
6 
Klimaat en energie 

Aan de orde is het tweeminutendebat Klimaat en energie 
(CD d.d. 20/04). 

De voorzitter: 
Aan de orde is het tweeminutendebat Klimaat en energie. 
Ik geef als eerste het woord aan de heer Thijssen. Hij zal 
spreken namens de PvdA. 

De heer Thijssen (PvdA): 

Dank, voorzitter. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er een lijst van extra klimaatmaatregelen 
wordt voorbereid in het geval dat uit de KEV 2022 blijkt dat 
de klimaatdoelen niet in zicht zijn; 

constaterende dat deze klimaatmaatregelen pas bij de 
Voorjaarsnota 2023 kunnen worden behandeld; 

verzoekt de regering een groslijst van alle mogelijke extra 
klimaatmaatregelen, inclusief de minimum en maximum 
CO2-reductie per mogelijke maatregel, al voor Prinsjesdag 

naar de Kamer te sturen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Thijssen en Kröger. 

Zij krijgt nr. 1065 (32813). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat reclames een grote invloed hebben op 
consumenten; 

van mening dat reclames voor producten en diensten die 
tot veel uitstoot leiden, onverenigbaar zijn met de klimaat- 
crisis; 

constaterende dat tabakslobby en tabaksreclames verboden 
zijn; 

verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier een 
verbod op fossiele reclames en lobby kan bijdragen aan 
minder uitstoot van broeikasgassen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Thijssen en Kröger. 

Zij krijgt nr. 1066 (32813). 

Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Haga van de 
Groep Van Haga. 

De heer Van Haga (Groep Van Haga): 

Voorzitter. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er in de periode 2022-2026 56 miljoen 
euro extra beschikbaar wordt gesteld aan omgevingsdien- 
sten voor toezicht op de energiebesparingsplicht voor 
bedrijven; 

overwegende dat de overheid moet krimpen en niet moet 
groeien; 

verzoekt de regering om niet extra miljoenen euro's uit te 
geven aan toezicht op de energiebesparingsverplichting, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Haga. 

Zij krijgt nr. 1067 (32813). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat ongeveer een half miljoen huishoudens 
warmte in huis halen via een warmtenet; 

overwegende dat het grootste deel van de kosten van 
leveranciers losstaat van de gasprijs; 

verzoekt de regering om een tijdelijke regeling in te voeren 
waarbij de warmteprijs wordt losgekoppeld van de gasprijs, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Haga. 

Zij krijgt nr. 1068 (32813). 

Motie 

De Kamer, 
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gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet een warmtepomp verplicht 
stelt bij vervanging van de cv-ketel; 

verzoekt de regering om de praktische haalbaarheid van 
deze verplichting te onderzoeken, zoals voldoende fabrikan- 
ten en installateurs, isolatie, subsidiëring en betaalbaarheid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Haga. 

Zij krijgt nr. 1069 (32813). 

De heer Van Haga (Groep Van Haga): 

Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Kröger. Zij zal 
spreken namens GroenLinks. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

Voorzitter. Een drietal moties. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet de doelstelling van maximaal 
1,5 graden opwarming nastreeft; 

constaterende dat het CPB in zijn beschouwing van het "Fit 
for 55"-pakket schrijft dat een verdere aanscherping van 
het pakket nodig is voor consistentie met het 1,5 graden- 
doel; 

overwegende dat de COP27 is bedoeld om de opgetelde 
klimaatdoelen in lijn te brengen met 1,5 graden opwarming; 

verzoekt de regering om voorafgaand aan de COP27 vast 
te stellen welke klimaatdoelen voor Nederland en de EU in 
lijn zijn met 1,5 graden opwarming, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Kröger en Thijssen. 

Zij krijgt nr. 1070 (32813). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er sprake is van onderuitputting van het 
SDE++-budget, terwijl tegelijkertijd de urgentie tot het 
nemen van CO2-besparende maatregelen alleen maar groter 

wordt; 

overwegende dat energiecoöperaties vanwege de huidige 
marktomstandigheden in de problemen dreigen te komen, 
terwijl energiecoöperaties essentieel zijn voor duurzame 
energieopwek met veel draagvlak; 

verzoekt de regering actief in overleg te treden met energie- 
coöperaties en te bezien of hun beschikkingen uit het verle- 
den dienen te worden herzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Kröger en Thijssen. 

Zij krijgt nr. 1071 (32813). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het wegnemen van de productiebeperking 
van 35% van de kolencentrales zal leiden tot 10 megaton 
extra CO2-uitstoot; 

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven compense- 
rende maatregelen te presenteren bij Prinsjesdag; 

overwegende dat om de klimaatdoelen in 2030 te halen het 
nodig is om ieder jaar meer CO2 te reduceren en niet op 

het niveau van de Urgendadoelen te blijven hangen tot en 
met 2024; 

verzoekt de regering om bij Prinsjesdag naast de compen- 
serende maatregelen voor het aanzetten van de kolencen- 
trales tevens vast te leggen hoeveel CO2 Nederland gaat 

reduceren additioneel aan het Urgendavonnis van 25% in 
2020 de komende jaren, en hiervoor maatregelen vast te 
stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Kröger en Thijssen. 

Zij krijgt nr. 1072 (32813). 

Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

De heer Thijssen staat alleen nog niet onder de motie. Zijn 
naam moet ik er even bij zetten. 

De voorzitter: 
De heer Thijssen heeft deze motie dus mede-ingediend. 
Dank u wel. 
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Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

Voorzitter. Ik heb nog één hele korte concrete vraag aan de 
minister. Provincies zijn hard aan de slag met slimme 
oplossingen om vaart te krijgen in de netcapaciteit. De vraag 
aan de minister is of er een regeling komt om hen hier 
financieel in bij te staan. 

Dank u wel. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Het woord is aan de heer Bontenbal. Hij spreekt 
namens het CDA. 

De heer Bontenbal (CDA): 

Voorzitter. Omdat andere collega's veel meer moties hebben 
ingediend dan commissie-Van der Staaij aanbeveelt, zie ik 
even af van mijn spreektijd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Daar doet u ons een plezier mee. De heer Erkens 
namens de VVD. 

De heer Erkens (VVD): 

Dank u, voorzitter. Om te compenseren voor collega Bon- 
tenbal, twee moties van mijn hand. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het mkb en specifiek de allerkleinste 
ondernemers meer geholpen moeten worden met verduur- 
zamen; 

constaterende dat er nog weinig aandacht is voor het kleine 
mkb in de verduurzamingsplannen van het kabinet; 

verzoekt de regering om dit jaar een ontzorgingsprogramma 
met daarbij één loket voor alle verduurzamingsinstrumenten 
uit te werken voor het kleine mkb; 

verzoekt de regering om het kleine mkb nog dit jaar toegang 
te geven tot het warmtefonds, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Erkens en Boucke. 

Zij krijgt nr. 1073 (32813). 

De heer Erkens (VVD): 

Dan de tweede motie, voorzitter. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het elektriciteitsnet in Limburg en Noord- 
Brabant vastzit; 

overwegende dat het al eerder bekend was dat deze provin- 
cies kampten met een groot tekort aan capaciteit maar dat 
er niet op tijd werd ingegrepen; 

verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek te 
laten uitvoeren naar hoe het elektriciteitsnet in Noord-Bra- 
bant en Limburg zo snel heeft kunnen vollopen en welke 
lessen uit deze crisis getrokken worden; 

verzoekt de regering om specifiek in dit onafhankelijke 
onderzoek te laten bezien of de huidige marktordening 
(specifiek de taakverdeling en taakinterpretatie van overhe- 
den, regionale netbeheerders, TenneT, ACM en marktpar- 
tijen) nog wel geschikt is voor een meer flexibel en dyna- 
misch elektriciteitsnet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Erkens en Grinwis. 

Zij krijgt nr. 1074 (32813). 

Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Boucke. Hij 
spreekt namens D66. 

De heer Boucke (D66): 

Dank je wel, voorzitter. We hadden zojuist een tweeminu- 
tendebat over de energiecrisis. Maar die andere crisis, de 
klimaatcrisis, raast ook op volle sterkte door. Dat betekent 
dat we keihard moeten werken om die 60% reductie in 2030 
te halen. Het betekent dat elke megaton CO2 extra die de 

kolencentrales uitstoten, moet worden gecompenseerd. 
Voor mijn partij is het duidelijk ... 

De voorzitter: 
We hebben het kerstregime, hè. Dus probeert u zo weinig 
mogelijk inleiding en zo veel mogelijk moties. 

De heer Boucke (D66): 

Ja, ik kom bij mijn moties, voorzitter. Maar ik had twee 
minuten. 

De voorzitter: 
Als we dit twee minuten doen, komt niet iedereen aan bod. 
We doen moties. 

De heer Boucke (D66): 

Voorzitter. Zowel voor de energiecrisis als voor de klimaat- 
crisis is het van groot belang dat de grote energieverbrui- 
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kers ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun 
verduurzamingsplannen. Daarom de volgende motie. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de verduurzaming van de grootste indu- 
striële bedrijven in Nederland van cruciaal belang is voor 
het bestrijden van de klimaat- en energiecrisis; 

overwegende dat ook deze verduurzamingsplannen grote 
impact hebben op de planning en processen van netbeheer- 
ders; 

verzoekt de regering om de aanpak rond de maatwerkaf- 
spraken met de industrie te versnellen, een doel te stellen 
voor een minimumaantal joint letters of intent eind 2022, 
en de Kamer hierover voor het commissiedebat Verduurza- 
ming industrie te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Boucke. 

Zij krijgt nr. 1075 (32813). 

De heer Boucke (D66): 

Nu heb ik nog 30 seconden, voorzitter. 

De voorzitter: 
Ja. Dank u wel. Mevrouw Kröger heeft nog een korte vraag. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

Ik heb een vraag over deze motie. Ik begrijp de intentie, 
namelijk versnelling van de verduurzaming van de industrie, 
maar mijn zorg is dat we eigenlijk nog steeds niet concrete 
criteria hebben gezien, concrete randvoorwaarden voor dat 
maatwerk, vanuit de minister van Economische Zaken. 
Hebben we dat dan niet eerst nodig, zo vraag ik D66. 

De heer Boucke (D66): 

Nou, ik vind het belangrijk dat het kabinet gewoon heel snel 
aan de slag gaat. En ik vind het tempo gewoon te laag. Dat 
hebben we in het vorige debat ook besproken. Ik heb eerder 
samen met de heer Erkens een motie ingediend die wat 
specifieker was, over infrastructuur en een versnelling 
daarop. Ik vind het zaak dat het kabinet het signaal uit de 
Kamer krijgt dat we moeten versnellen op de maatwerkaf- 
spraken. 

De voorzitter: 
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Dassen. Hij zal 
spreken namens Volt. 

De heer Dassen (Volt): 

Dank, voorzitter. Ik zal snel door de moties heen gaan. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de recente waarschuwing van het Inter- 
nationaal Energieagentschap dat Europa zich erop moet 
voorbereiden dat Rusland de gastoevoer komende winter 
helemaal stopt, in Duitsland leidde tot de aankondiging van 
alarmfase 2; 

overwegende dat hoe eerder we starten met besparen en 
voorbereiden, hoe beter we voorbereid zullen zijn op de 
uitdagingen waar we deze winter voor zullen staan; 

verzoekt de regering om op te schalen naar alarmfase 2 en 
mensen actief voor te bereiden op deze winter door middel 
van een campagne waarvan positieve beloningen voor 
extra besparingen een onderdeel zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Dassen. 

Zij krijgt nr. 1076 (32813). 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in het ontwerpbeleidsprogramma Klimaat 
staat dat er maatwerkafspraken komen met de twintig 
grootste industriële CO2-uitstoters; 

constaterende dat er tussen die twintig grootste industriële 
CO2-uitstoters energiebedrijven zoals Eneco, Uniper, Vatten- 

fall en Shell staan, die in de top tien van grootste gasver- 
bruikers staan; 

overwegende dat de energiebesparingsplicht in 2023 uitge- 
breid wordt naar ETS- en vergunningplichtige bedrijven; 

verzoekt de regering om aan deze maatwerkafspraken per 
direct ook energiebesparingsafspraken toe te voegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Dassen. 

Zij krijgt nr. 1077 (32813). 

De heer Dassen (Volt): 

Dan een lange motie. 
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Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat een groep van 432 wetenschappers een 
open brief aan de regering heeft gestuurd waarin zij stellen 
dat het aanboren van nieuwe gasvelden haaks staat op de 
klimaatambitie om de aarde niet meer dan 1,5 graden te 
laten opwarmen; 

overwegende dat het Internationaal Energieagentschap 
vorig jaar mei ervoor pleitte om vanaf eind 2021 geen 
nieuwe projecten voor het winnen van gas en olie te starten 
en om investeringen in geplande kolencentrales te staken 
om te kunnen komen tot een CO2-uitstoot van nul in 2050 

en daarmee te voldoen aan de afspraken zoals die in 2015 
zijn gemaakt in Parijs; 

constaterende dat de producenten van Amerikaans lng al 
hebben aangegeven dat zij de productie en opslagcapaciteit 
voor lng pas vergroten bij contracten van ten minste twintig 
jaar; 

constaterende dat Amerikaans lng voor ongeveer 80% uit 
schaliegas bestaat en dat methaan per molecuul een 30 tot 
70 keer sterker broeikasgas is dan CO2 en de grootschalige 

productie van schaliegas in de VS en Canada bewezen de 
grootste veroorzaker is van de enorme toename aan 
methaan in de atmosfeer; 

verzoekt de regering om zich er hard voor te maken om als 
Nederland én in EU-verband geen langetermijncontracten 
te sluiten met aanbieders van Amerikaans lng ter vervan- 
ging van Russisch gas om de uitbreiding van de productie 
van schaliegas te voorkomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Dassen, Kröger 
en Thijssen. 

Zij krijgt nr. 1078 (32813). 

Dank u wel. Dan schors ik de vergadering tot 12.01 uur. Dan 
gaan we verder met de beantwoording van de minister. 

De vergadering wordt van 11.52 uur tot 12.01 uur geschorst. 

De voorzitter: 
Ik geef het woord aan de minister voor Klimaat en Energie. 

Minister Jetten: 

Dank u wel, voorzitter. Allereerst een vraag van mevrouw 
Kröger. Zij vroeg mij of ik bereid ben om een regeling in 
het leven te roepen om provincies bij te staan die bezig zijn 
met slimmer netmanagement. Wij hebben een taskforce 
met de verschillende medeoverheden waarin we vooral 
kijken hoe we op korte termijn al die netcongesties zo veel 
mogelijk kunnen oplossen. Tot nu toe is er bij mij geen 

vraag vanuit de medeoverheden gekomen voor een finan- 
ciële regeling om die rol beter te vervullen, maar na deze 
vraag zal ik dat de volgende keer dat we met de taskforce 
zitten met hen bespreken. Mocht daar een noodzaak zitten, 
dan gaan we gewoon serieus kijken of we dat kunnen faci- 
literen. 

Voorzitter. Dan de moties. De motie-Thijssen/Kröger op 
stuk nr. 1065 moet ik ontraden. U krijgt van mij bij de 
Voorjaarsnota het totale pakket. Daarmee voldoe ik ook aan 
de Klimaatwet, waarbij we met meer rust in het klimaatdos- 
sier proberen op vaste momenten het klimaatbeleid bij te 
stellen. 

Dan de motie op stuk nr. 1066, ook van de heer Thijssen en 
mevrouw Kröger, over een verbod op fossiele reclames. Ik 
heb u eerder al toegezegd dat we met gedragsexperts 
aparte sessies gaan organiseren voor een doorlichting van 
het klimaatbeleid en daarbij dus ook kijken naar gedragsbe- 
ïnvloeding. Die sessies vinden na de zomer plaats. Ik zal de 
Kamer daarna informeren over het vervolg. Op dit moment 
ontraad ik de motie. 

De motie op stuk nr. 1067 van de heer Van Haga … 

De voorzitter: 
De heer Thijssen heeft er nog een vraag over. 

De heer Thijssen (PvdA): 

Toch nog over die eerste motie. Er was toch een werkgroep 
die kwam met al die additionele maatregelen? Dus die kan 
de minister toch met ons delen voor Prinsjesdag? Dan 
kunnen we, als bij de KEV blijkt dat het niet gehaald wordt, 
ook zien wat de mogelijkheden zijn om de doelstellingen 
wel te halen. Dan hebben we een goed geïnformeerd debat 
over de KEV. 

Minister Jetten: 

Die werkgroep is niet klaar voor Prinsjesdag. Ik heb het 
gevraagd: de werkgroep is klaar om op leveren op het 
moment dat het PBL de KEV publiceert. De volledige KEV 
komt later in het najaar. Dat haal ik dus gewoon niet in de 
tijd. 

De voorzitter: 
Tot slot, de heer Thijssen. 

De heer Thijssen (PvdA): 

Het kan dus wel bij de KEV? Bij de KEV kunnen we wel die 
groslijst van maatregelen … 

Minister Jetten: 

Daar ga ik naar kijken. We hebben dan een begrotingsdebat 
met elkaar en we hebben een debat over de KEV. Ik zal kij- 
ken hoe ik op dat moment zo veel mogelijk informatie aan 
u beschikbaar kan stellen. Dat lijkt me nuttig voor het debat. 

De voorzitter: 
Dat is een toezegging. De motie op stuk nr. 1065 blijft 
daarmee … 
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Minister Jetten: 

Ja, die blijft daarmee ontraden. 

De voorzitter: 
Die blijft ontraden. Oké. 

Minister Jetten: 

Misschien kan de heer Thijssen de motie intrekken, gezien 
deze toezegging. 

De voorzitter: 
Dat kan altijd. 

Minister Jetten: 

Dan de motie op stuk nr. 1067 van de heer Van Haga. Ja, 
sorry hoor, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat wanneer 
je wetten maakt in dit land zoals een aanscherping van de 
Wet energiebesparingsplicht en we hier de hele dag de 
mond er vol van hebben dat we energie moeten gaan 
besparen, hij mij nu verzoekt in een motie om een wet niet 
te handhaven. Dat lijkt mij niet passend, ook niet bij de 
ideologie van de heer Van Haga. Dus deze motie ontraad 
ik. 

Dan de motie op stuk nr. 1068. Ik heb gekeken naar loskop- 
peling maar gebleken is dat dit helaas niet mogelijk is op 
korte termijn. Ik hoop de aangepaste Warmtewet zo snel 
mogelijk aan de Raad van State aan te bieden. Dus deze 
motie moet ik ontraden. 

De motie op stuk nr. 1069 ontraad ik ook. We gaan juist nu 
over tot normering voor de warmtepomp, omdat ook de 
sector daarom heeft gevraagd, namelijk om heldere richtlij- 
nen zodat de sector daarop kan voorsorteren. 

De motie op stuk nr. 1070 van mevrouw Kröger gaat over 
de COP. Ik deel zeer met haar dat het belangrijk is dat de 
Europese Unie richting Sharm-el-Sheikh waar de COP 
plaatsvindt, extra inspanningen laat zien. Samen met de 
minister voor BuHa-OS zal ik de Kamer uiterlijk twee weken 
voorafgaand aan de COP informeren over de Nederlandse 
en Europese inzet. Bij de Energie- en Milieuraden en in mijn 
bilaterale gesprekken roep ik collega-ministers ook op om 
net als Nederland een aangescherpt beleidsprogramma te 
publiceren zodat we die Europese inzet kunnen versterken. 
Dus ik geef deze motie oordeel Kamer en u krijgt dus te 
zijner tijd van de minister voor BuHa-OS en mij de inzet. 

De motie op stuk nr. 1071 over SDE++ moet ik ontraden 
omdat het juridisch ongewenst is om bestaande beschikkin- 
gen te herzien. Ik kan wel richting mevrouw Kröger aange- 
ven dat ik vorige week met de energiecoöperaties om tafel 
heb gezeten — dat was een eerdere toezegging aan 
mevrouw Kröger — en dat we daar een tiental mogelijke 
acties met elkaar hebben uitgewisseld om de energiecoö- 
peraties de komende tijd meer kans te geven om van sub- 
sidiemogelijkheden gebruik te maken. Dat werken we de 
komende tijd verder uit en ik zal ook de Kamer daar later 
over informeren. 

De motie op stuk nr. 1072 van mevrouw Kröger en de heer 
Thijssen moet ik ook ontraden. Het beleidsprogramma dat 

we in het commissiedebat hebben besproken, ziet op 55% 
tot 60% reductie in 2030. In ben het helemaal eens dat er 
sprake moet zijn van een dalende lijn en dat elk jaar 
opnieuw 25% halen dus niet het punt is, maar we krijgen 
nog in de KEV de doorrekening van het PBL om na te gaan 
of we voldoende op koers liggen richting het doel van 2030. 

De voorzitter: 
Mevrouw Kröger heeft hier een vraag over. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks): 

De KEV is geen antwoord op het vraagstuk dat voorligt. We 
moeten nu tien megaton extra doen om de kolencentrales 
te compenseren en we willen ervoor zorgen dat we niet 
stationair op het niveau van Urgenda blijven tot en met 
2024. Ten aanzien van dat vraagstuk vraag ik de minister 
een plan. Dus hoe zorgen we ervoor dat we voor 2023 en 
2024 boven die 25% uitkomen? Dan moet je iets additioneels 
doen boven die tien megaton. 

Minister Jetten: 

Dat is het beleidsprogramma Klimaat en Energie dat we in 
het commissiedebat uitgebreid met elkaar hebben bespro- 
ken. Dat zal de komende jaren tot een forse daling moeten 
leiden, wil je in 2030 op 55% tot 60% uitkomen. Alleen, ik 
kan dat met dit beleidsprogramma niet jaar voor jaar hele- 
maal voorspellen. Ik heb ook de KEV ervoor nodig om na 
te gaan hoe die dalende lijn er dan uit zal zien. 

De voorzitter: 
De motie blijft ontraden. 

Minister Jetten: 

Dan de motie op stuk nr. 1073 van de heer Erkens. Ik zou 
van de gelegenheid gebruik willen maken om iedereen te 
wijzen op twee websites, namelijk de website zetookdekno- 
pom.nl/bedrijven en de website mkbdoetwat.nl die we de 
afgelopen tijd helemaal hebben geüpdatet. Op beide web- 
sites kunnen kleine mkb'ers nu veel makkelijker advies 
krijgen over energiebesparing en kunnen ze ook direct 
worden doorverwezen naar de loketten waar ze de subsidies 
kunnen aanvragen. Het is pas een paar dagen live, maar in 
goede samenwerking met MKB-Nederland hebben we dit 
proces dus al deels verbeterd. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er niet nog meer werk te doen is. Ik doel dan ook op de 
oproep dat ook dit soort klein mkb meegenomen moet 
worden in de aanpak van de gebouwde omgeving en dat 
ook het Warmtefonds daar een goed middel voor is. Of het 
lukt om samen met de minister voor VRO de toegang tot 
het Warmtefonds nog dit jaar te regelen, kan ik nu niet 
zeggen maar ik ga met de minister voor VRO het gesprek 
hierover aan. Dus ik geef deze motie oordeel Kamer. 

Dan de motie op stuk nr. 1074 van de heren Erkens en 
Grinwis. Ik zou eigenlijk willen vragen om deze motie aan 
te houden. Zowel in de regio Amsterdam als in de regio 
Zuid-Nederland zijn nu twee speciale coördinatoren bezig 
om te bezien hoe op zo kort mogelijke termijn de netcon- 
gestieproblemen kunnen worden verlicht. Ik heb met hen 
afgesproken dat zij mij einde zomer verslag uitbrengen. Ik 
heb de vorige week en deze week nog met de heer Voor- 
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horst gesproken over zijn eerste beeld van Zuid-Nederland. 
Daaruit komen veel concrete mogelijkheden naar voren die 
we op korte termijn kunnen inzetten om de situatie daar 
echt aanzienlijk te verbeteren. Ik ben ook van plan om de 
Kamer na de zomer te informeren over de stand van zaken 
met betrekking tot de beide speciaal coördinatoren. Dat lijkt 
me eigenlijk een goed moment om te bekijken of je nog 
een aanvullend onafhankelijk onderzoek wilt op wat zij al 
in kaart hebben gebracht. Hier zitten wat suggesties in die 
echt verder gaan, over structurele marktordening en dat 
soort zaken. Maar ik zou eigenlijk aan de heer Erkens willen 
vragen om deze motie nog even aan te houden tot dat 
moment. Dan kan ik, aanvullend op deze motie, misschien 
zelf ook een aantal suggesties doen. Daar kan dan eventueel 
nog aanvullend onderzoek naar worden gedaan. 

De voorzitter: 
Ik probeer de heer Erkens te lezen. 

Op verzoek van de heer Erkens stel ik voor zijn motie (32813, 
nr. 1074) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
We gaan naar de motie op stuk nr. 1075. 

Minister Jetten: 

De motie op stuk nr. 1075 gaat over de maatwerkafspraken. 
Namens de minister van Economische Zaken en Klimaat 
kan ik u melden dat de nieuwe brief over de maatwerkaf- 
spraken er elk moment aankomt. Ik zou dus ook de heer 
Boucke willen vragen om deze motie even aan te houden. 
Dit zit namelijk helemaal in de portefeuille van mijn collega, 
die u dus binnenkort uitgebreider gaat informeren. 

De voorzitter: 
Meneer Boucke, de motie op stuk nr. 1075. Ik begrijp dat 
hij de motie niet wil aanhouden. Wat is het oordeel dan? 

Minister Jetten: 

Dan moet ik haar ontraden. 

De voorzitter: 
De motie op stuk nr. 1075 wordt ontraden. We gaan naar 
de motie op stuk nr. 1076. 

Minister Jetten: 

De motie op stuk nr. 1076 van de heer Dassen gaat over 
het nu opschalen naar alarmfase 2. Deze motie ontraad ik 
ook, omdat er op dit moment in Nederland gewoon geen 
aanleiding toe is. De gasmarkt in Nederland functioneert 
ondanks alle omstandigheden namelijk toch nog relatief 
goed. Het is echt een andere situatie dan die in Duitsland. 
We houden het natuurlijk wel echt nauwgezet in de gaten. 
Zeker aan het einde van de onderhoudsperiode van Nord 
Stream 2 zullen we een nieuwe weging moeten maken van 
welke fase bij de Nederlandse situatie past. Het tweede deel 
van het dictum is eigenlijk ondersteuning van het beleid, 

maar ik ben niet van plan om nu fase 2 aan te kondigen. 
Vandaar dat ik de motie moet ontraden. 

De motie op stuk nr. 1077 wil ik oordeel Kamer geven, want 
bij alles wat we bij die grote bedrijven aan CO2-reductie 

moeten doen, komt ook energiebesparing kijken. 

Voorzitter. Tot slot de motie op stuk nr. 1078. Ik heb in het 
commissiedebat ook aangegeven dat ik grote risico's zie 
bij langetermijncontracten, zeker als die gepaard gaan met 
winning waar veel andere schadelijke stoffen bij komen 
kijken. Maar ik vind ook dat een aantal van mijn collega's 
in Europa nu voor een hele grote taak staan om ook hun 
aandeel Russisch gas te vervangen. Ik vind het dan ook niet 
aan mij om me te bemoeien met de contracten die zij 
afsluiten. Daarom ontraad ik de motie op stuk nr. 1078. 

De heer Dassen (Volt): 

Mevrouw Kröger en de heer Thijssen zouden graag onder 
de motie op stuk nr. 1078 staan. 

De voorzitter: 
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de beantwoor- 
ding van de minister, die ik heel hartelijk dank voor zijn 
spoedige beantwoording. De heer Dassen heeft nog een 
nabrander. 

De heer Dassen (Volt): 

Wat als ik de motie aanpas naar alleen Nederland? 

De voorzitter: 
De motie zal wel bijna in de papierbak liggen. Minister, wat 
als het naar alleen Nederland wordt aangepast? 

Minister Jetten: 

Ik heb de motie weer opgeborgen in mijn mapje. 

De voorzitter: 
Ik zei dat voor mijn eigen administratie, meneer Dassen. 
Elke motie is mij als voorzitter even lief. 

Minister Jetten: 

Ik sluit zelf als minister voor Klimaat en Energie geen con- 
tracten af, maar deze motie verzoekt de regering om zich 
hard te maken tegen langetermijncontracten. Ik kan 
natuurlijk in de gesprekken die ik voer met bedrijven in 
Nederland gewoon wijzen op de risico's die verbonden zijn 
aan langetermijncontracten. 

De voorzitter: 
En dan wordt het oordeel? 

Minister Jetten: 

Als dat is wat de heer Dassen van mij vraagt, dan wil ik dat 
doen. Dan is het: oordeel Kamer. 
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De heer Dassen (Volt): 

Ik ga er even over nadenken. 

De voorzitter: 
We spreken het zo af: de motie op stuk nr. 1078 is ontraden. 
Als hij een gewijzigde motie indient, wil de minister dan 
nog een kort briefje sturen met het oordeel daarover? 

Minister Jetten: 

U stemt morgen, toch? 

De voorzitter: 
Of is het dan oordeel Kamer? 

Minister Jetten: 

Als u mij oproept om met Nederlandse bedrijven die 
gesprekken te voeren, dan is het oordeel Kamer. Mocht ik 
nou helemaal schrikken van de aangepaste motie, dan laat 
ik u dat weten. 

De voorzitter: 
Zo is 't. Als de heer Dassen de motie aanpast conform wat 
net is besproken, dan is het oordeel Kamer. Anders blijft 
de motie ontraden. We zien wel wat er gebeurt. Ik dank de 
minister nogmaals hartelijk, en ik dank de collega's hartelijk 
voor hun coöperatieve opstelling. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: 
Ik schors voor een heel enkel moment. Dan gaan we verder 
met tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 
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