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De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit 
te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 
antwoorden. 

De vragen zijn op 26 mei 2016 voorgelegd aan de Minister en de Staats-
secretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij brief van 3 juni 2016 ze door de 
Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie,
Van Dekken 

De waarnemend griffier van de commissie,
Tijdink 
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Vraag 1: 
Door welke oorzaak is de reservering nabetaling saneringsregeling 
asbestwegen niet aangewend? Zijn deze middelen vrij in te zetten? 

Antwoord: 
Na de sanering van de asbestwegen is er door een aantal aannemers, na 
het opstellen van de eindafrekening, arbitrage aangevraagd. In afwachting 
van de resultaten van deze arbitrage is er een bedrag gereserveerd. Het 
bedrag wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2016 en blijft 
beschikbaar totdat de uitslag van de arbitrages bekend is. 

Vraag 2: 
Hoeveel middelen worden ingezet ten bate van adaptatie respectievelijk 
mitigatie in ontwikkelingslanden? Hoe worden deze middelen ingezet? 

Antwoord: 
De totale publieke uitgaven voor klimaat bedroegen in 2.015 EUR 428 mln. 
Deze middelen komen uit de gelden voor ontwikkelingssamenwerking. 
Voor klimaatadaptatie projecten in ontwikkelingslanden werd EUR 120 
mln. uitgegeven. Specifiek voor mitigatie werd in 2.015 EUR 37 mln. 
uitgegeven. Ruim de helft van de Nederlandse klimaatuitgaven betroffen 
activiteiten die zowel voor mitigatie als adaptatie relevant zijn. Deze 
uitgaven, die veelal via internationale organisaties en NGO’s lopen, 
kunnen aan beide doelen bijdragen. Een specificatie van de uitgaven en 
meer informatie over gemobiliseerde private middelen voor klimaat is 
opgenomen in bijlage 6 bij het HGIS-verslag 2015 (Kamerstuk 34 001, 
nr. 4). Belangrijke thema’s waar Nederland in investeerde in 2015 waren 
toegang tot energie, water, duurzaam landgebruik en klimaatslimme 
landbouw.
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