojo-effect is. Minister Van Veldhoven ontkent dat het MIRT enkel naar 

asfalt gaat en benoemt duurzaam wagenpark plus investeringen in spoor en waterverbindingen. 

 

Moties ingediend tijdens het debat  

Ontraden tenzij anders aangegeven. 

• 35236-4 Motie van het lid Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen 

van het 40-puntenplan Oordeel Kamer 

• 35237-4 Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over de stikstofreductie ten gevolge 

van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet inzetten voor nieuwe activiteiten  

• 35237-5 Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van de melkproductie 

per koe met minimaal 20% in de komende drie jaar  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49e15fb8-ecd1-44c4-9ec1-3c52de073b61&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20door%20Urgenda%20gepresenteerde%20uitbreidingen%20van%20het%2040-puntenplan.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49e15fb8-ecd1-44c4-9ec1-3c52de073b61&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20door%20Urgenda%20gepresenteerde%20uitbreidingen%20van%20het%2040-puntenplan.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=49e15fb8-ecd1-44c4-9ec1-3c52de073b61&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20door%20Urgenda%20gepresenteerde%20uitbreidingen%20van%20het%2040-puntenplan.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c725065-ebed-437d-acc1-93bb762f7451&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20de%20stikstofreductie%20ten%20gevolge%20van%20de%20Subsidieregeling%20sanering%20varkenshouderijen%20niet%20inzetten%20voor%20nieuwe%20activiteiten.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c725065-ebed-437d-acc1-93bb762f7451&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20de%20stikstofreductie%20ten%20gevolge%20van%20de%20Subsidieregeling%20sanering%20varkenshouderijen%20niet%20inzetten%20voor%20nieuwe%20activiteiten.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c725065-ebed-437d-acc1-93bb762f7451&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20de%20stikstofreductie%20ten%20gevolge%20van%20de%20Subsidieregeling%20sanering%20varkenshouderijen%20niet%20inzetten%20voor%20nieuwe%20activiteiten.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ce11baeb-a963-489e-9d5a-459cf0300619&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20de%20melkproductie%20per%20koe%20met%20minimaal%2020%25%20in%20de%20komende%20drie%20jaar.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ce11baeb-a963-489e-9d5a-459cf0300619&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20de%20melkproductie%20per%20koe%20met%20minimaal%2020%25%20in%20de%20komende%20drie%20jaar.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ce11baeb-a963-489e-9d5a-459cf0300619&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20de%20melkproductie%20per%20koe%20met%20minimaal%2020%25%20in%20de%20komende%20drie%20jaar.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3ae5b3f-4c0c-4ce2-9cb2-2b82372d7533&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20het%20aantal%20koeien%20in%20de%20melkveehouderij%20met%2030%25%20in%20de%20komende%20vijf%20jaar.doc
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• 35237-6 Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van het aantal koeien in 

de melkveehouderij met 30% in de komende vijf jaar  

• 35235-4 Motie van de leden Van Raan en Van Esch over ook tussen 19.00 en 06.00 uur de 

maximumsnelheid terugbrengen naar 100 km/u  

• 35236-5 Motie van het lid Van Raan over het versneld sluiten van de Nederlandse 

kolencentrales  

• 35236-6 Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de 

klimaatnoodtoestand  

• 35237-7 Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de 

biodiversiteitsnoodtoestand  

• 35234-4 Motie van het lid Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatregelen mee 

te financieren  

• 35235-5 Motie van het lid Van Raan over de vier criteria voor het verminderen van de CO2-

uitstoot flexibeler hanteren  

• 35235-6 Motie van het lid Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van 

minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt Oordeel Kamer 

• 35236-7 Motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket 

klimaatregelen presenteren Oordeel Kamer 

• 35235-7 Motie van het lid Van der Lee over de informatieplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer opnemen in overheidsaanbestedingen 

 

Begroting Buitenlandse Handel / Ontwikkelingssamenwerking 

Op dinsdag 26 en donderdag 28 november behandelde de Kamer de begroting Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking met minister Kaag. Tevoren was door VNG International 

aandacht gevraagd voor drie punten: 

1. Meer aandacht voor het versterken van legitieme en effectieve (lokale) overheden. Nu ligt 

de aandacht te veel op het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven; 

2. Een betere toegang voor Nederland tot Europees ontwikkelingssamenwerkingsgeld via 

zogenaamd Delegated Cooperation; 

3. Het kabinet zet zijn internationale campagne voort om landen te bewegen tot verhoging van 

hun klimaatambities. Daarbij zouden er meer Government to Government (G2G) 

modaliteiten moeten komen waarin Nederlandse steden en gemeenten kunnen bijdragen 

aan kennis- en capaciteitsopbouw over de relatie tussen klimaat en ontwikkeling. Over dit 

onderwerp is in het debat niets gezegd. 

 

Legitieme en effectieve lokale overheden 

In haar termijn nam Diks (GL) waar dat Nederland is gestopt met begrotingssteun, het storten van 

geld op de rekening van het lokale ministerie van Financiën. Het lijkt er echter op dat sindsdien het 

ministerie van BZ helemaal wegblijft van het werken met en via lokale regeringen, terwijl er wel 

tussenvarianten bestaan. Ze wil weten of de minister dat met haar eens is.  

Kuik (CDA) wierp de vraag op hoe we, ook in het kader van goed bestuur, kunnen bijdragen aan 

stabiliteit. Als voorbeeld haalde ze het geval aan van een stad die honderdduizenden mensen moet 

opvangen. Dat brengt logistieke uitdagingen met zich mee, zoals het ophalen van afval op. Wordt 

de Nederlandse of andere expertise ingezet om de regio's daarbij te helpen? 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3ae5b3f-4c0c-4ce2-9cb2-2b82372d7533&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20het%20aantal%20koeien%20in%20de%20melkveehouderij%20met%2030%25%20in%20de%20komende%20vijf%20jaar.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3ae5b3f-4c0c-4ce2-9cb2-2b82372d7533&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20afbouw%20van%20het%20aantal%20koeien%20in%20de%20melkveehouderij%20met%2030%25%20in%20de%20komende%20vijf%20jaar.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0eea93fc-cfd7-491a-b6d4-37992a7a9b02&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Van%20Esch%20over%20ook%20tussen%2019.00%20en%2006.00%20uur%20de%20maximumsnelheid%20terugbrengen%20naar%20100%20km%2Fu.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0eea93fc-cfd7-491a-b6d4-37992a7a9b02&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Van%20Esch%20over%20ook%20tussen%2019.00%20en%2006.00%20uur%20de%20maximumsnelheid%20terugbrengen%20naar%20100%20km%2Fu.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0eea93fc-cfd7-491a-b6d4-37992a7a9b02&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Van%20Esch%20over%20ook%20tussen%2019.00%20en%2006.00%20uur%20de%20maximumsnelheid%20terugbrengen%20naar%20100%20km%2Fu.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eec76ea9-950b-4e40-b664-7a39d5fbd72a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20versneld%20sluiten%20van%20de%20Nederlandse%20kolencentrales.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eec76ea9-950b-4e40-b664-7a39d5fbd72a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20versneld%20sluiten%20van%20de%20Nederlandse%20kolencentrales.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eec76ea9-950b-4e40-b664-7a39d5fbd72a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20versneld%20sluiten%20van%20de%20Nederlandse%20kolencentrales.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdad97ce-33b2-45f2-ba0d-ca49f36b29af&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20klimaatnoodtoestand%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdad97ce-33b2-45f2-ba0d-ca49f36b29af&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20klimaatnoodtoestand%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdad97ce-33b2-45f2-ba0d-ca49f36b29af&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20klimaatnoodtoestand%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=85834d90-15b6-4072-bbea-e1abf7c5cb9d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20biodiversiteitsnoodtoestand.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=85834d90-15b6-4072-bbea-e1abf7c5cb9d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20biodiversiteitsnoodtoestand.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=85834d90-15b6-4072-bbea-e1abf7c5cb9d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20over%20het%20uitroepen%20van%20de%20biodiversiteitsnoodtoestand.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c40ec35d-789e-4384-b4c7-add2dbd2e906&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%205%20miljard%20euro%20vrijmaken%20om%20klimaatregelen%20mee%20te%20financieren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c40ec35d-789e-4384-b4c7-add2dbd2e906&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%205%20miljard%20euro%20vrijmaken%20om%20klimaatregelen%20mee%20te%20financieren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c40ec35d-789e-4384-b4c7-add2dbd2e906&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%205%20miljard%20euro%20vrijmaken%20om%20klimaatregelen%20mee%20te%20financieren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba1064e2-9448-446f-992b-3b02450f94e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20vier%20criteria%20voor%20het%20verminderen%20van%20de%20CO2-uitstoot%20flexibeler%20hanteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba1064e2-9448-446f-992b-3b02450f94e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20vier%20criteria%20voor%20het%20verminderen%20van%20de%20CO2-uitstoot%20flexibeler%20hanteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba1064e2-9448-446f-992b-3b02450f94e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20de%20vier%20criteria%20voor%20het%20verminderen%20van%20de%20CO2-uitstoot%20flexibeler%20hanteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d4f9886-e26e-4b4a-a99a-135cd4038474&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20risico%20minimaliseren%20dat%20de%20ondergrens%20van%20minimaal%2025%25%20CO2-reductie%20in%202020%20gemist%20wordt.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d4f9886-e26e-4b4a-a99a-135cd4038474&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20risico%20minimaliseren%20dat%20de%20ondergrens%20van%20minimaal%2025%25%20CO2-reductie%20in%202020%20gemist%20wordt.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2d4f9886-e26e-4b4a-a99a-135cd4038474&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20over%20het%20risico%20minimaliseren%20dat%20de%20ondergrens%20van%20minimaal%2025%25%20CO2-reductie%20in%202020%20gemist%20wordt.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a81489c-5c95-447b-a183-4f2895f9fd8a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20voor%201%20april%202020%20een%20aanvullend%20pakket%20klimaatregelen%20presenteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a81489c-5c95-447b-a183-4f2895f9fd8a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20voor%201%20april%202020%20een%20aanvullend%20pakket%20klimaatregelen%20presenteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a81489c-5c95-447b-a183-4f2895f9fd8a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20voor%201%20april%202020%20een%20aanvullend%20pakket%20klimaatregelen%20presenteren.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bec8fd66-cfea-4697-8896-61e70382afe6&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20de%20informatieplicht%20in%20het%20kader%20van%20de%20Wet%20milieubeheer%20opnemen%20in%20overheidsaanbestedingen.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bec8fd66-cfea-4697-8896-61e70382afe6&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20de%20informatieplicht%20in%20het%20kader%20van%20de%20Wet%20milieubeheer%20opnemen%20in%20overheidsaanbestedingen.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bec8fd66-cfea-4697-8896-61e70382afe6&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20de%20informatieplicht%20in%20het%20kader%20van%20de%20Wet%20milieubeheer%20opnemen%20in%20overheidsaanbestedingen.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bec8fd66-cfea-4697-8896-61e70382afe6&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Lee%20over%20de%20informatieplicht%20in%20het%20kader%20van%20de%20Wet%20milieubeheer%20opnemen%20in%20overheidsaanbestedingen.doc


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 8/20 

 

Minister Kaag benadrukt dat de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, oftewel 

Sustainable Development Goals (SDG's), het kader zijn voor het kabinetsbeleid voor wat betreft de 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om het bestrijden van armoede, 

ongelijkheid en klimaatverandering en het nastreven van mensenrechten. Burgerbewegingen, 

jongeren, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en bedrijven trekken hierin samen op 

met lokale en nationale overheden. Zij zet al jaren in op samenwerking met al deze partners. 

In antwoord op de vragen van Kuik over logistieke ondersteuning, antwoord Kaag dat dit heel mooi 

loopt via de VNG, die dat vaak aanbiedt. Het werkt ook heel goed, want een gemeente wil graag 

praten met een gemeente. Ze hebben vaak dezelfde problemen: te weinig budget, een te trage 

hoofdstad. Dat is heel herkenbaar. Het is daardoor ook geloofwaardig en vaak effectiever. Het 

ministerie doet een aantal programma's via de VNG, maar die gemeentes identificeren ze zelf en 

daar is de minister het mee eens Het gaat over verschillende zaken, van vuilnis ophalen tot 

elektriciteitsvoorziening et cetera. Dat zijn heel goede en concrete vormen van samenwerken. 

 

Delegated Cooperation 

Weverling (VVD) brengt in herinnering dat op aandringen van de VVD er een steunfaciliteit is om 

Nederlandse organisaties te helpen de Europese ontwikkelingsfondsen beter te benutten. 

 

In haar schriftelijke beantwoording noemt Kaag het instrument van Delegated Cooperation als een 

van de manieren waarvan de Europese Commissie gebruik kan maken om gezamenlijke 

programma’s te maken of uit te voeren.  

 

In tweede termijn zijn er 23 moties en 15 amendementen ingediend, waarover op dinsdag 3 

december wordt gestemd. 

 

Rondetafel Netwerkcapaciteit 

De netcapaciteit is onvoldoende om de duurzame energieambities waar te kunnen maken. 

Zonneparken hebben een veel kortere aanlooptijd dan windparken, netbeheerders waren niet 

voorbereid op de snelle groei van het aanbod. Projecten vallen daarom stil, ook van coöperaties 

met inwoners.  

 

De Kamer organiseerde daarom een rondetafelgesprek over het gebrek aan netcapaciteit. 

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra was aanwezig namens IPO, VNG en UvW en liet dit filmpje zien. De 

Kamerleden waren oprecht geïnteresseerd en het filmpje kwam vanmiddag in het debat op klimaat 

ook weer terug in de bijdragen van de Kamerleden. 

  

Conclusie uit het rondetafelgesprek was van de kant van deskundigen, overheden en van 

energiebeheerders en – bedrijven een breed gedeelde opvatting is dat het gebrek aan netcapaciteit 

zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Aan tafel werden ook veel oplossingen aangedragen. 

Zoals het verkorten van planologische procedures, het gebruiken van reservecapaciteit 

(vluchtstroken), het wegnemen van wettelijke belemmeringen, opslag in batterijen en in waterstof. 

De voorbeelden uit het filmpje werden herkend en er was een luide oproep aan de politici om de 

afgegeven SDE-beschikkingen te verlengen.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Moties&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=35300-XVII
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Amendementen&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=35300-XVII
https://nieuws.ipo.nl/bijdrage-van-de-provincies-de-vng-en--de-uvw-aan-het-rondetafel-gesprek-netcapaciteit/
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Ingrid Thijssen van Alliander kwam met concrete voorbeelden. Als Amsterdam al zijn plannen 

uitvoert, dan zijn binnen een paar jaar 17 van 25 netwerkstations overbelast en gaat letterlijk het 

licht uit. Als voorbeeld van een procedure die niet goed loopt, verwees ze naar Haarlemmermeer, 

waar vijf jaar geleden al duidelijk was dat er een station moest komen, maar waarvan nu nog steeds 

geen vergunning mag worden aangevraagd. ‘Uiteindelijk zal het ook echt een kwestie van kiezen 

worden vanwege een groot tekort aan technische mensen: wordt ’t een windpark in Limburg of toch 

een windpark in Noord-Holland’, zei Thijsen ook nog. 

  

De energiebeheerders willen vooral graag heel vroeg weten wat er wanneer en waar aan zit te 

komen. Dus waar komt wind, waar komt zon en kan er geen mooie zonering voor heel Nederland 

komen? Maar daar was niet iedereen het over eens. Want zonnepanelen moeten vooral door heel 

Nederland worden geplaatst, zei directeur Veenstra van Holland Solar, als een soort hagelslag 

gestrooid over het land. En er was ook de oproep om dat toch vooral van onderaf in de RES’en te 

regelen.  

 

Klimaat en Energie 

Na de hoorzitting op netcapaciteit volgde het AO klimaat waarin daar meteen op in werd gegaan.  

 

Netcapaciteit 

Partijen van links tot rechts riepen op tot snelle actie. Want dat bedrijven zonnepanelen klaar 

hebben liggen en die niet kunnen aansluiten op het net, dat is toch wel een ‘bloody shame’, zei 

PvdA’er William Moorlag. Verschillende partijen wezen erop dat er inmiddels 700 MW niet kan 

worden aangesloten op het net, terwijl daarvoor wel SDE-beschikkingen zijn afgegeven.  Dus werd 

er een klemmend beroep op minister Wiebes gedaan te handelen. Wat gaat de minister doen, wil 

de minister alles op alles zetten, waar blijft de regierol van de minister en meer van dat soort vragen 

werden gesteld.  

De minister deed de toezegging dat bedrijven met een SDE-beschikking die de opgewekte stroom 

niet op het net kwijt kunnen, een verlenging van de beschikking van een jaar krijgen. En na druk 

van GL en CDA zegde de minister ook nog toe te kijken naar een verlenging van 1 tot 3 jaar onder 

condities. 

Wiebes was verder weinig toeschietelijk. Hij verwees naar zijn brief van juni met oplossingen voor 

de korte termijn, herhaalde dat hij echt de urgentie wel ziet, maar wees op de markt en deed een 

oproep aan netbeheerders om vooral ook het gesprek aan te gaan met partijen die voor opslag 

kunnen zorgen. De minister vindt overigens niet dat het logisch is de SDE te gebruiken voor opslag-

projecten. CDA’er Mulder vroeg uiteindelijk: maar welke boodschap krijg ik vandaag van de minister 

mee? Daarop herhaalde Wiebes zijn oproep om als netbeheerders toch vooral het gesprek aan te 

gaan en lokaal te bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn. 

  

Regie /  integrale visie 

Breed was ook de oproep uit de Kamercommissie om meer regie van de rijksoverheid en de 

minister. Zelfs zijn eigen VVD pleitte voor coördinatie en regie vanuit de rijksoverheid. 

Woordvoerder Harbers: ‘Als je de problemen ziet bij netcapaciteit…. En dat is nog maar een van de 

vele puzzels die je moet maken. Het lijkt op een puzzel van 1000 stukjes, waarvan je niet eens weet 
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of alle stukjes wel in de doos zitten.’ Alle partijen hebben een rol, maar de overheid moet de regie 

aanzienlijk versterken, aldus Harbers. Dat beaamde Dik-Faber van de CU: zij vroeg om een 

integrale visie op energiesystemen. 

 

 

  

Overige onderwerpen 

Een aantal partijen had kritiek op de nieuwe salderingsregeling. De regeling wordt vervangen door 

een redelijke vergoeding, maar wat is dat precies, vroeg SP’er Beckerman zich af. Verschillende 

anderen toonden zich bezorgd, want het afschaffen van zo’n regeling waar veel draagvlak voor is, 

is best een stap. En de VVD wees op een alternatief plan uit de branche zelf. De minister beloofde 

nog eens goed naar dat alternatieve plan te kijken. 

- Nog meer zon, want partijen waren heel tevreden over de zonneladder en vroegen die 

vooral onder de aandacht van de RES’en te brengen. D66 vroeg verder naar de 

mogelijkheden van zon op water. Maar dat viel niet zo goed bij coalitiegenoot CU, die 

vooral hamert op het benutten van daken en landbouwgronden en de natuur zo veel 

mogelijk wil sparen. De minister gaat in 2020 onderzoek doen naar de effecten van 

drijvende panelen, zo beloofde hij.  

- Verder komen er meer routekaarten, want op verzoek van het CDA gaat de minister ook 

kijken naar groen gas en daarbij ook naar het bijmengen van dat groene gas. Wiebes ziet 

groen gas en ook waterstof als belangrijk onderdeel van toekomstige energiesystemen. Hij 

komt daarom met een routekaart groen gas, naast een eerder toegezegde routekaart 

waterstof. Hij informeert de Kamer daar voorjaar 2020 verder over. 

- D66’er Matthijs Sienot deed een oproep om de plannen voor aardwarmte te versnellen. Er 

komt snel een aanpassing van de mijnbouwwet, beloofde minister Wiebes. En hij komt 

begin volgend jaar ook met een beleidsbrief op dit punt. 

- Opmerkelijk was de aandacht van een aantal partijen voor het gebrek aan menskracht op 

het ministerie. Gaat dat wel goed, vroeg onder meer Tom van der Lee van GL. Het geluid 

dat er te weinig mensen op EZK met de energietransitie bezig zijn, klonk ’s morgens ook al 

bij de Rondetafel. Wiebes vond de belangstelling hartverwarmend. En beaamde dat 

inderdaad op sommige afdelingen het licht niet uitgaat en dat ‘de damp van de afdelingen 

komt.’ Maar personele zaken zijn natuurlijk de verantwoordelijkheid van de minister en 

Wiebes ging niet verder dan dat hij er nog een keer over gaat nadenken. 

 

Medisch Zorglandschap / Juiste Zorg op de Juiste Plek 

De vaste commissie voor VWS besloot twee debatten – over het medisch zorglandschap en over 

de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP) – samen te voegen en bleek donderdag 28 november daar 

onvoldoende tijd voor te hebben uitgetrokken. Na de eerste termijn van minister Bruins werd het 

debat geschorst. De termijn van minister De Jonge en de hele tweede termijn zullen op een later 

moment worden ingepland. Uit de beantwoording bleek dat het kabinet op vele vragen de 

antwoorden pas kan geven in de Contourennota die volgend jaar voor de zomer zal verschijnen. 

 

Er was in het debat veel aandacht voor casuïstiek. De gevolgen van het sluiten van een ziekenhuis 

in Lelystad kwam uitgebreid aan bod, zoals de situatie van verloskundigen in Zeeuws-Vlaanderen, 
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de vraag hoe de zorg in een dunbevolkt gebied als Drenthe op peil te houden en het goede 

voorbeeld van een huisartsenpraktijk in Afferden (L) die last heeft van de wet van de remmende 

voorsprong. Van der Staaij constateerde dat het zorglandschap in grote trekken op orde is, maar 

dat er op onderdelen wel het een ander aan de hand is. Mensen komen tussen wal en schip, omdat 

systemen niet goed op elkaar aansluiten. Het komt dus aan op details. ‘Bespaar me de hoofdlijnen’, 

zo verzuchtte hij. 

 

Regionalisering 

Na het debat over de Jeugdbegroting, ging het ook nu weer over de kabinetsplannen voor 

regionalisering. Bergkamp (D66) vindt dat de regionalisering nog wel te behappen moet blijven voor 

de patiënten zelf en voor de mensen die in de zorg werken. In de regio gaat het ook over de 

combinatie wonen en zorg, waarvan ze vindt dat gemeenten de doorzettingsmacht moeten hebben 

om te bepalen wat waar gebouwd moet worden. Ze verbaast zich erover dat er nog maar zo weinig 

levensloopbestendige huizen gebouwd worden en vraagt zich af of dat niet moet worden 

vastgelegd in bouwvoorschriften. Van der Staaij gaat in op de Contourennota. Hij begrijpt dat er 

overleg is tussen de ministeries van VWS en BZK met de VNG. Hij vraagt om aandacht voor de 

witte vlekken. Van den Berg (CDA) gaat er van uit de in de Contourennota zaken breed benoemd 

worden en dat ook benoemd wordt waar perverse prikkels zitten. 

Dik ziet een tijdelijke oplossing om per regio een zorgarrangeur aan te stellen om te zoeken naar 

beschikbare plekken voor een patiënt. Minister Bruins is bezig met de regiobeelden te maken. Dik 

wil weten of daar ook preventie en het sociaal domein in worden meegenomen. 

 

Het kabinet blijkt, zo viel op te maken uit het antwoord van minister Bruins, nog druk met het 

uitwerken van de plannen die bij de begrotingsbehandeling VWS werden gepresenteerd. In de 

Contourennota zal hij uitwerkingen presenteren voor vraagstukken over de doorzettingsmacht van 

de zorgregisseur en wie het voor het zeggen heeft in de regio. Het is wel handig als gemeenten en 

zorgkantoor elkaar de bal kunnen toespelen. In die Nota zal het ook gaan over de democratische 

controle. Dat is een ingewikkelde kwestie, waarop hij nog geen sluitend antwoord heeft. Gemeenten 

hebben een rol, zoveel maakte hij duidelijk. 

 

JZJP / Preventie 

Van der Staaij snapt de JZJP breed wordt ingevuld, maar dat roept de vraag op wie de regie heeft 

en wie knelpunten aanpakt. Volgens Bergkamp verloopt de verschuiving van tweede naar eerste of 

‘anderhalfste’ lijn1 moeizaam. Er moet ook meer aandacht voor levensloopbestendige huizen 

komen. En wie heeft doorzettingsmacht? Gemeenten zouden naar haar mening de leiding moeten 

hebben. 

Hijink ziet dat het zorgstelsel bol staat van de tegenstrijdige belangen, zoals preventie versus 

‘productie draaien’. Dat is de reden dat er van ZJZP niets terecht komt. Ploumen (PvdA) legt bij 

JZJP de nadruk op spoedzorg, de verschraling die optreedt in dunbevolkte gebieden en hoe die te 

stoppen. Veldman (VVD) beziet JZJP in de context van de financiering van de zorg en van slimme 

zorg, waarbij hij technologische hulpmiddelen de taken van werkers in de zorg kunnen verlichten. 

Hij antwoordt op een vraag van Dik dat er te weinig aandacht is voor preventie in de brief van de 

minister. Of het voorstel van haar om een euro per patiënt in een preventiefonds te stoppen zodat 

verzekeraars met gemeenten kunnen werken aan preventie nu de oplossing is, daarover laat 

                                                      
1 Jargon voor een specialist die spreekuur houdt bij een huisarts, dus dicht bij de patiënt in de buurt. 
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Veldman zich niet uit. Ook gemeenten hebben een belang bij wat er in een ziekenhuis gebeurt. Het 

is hem een stap te ver om verzekeraars te laten betalen om gemeenten aan preventie te laten 

doen. 

 

Minister Bruins is ervan overtuigd dat met JZJP een beweging in gang is gezet die niet meer op zijn 

retour gaan. Het is de bedoeling, zo antwoordt hij Van der Staaij, dat met de eerstelijnsfunctie er 

geen ruimte meer is tussen wal en schip, zodat er ook niemand meer tussen kan vallen. Meestal 

lukt het partijen dat zelf te regelen maar soms is hulp van de overheid nodig, zoals met de AMvB 

Acute Zorg. Regiobeelden helpen daar ook bij. Ook op deze materie komt hij terug in de 

Contourennota. De transitie naar anderhalve-lijns zorg wordt door Bruins toegejuicht en moet 

stelselmatig aandacht krijgen. Bij ZonMW is een loket voor financieringsvraagstukken voor JZJP-

brede vragen. 

 

Integriteit Openbaar Bestuur 

Donderdag 28 november debatteerde de vaste commissie voor BZK met minister Knops over 

Integriteit Openbaar Bestuur, waarbij aangetekend dat er nog een apart AO over het Huis voor 

Klokkenluiders wordt geagendeerd.  

 

Er was aandacht voor de rol van kleine gemeenten, de burgemeester, de commissaris van de 

Koning en politieke partijen op het gebied van integriteit. In het kader van integriteit werd het belang 

van vertrouwen van de burgers in de overheid genoemd. Den Boer (D66) noemde de maatregelen 

die de minister heeft ingezet en de kleine gemeenten die deze maatregelen nu op zich af zien 

komen. Tevens noemde Den Boer de burgemeester als hoeder van de integriteit, waarbij ze zich 

afvroeg of zijn rol niet proactiever moet worden ingevuld.  Ze had dezelfde vraag over de rol van de 

commissaris van de Koning en vroeg of de minister bereid is dit te onderzoeken. Tenslotte opperde 

Den Boer dat de commissaris van de Koning een prominentere rol moet krijgen op het thema 

ondermijning in het kader van bijvoorbeeld woningkampen en havengebieden.  

 

Smeulders (Groen Links) wilde dat er goed gekeken wordt naar de rol van de politieke partijen. Het 

is belangrijk om te weten hoe bestuurders worden benoemd. Ook benadrukte hij het belang van 

transparantie over nevenfuncties van politieke ambtsdragers. Op dit moment is het bijvoorbeeld 

lastig te achterhalen wat de nevenfuncties van raadsleden zijn. Het is belangrijk dat hier 

toegankelijke informatie over is. Van den Bosch (VVD) vindt dat we voor bestuurlijke integriteit zorg 

moeten dragen. Hij vindt de rol van de commissaris van de Koning nog onduidelijk en ziet een 

dubbele rol als Rijksheer en als voorzitter van de Gedeputeerde Staten. Zijn uitgangspunt is dat er 

transparantie moet zijn. Met betrekking tot de screening benadrukt Van den Bosch dat veel (kleine) 

gemeenten zich afvragen hoe dat gefinancierd gaat worden en door wie. Tot slot vraagt de VVD’er 

om een tijdspad van de minister over de wetgeving ten uitvoering van integriteitsbeleid.  

 

In zijn antwoord benadrukte minister Knops dat er niet vaak genoeg in volle breedte over integriteit 

gediscussieerd kan worden. De minister vindt dat het onderwerp breed bespreekbaar moet zijn. 

Integriteit is van belang vanwege het vertrouwen van de burger en de effectiviteit van het openbaar 

bestuur. Krachtig openbaar bestuur is van belang om op te treden tegen ondermijning. De 

omstandigheden voor bestuurders zijn niet makkelijker geworden o.a. door publiciteit. Sinds het 
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voorjaar van 2018 is minister Ollongren bezig het bestuur weerbaarder te maken. Knops zet dat 

beleid voort.  

 

Knops benadrukt het belang van intrinsieke integriteit. Er zijn maatregelen genomen die het 

integriteitsbewustzijn vergroten. De basis is, aldus de minister, transparantie. Als hoeder van de 

integriteit moet je het onderwerp bespreekbaar en transparant maken. Knops benadrukt dat 

integriteit onafhankelijk is van de grootte van een gemeente. Hij zal de VNG en 

beroepsverenigingen zoals het Genootschap van Burgemeesters handreikingen bieden. Dit maakt 

integriteit bespreekbaar en geeft het prioriteit op de agenda van gemeenten. Knops vindt de 

houding van burgemeesters proactief. Er is een hoge mate van integriteitsbewustzijn. Knops komt 

in mei 2020 met een wetsvoorstel om de rol van de burgemeester nog verder te versterken. Over 

de commissaris van de Koning benadrukt Knops dat de rol inderdaad tweeledig is; naar de 

burgemeesters en gemeente maar ook naar de provincies. Knops vindt het een belangrijke rol en 

benadrukt dat hier veel aandacht voor is. 

 

Knops benadrukt dat wetsvoorstel over het VOG op dit moment in consultatie is. Voorjaar 2020 

volgt een wetsvoorstel over een risicoanalyse voor wethouders. Op dit moment wordt er door 75 

procent van de gemeenten al iets gedaan aan integriteitsonderzoeken en analyses. Knops noemt 

het een onderdeel van de van de bedrijfsvoering van een gemeente. Er worden nadere regels over 

transparantie en financiering opgenomen in het wetsvoorstel. De eerste tranche van het 

wetsvoorstel komt voor het zomerreces. De tweede tranche volgt volgend jaar mei en kan in het 

voorjaar van 2021 worden ingediend bij de Kamer. De keuze voor twee tranches is gemaakt zodat 

er voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2021 wetgeving op het gebied van integriteit van kracht 

is. 

 

Vanuit BZK zijn, in samenwerking met de VNG en de beroepsverenigingen, bestuurders met 

handreikingen geïnformeerd over nieuwe wetgeving aan de hand van concrete casussen. Knops 

heeft in september een brief aan alle gemeenten verstuurd waarin ze gevraagd zijn 

nevenactiviteiten en neveninkomsten transparant te maken.  

[Beatrice Keunen] 

 

 
Stemmingen2 

Dinsdag 26 november 

Onderdeel Jeugd van de begrotingen van VWS en J&V 

• 35300-XVI-98 Motie Agema over bewerkstelligen dat veel meer strafzaken inzake 

meisjesbesnijdenis volgen. Verworpen; 

• 35300-XVI-99 Motie Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale 

verantwoordingseisen. Aangenomen; 

• 35300-XVI-100 Motie Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen 

door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan. Aangenomen; 

                                                      
2 Om alle moties die in het verslag genoemd staan te vinden: klik op de hyperlink, scroll op de webpagina van 

de Tweede Kamer naar Plenair debat – vervolgens op het onderwerp van uw keuze en klik op ‘te behandelen 
zaken’. 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
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• 35300-XVI-101 Motie Voordwind c.s. over het onafhankelijk van Rijk en gemeenten 

positioneren van de Jeugdautoriteit. Aangenomen (ondanks dat de minister had ontraden); 

• 35300-XVI-102 Motie Voordwind over het meenemen van de financiële effecten van 

voorgenomen maatregelen. Aangenomen; 

• 35300-XVI-103 Motie Westerveld over geoormerkte financiering voor de periode tot de wet 

in werking treedt. Verworpen; 

• 35300-XVI-104 Motie Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen 

voor ouders. Verworpen; 

• 35300-XVI-105 Motie Westerveld over een ov-abonnement voor jongeren die jeugdzorg 

ontvangen. Verworpen; 

• 35300-XVI-106 Motie Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en 

beroepsprocedures. Aangenomen; 

• 35300-XVI-107 Motie Peters en Kuiken over een onderzoek naar verregaande 

samenwerking of fusie van instellingen. Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van de leden Peters en Agema over de mogelijkheden om genitale 

verminking gerichter binnen specifieke doelgroepen te signaleren (t.v.v. 35300-XVI-108). 

Aangenomen; 

• 35300-XVI-109 Motie Peters over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs laten lopen. Aangehouden; 

• 35300-XVI-110 Motie Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg . 

Verworpen; 

• 35300-XVI-111 Motie Hijink over in 2020 voldoende extra middelen reserveren voor de 

uitvoering van de jeugdzorg. Verworpen; 

• 35300-XVI-112 Motie Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van 

regionalisering in de zorg. Aangenomen (ondanks dat de minister de motie had ontraden); 

• 35300-XVI-113 Motie Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op 

het SectorplanPlus. Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Diertens over een verbeterplan voor de 

jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren (t.v.v. 35300-XVI-114). Aangenomen; 

• 35300-XVI-115 Motie Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de 

eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken. Aangenomen; 

• 35300-XVI-116 Motie Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en 

de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven. Aangenomen; 

• 35300-XVI-117 Motie Van der Staaij en Voordewind over het aanbod van programma's 

voor relatieversterking vergroten en verankeren . Verworpen. 

 

Begroting J&V 

De uitslagen van de stemmingen over alle 63 moties zijn hier te vinden.  

Over voor gemeenten van belang zijnde moties werd als volgt gestemd: 

• Motie van de leden Becker en Van Toorenburg over de voortgang van de pilot-LVV’s. 

Aangenomen; 

• Motie van het lid Kuiken over een wijkgerichte aanpak om met ondermijning 

samenhangende problemen te verkleinen. Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van het lid Kuiken c.s. over de gevraagde financiële bijdrage niet ten 

koste laten gaan van de bekostiging van agenten en directe politietaken (t.v.v. 35300-VI-

65). Verworpen; 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23243&did=2019D48100
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
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https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23102&did=2019D47870
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
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https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03454
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P19160
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22917&did=2019D47513
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z22947&did=2019D47543
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23094&did=2019D47854
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• Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken over een robuuste opvangvoorziening voor 

overlast gevende asielzoekers. Aangenomen; 

• Motie van de leden Van Nispen en Van der Graaf over maatschappelijk effectieve 

rechtspraak. Ontraden; 

• Motie van de leden Van den Berge en Buitenweg over voorkomen van stagnering in de 

afdoening van zedenzaken. Aangehouden tot na het gesprek van Grapperhaus en Dekker 

met de CSG; 

• Motie van het lid Van den Berge over onderzoek naar de instelling van een coördinator 

ondermijning. Aangenomen; 

• Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Wijngaarden over instrumenten voor de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit. Aangenomen; 

• Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over versterken van het 

bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn. Aangenomen; 

• Motie van de leden Krol en Yesilgöz-Zegerius over instellen van een afpakfonds. 

Aangenomen; 

• Motie van het lid Van Dam over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van 

verkeershandhaving. Aangenomen; 

• Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen over uitwisselen van informatie aan 

mkb'ers door mkb'ers. Aangenomen. 

 

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland 

• Motie van het lid Helder c.s. over de instelling van een structureel ondermijningsfonds. 

Verworpen. 

 

Begroting EZK 

De moties met een vinkje zijn aangenomen: 

• 35300-XIII-20 Motie van de leden Graus en Van Haga over onderzoek naar vergroting van 

kennis en toepasbaarheid van artificial intelligence  

• 35300-XIII-25 Motie van het lid Aartsen een onderzoek naar differentiatie in regelgeving 

voor mkb'ers  

• 35300-XIII-26 Motie van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten 

voor familiebedrijven  

• 35300-XIII-27 Motie van het lid Aartsen over het mkb beter beschermen tegen misbruik 

door grote bedrijven  

• 35300-XIII-28 Motie van de leden Aartsen en Van Haga over partijen zoals AliBaba 

verzoeken om de Nederlandse veiligheidseisen te hanteren  

• 35300-XIII-30 Motie van de leden Aartsen en Verhoeven over een taskforce om de 

oorzaken van leegstand in winkelgebieden in kaart te brengen  

• 35300-XIII-31 Motie van het lid Harbers c.s. over onderzoek naar het gebruik van 

zwavelhexafluoride in windturbines  

• 35300-XIII-32 Motie van het lid Harbers c.s. over onderzoek naar aanvullende technieken in 

de ISDE voor het mkb  

• 35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en 

opslag van energie  

• 35300-XIII-38 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van 

groene waterstof  
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• 35300-XIII-39 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het snel openstellen van subsidies 

in het kader van de verbrede SDE+  

• 35300-XIII-40 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het oplossen van congestie op het 

elektriciteitsnet met behulp van waterstof  

• 35300-XIII-41 Motie van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-

onderzoek naar familiebedrijven  

• 35300-XIII-42 Motie van de leden Amhaouch en Wiersma over een onderzoek naar de 

Nederlandse maakindustrie  

• 35300-XIII-43 Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap  

• 35300-XIII-44 Motie van het lid Amhaouch over een evaluatie van de MKB-Werkplaatsen  

• 35300-XIII-45 Motie van de leden Amhaouch en Von Martels over de bijdrage van 

iconische trekpleisters aan de regionale spreiding van toeristen  

• 35300-XIII-46 Motie van het lid Beckerman c.s. over het toezicht op de verkoop van energie 

aan de deur verscherpen  

• 35300-XIII-48 Motie van het lid Beckerman over overleg met de NAM over het aanvullen 

van financiën voor de versterking van scholen  

• Gewijzigde motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van 

uitvoering wordt voor Groningen (t.v.v. 35300-XIII-49) 

• Gewijzigde motie van het lid Beckerman over een plan voor rechtvaardige 

schadevergoeding (t.v.v. 35300-XIII-50) 

• 35300-XIII-51 Motie van het lid Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van 

duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen  

• 35300-XIII-52 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over normen voor stikstof en 

fijnstof voor installatie en onderhoud van biomassacentrales  

• 35300-XIII-53 Motie van de leden Sienot en Beckerman over de door ACM vastgestelde 

tarieven voor WKO-systemen monitoren  

• 35300-XIII-54 Motie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de 

restwarmte uit industriële productieprocessen  

• 35300-XIII-55 Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal 

overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het 

bedrijfsleven  

• 35300-XIII-56 Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een kickstart om het 

groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken  

• 35300-XIII-57 Motie van de leden Verhoeven en Amhaouch over de KI-investeringen 

jaarlijks inzichtelijk en achteraf controleerbaar maken  

• Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over een verkenning om tot een 

betere marktordening te komen (t.v.v. 35300 XIII-60) 

• 35300-XIII-61 Motie van de leden Moorlag en Van Brenk over het ontwikkelen van een 

vervolg op de Retailagenda  

• 35300-XIII-63 Motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle 

biomassacentrales  

• Gewijzigde motie van de leden Öztürk en Van Haga over het levensvatbaar houden van 

winkelstraten (t.v.v. 35300-XIII-80) 

• 35300-XIII-83 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe de termijn voor afgifte van 

geothermievergunningen kan worden versneld ✓ 
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https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b9204157-8721-45c3-a7c7-604815dff01d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Moorlag%20en%20Van%20Brenk%20over%20het%20ontwikkelen%20van%20een%20vervolg%20op%20de%20Retailagenda.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da0b0666-6a3b-4b00-85fe-da4186f6e432&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bruins%20c.s.%20over%20een%20milieuvergunning%20voor%20alle%20biomassacentrales.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da0b0666-6a3b-4b00-85fe-da4186f6e432&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bruins%20c.s.%20over%20een%20milieuvergunning%20voor%20alle%20biomassacentrales.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23241&did=2019D48096
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23241&did=2019D48096
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e2b2e66-fdbc-477e-9522-f762bf861c5b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Haga%20over%20onderzoeken%20hoe%20de%20termijn%20voor%20afgifte%20van%20geothermievergunningen%20kan%20worden%20versneld.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e2b2e66-fdbc-477e-9522-f762bf861c5b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Haga%20over%20onderzoeken%20hoe%20de%20termijn%20voor%20afgifte%20van%20geothermievergunningen%20kan%20worden%20versneld.pdf
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• 35300-XIII-85 Motie van de leden Van Haga en Aartsen over onderzoeken hoe de 

concurrentie met buitenlandse onlinewinkels eerlijker gemaakt kan worden ✓ 

 

 

 

Onderdeel Integratie van de SZW-begroting 

• de Motie Kuzu over voldoende middelen voor het nieuwe inburgeringsstelsel (35300-XV-9), 

waarin de regering werd verzocht om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van 

de VNG en voldoende middelen te reserveren voor de implementatie en de uitvoering van 

het nieuwe inburgeringsstelsel is verworpen. 

De uitslagen van de stemmingen over de overige moties: 

• 35300-XV-7 Motie Kuzu over een verdubbeling van de strafmaat voor groepsbelediging. 

Verworpen; 

• 35300-XV-8 Motie Kuzu over een Educatieve Maatregel Discriminatie. Verworpen; 

• 35300-XV-10 Motie Kuzu over het Charter Diversiteit op een hoger niveau tillen door een 

streefcijfer voor mensen met een migratieachtergrond. Aangehouden; 

• 35300-XV-11 Motie Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies 

Diversiteit in de top, tijd voor versnelling. Aangehouden; 

• 35300-XV-12 Motie Becker en Jasper van Dijk over ondersteuning van activiteiten die 

culturele onderdrukking tegengaan. Aangehouden; 

• 35300-XV-13 Motie Van den Berge en Paternotte over het belang van maatschappelijke 

begeleiding bij inburgering. Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van de leden Jasper van Dijk en Yesilgöz-Zegerius Jasper van Dijk en 

Yesilgöz-Zegerius over betere strafrechtelijke vervolging van racisme in het stadion (t.v.v. 

35300-XV-14). Aangenomen; 

• Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Peters over maximaal stimuleren van werk 

voor asielzoekers na 26 weken (t.v.v. 35300-XV-15). Aangenomen; 

• 35300-XV-16 Motie Paternotte en Van den Berge over een vast zomerprogramma voor 

asielkinderen. Aangenomen. 

• Motie van de leden Peters en Paternotte over taallessen voor kansrijke asielzoekers. 

Aangenomen. 

 

VAO aanbesteden 

De volgende moties zijn aangenomen: 

• 34252-15 Motie van de leden Palland en Aartsen over een pas op de plaats gedurende een 

lopende aanbestedingsprocedure  

• 34252-16 Motie van de leden Palland en Aartsen over de wijze van klachtenafhandeling op 

lokaal niveau  

 

VAO Jaarwisseling 

De volgende moties zijn aangenomen: 

• 28684-582 Motie van het lid Kröger over tegengaan van plastic in vuurwerk   

• Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over een verbod op single-shotvuurwerk en 

zware vuurpijlen (t.v.v. 28684-583) 

• 28684-585 Motie van het lid Bisschop c.s. over het verder aan banden leggen van de 

verkoop van vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7df7f988-3baa-4709-bbff-266e81321657&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Haga%20en%20Aartsen%20over%20onderzoeken%20hoe%20de%20concurrentie%20met%20buitenlandse%20onlinewinkels%20eerlijker%20gemaakt%20kan%20worden.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7df7f988-3baa-4709-bbff-266e81321657&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Haga%20en%20Aartsen%20over%20onderzoeken%20hoe%20de%20concurrentie%20met%20buitenlandse%20onlinewinkels%20eerlijker%20gemaakt%20kan%20worden.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22592&did=2019D46962
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23265&did=2019D48139
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04206
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22445&did=2019D46640
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d904824-6581-4225-8996-6443aad1ca2e&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20een%20pas%20op%20de%20plaats%20gedurende%20een%20lopende%20aanbestedingsprocedure%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d904824-6581-4225-8996-6443aad1ca2e&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20een%20pas%20op%20de%20plaats%20gedurende%20een%20lopende%20aanbestedingsprocedure%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d904824-6581-4225-8996-6443aad1ca2e&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20een%20pas%20op%20de%20plaats%20gedurende%20een%20lopende%20aanbestedingsprocedure%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02051f02-c5cc-4838-b56f-3324eedc3dca&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20de%20wijze%20van%20klachtenafhandeling%20op%20lokaal%20niveau%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02051f02-c5cc-4838-b56f-3324eedc3dca&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20de%20wijze%20van%20klachtenafhandeling%20op%20lokaal%20niveau%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02051f02-c5cc-4838-b56f-3324eedc3dca&title=Motie%20van%20de%20leden%20Palland%20en%20Aartsen%20over%20de%20wijze%20van%20klachtenafhandeling%20op%20lokaal%20niveau%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=228bf055-939f-42d3-b78e-1d56bb39b953&title=Motie%20van%20de%20leden%20Aartsen%20en%20Ziengs%20over%20een%20gesprek%20van%20aanbestedende%20diensten%20met%20ondernemers%20die%20door%20pfas%20in%20de%20knel%20komen%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=228bf055-939f-42d3-b78e-1d56bb39b953&title=Motie%20van%20de%20leden%20Aartsen%20en%20Ziengs%20over%20een%20gesprek%20van%20aanbestedende%20diensten%20met%20ondernemers%20die%20door%20pfas%20in%20de%20knel%20komen%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8a38d9b0-ae2e-4b87-aaa7-e5c26a155407&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kr%C3%B6ger%20over%20tegengaan%20van%20plastic%20in%20vuurwerk.doc
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23096&did=2019D47858
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23096&did=2019D47858
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f617d599-1c2b-4afd-8d1c-9bcfc7b20b22&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bisschop%20c.s.%20over%20het%20verder%20aan%20banden%20leggen%20van%20de%20verkoop%20van%20vuurpijlen%20en%20zwaar%20knalvuurwerk%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f617d599-1c2b-4afd-8d1c-9bcfc7b20b22&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bisschop%20c.s.%20over%20het%20verder%20aan%20banden%20leggen%20van%20de%20verkoop%20van%20vuurpijlen%20en%20zwaar%20knalvuurwerk%20.doc
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f617d599-1c2b-4afd-8d1c-9bcfc7b20b22&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bisschop%20c.s.%20over%20het%20verder%20aan%20banden%20leggen%20van%20de%20verkoop%20van%20vuurpijlen%20en%20zwaar%20knalvuurwerk%20.doc
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Parlementaire agenda de komende weken3 

 

Datum Onderwerp Soort 

overleg 

2-12-2019 Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet IN 

3-12-2019 Omgevingswet EK cie 

4-12-2019 Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur 

(Spoedwet aanpak stikstof)  

WO 

4-12-2019 Noodwet stikstofaanpak PVV WO 

4-12-2019 Digitale overheid  AO 

5-12-2019 Externe veiligheid AO 

5-12-2019 Afdeling advisering van de Raad van State in verband met de 

Klimaatwet en het Klimaatakkoord  

TB 

5-12-2019 Ondernemen AO 

5-12-2019 Mensenhandel  AO 

11-12-2019 Mobiliteitsfonds  AO 

11-12-2019 Zorgfraude  AO 

11-12-2019 Omgevingswet  RTG 

11-12-2019 Bouwopgave  AO 

11-12-2019 PFAS RTG 

11-12-2019 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal 

Preventieakkoord en evaluatie van de wet - 35337 

IN 

12-12-2019 Energiebesparing/energieprestatie gebouwen AO 

                                                      
3  

AO  = Algemeen Overleg PV  = Procedurevergadering 

EK = Eerste Kamer RTG = Ronde Tafel Gesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  TK = Tweede Kamer  

Pet = Petitie VAO = Verslag van een Algemeen Overleg 

Pl = Plenair WO  = Wetgevingsoverleg 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05243
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05199
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05199
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05212
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03550
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02875
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04801
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04801
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04047
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04028
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04578
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00192
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04302
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04478
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05147
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05121
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Datum Onderwerp Soort 

overleg 

12-12-2019 Stikstofproblematiek  AO 

12-12-2019 Woningcorporaties/evaluatie woningwet en het huurakkoord  AO 

12-12-2019 Leefstijlpreventie  AO 

12-12-2019 (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298) IN 

16-12-2019 Initiatiefnota over de toekomst van het gemeentelijk grondbeleid voor 

woning- en 

bedrijvenbouw 

NO 

16-12-2019 Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale 

economie 

NO 

16-12-2019 Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen 

ondersteunen bij een gezonde leefstijl - 35182  

NO 

18-12-2019 Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over 

vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar 

afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19) 

SO 

18-12-2019 Verkeersveiligheid  AO 

18-12-2019 Mijnbouw/Groningen  AO 

19-12-2019 Politie  AO 

19-12-2019 Maatschappelijke opvang  AO 

16-1-2019 Discriminatie  AO 

29-1-2020 GGZ  AO 

29-1-2019 Inburgering en integratie AO 

30-1-2019 Digitalisering  AO 

5-2-2020 Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt  AO 

 
Lange termijn plenaire vergadering 

 

3, 4 en 5 december (week 49)  

- Wetgevingsoverleg van de VC VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (2 dec.)  

- Stemmingen over alle begrotingen  

- VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06) 

- VAO Natuur (AO dd. 12/09)  

- VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11 

 

10, 11 en 12 december (week 50) 

- VAO Politie (AO dd. 05/09) 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04625
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04390
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01661
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04504
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00737
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00737
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02212
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04026
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02332
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01848
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04606
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03644
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03494
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- VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11) 

- VAO Dieren in de veehouderij (AO dd. 11/09)  

- VAO Georganiseerde Criminaliteit en Ondermijning (AO d.d. 13/11) 

- 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)  

 

17, 18 en 19 december (week (51) 

- 35 079 - Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties 

 

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2) 

Kerstreces 

 

14, 15 en 16 januari (week 3) 

- VAO Armoede en Schuldenbeleid (AO d.d. 14/11 

 

21, 22 en 23 januari (week 4) 

- 35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel 

(Wet wijziging woonplaatsbeginsel)) 

 

28, 29 en 30 januari (week 5) 

- 35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf 

en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een 

cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod 

ondermijnende organisaties)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 


