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BiJIagen
Nieuwe schone versie

Kamerbrief voor

ondertekening van

Raan

Aanleiding
Eerder bent u akkoord gegaan nnet de beantwoording op de Kamervragen van het

lid Van Raan PvdD en de leden Stoffer SGP Klink VVD en van Dijk CDA

Minister voor BHOS wiide echter nog een aantal wijzigingen in de brieven

doorvoeren De wijzigingen treft u met tracks aan in de bijiage In de bijiage zijn
tevens de twee nieuwe schone versies van de beantwoording te vinden

Nieuwe schone versie

Kamerbrief voor

ondertekening
Stoffer Klink Van Dijk

Track changes versie

aangepaste

Kamerbrief van Raan

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de wijzigingen in de beantwoording op de

Kamervragen van 1 Het lid van Raan PvdD en 2 de leden Stoffer

SGP Klink WD en van Dijk CDA

• Indien akkoord wordt u vriendelijk verzocht de nieuwe versies van de

Kamerbrieven te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de voorgaande
beslisnota s en de nu voorliggende nota conform de beieidslijn Actieve

openbaarmaking nota s

Track changes versie

aangepaste

Kamerbrief

Stoffer Klink Van Oijk

2
Kernpunten

• De beantwoording van de twee sets aan Kamervragen zijn eerder u

voorgelegd BFB 28797 en BFB 26678 Op 21 februari kregen wij van BZ

te horen dat MBHOS de brief op een aantal punten wiide wijzigen
• De wijzigingen voor de Kamervragen van het lid van Raan betreffen in het

bijzonder
o Toevoeging van de motie Heinen en motie Klink

o Een verduidelijking van de uitzondering onder het COP26 beleid

o Een verduidelijking ten opzichte van het beleid van andere ianden

• De wijzigingen voor de Kamervragen van de leden Stoffer SGP Klink

VVD en van Dijk CDA betreffen in het bijzonder
o Toevoeging van de dekking op fondsen

o Toevoeging van samenwerking tussen de verschiilende

overheldsinstanties

• De nieuwe beantwoording zal tevens wederom aan MinBHOS Worden

voorgelegd ter instemming
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Communicatie
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Politlek bestuurlijke context

Op 23 februari a s staat het commissiedebat ekv gepland Op de agenda staat

onder andere de uitwerking van de COP26 verklaring Naar verwachting komen

de antwoorden op vooriiggende vragen daar ook aan bod

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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