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Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-
Transport- en Energieministers d.d. 27-28 februari 2023 

 

Aanleiding 
Op 27 en 28 februari 2023 zal een informele bijeenkomst van EU-transport- en 
energieministers plaatsvinden in Stockholm, Zweden, waar u (=Minister) aan het 
transportgedeelte zal deelnemen. Bijgaand vindt u de geannoteerde agenda (GA) 
voor de Tweede Kamer en een afschrift aan de Eerste Kamer. Hoewel de officiële 
agenda nog op zich laat wachten, zullen de besprekingen tijdens de bijeenkomst 
zich waarschijnlijk centreren rondom toekomstig EU-transportbeleid ten behoeve 
van een concurrerend en klimaatneutraal Europa, waarbij aandacht is voor de 
implementatie van het Fit for ‘55-pakket en het delen van succesvolle praktijken.  
De kansen en uitdagingen ten aanzien van de verschillende modaliteiten in relatie 
tot digitalisering en energievoorziening aan de orde zullen komen in een 
gezamenlijke bijeenkomst van de transport- en energieministers. De annotatie 
voor dit agendapunt wordt gezamenlijk gemaakt met het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.  

Geadviseerd besluit 
1. De Minister wordt gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van de 

geannoteerde agenda, in het bijzonder met de passages over maritieme 
zaken en luchtvaart.  

2. De Staatssecretaris wordt gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van 
de geannoteerde agenda, in het bijzonder met de passages over spoor en 
duurzame mobiliteit. 

3. U wordt beiden geadviseerd om de Kamerbrief aan de Eerste en Tweede 
Kamer te ondertekenen.  

Kernpunten 
Conform afspraak informeert u de Kamer over de agenda van de informele 
bijeenkomst van EU-Transport- en Energieministers en de Nederlandse inzet 
daarop een week voor het schriftelijk overleg. De Eerste Kamer wordt met een 
afschrift eveneens geïnformeerd. De inhoud van de geannoteerde agenda is 
gestoeld op de eerste informatie die van het Zweedse Raadsvoorzitterschap is 
ontvangen. Mocht de uiteindelijke agenda op belangrijke punten afwijken, dan 
informeert u de Kamer hierover tijdens de het schriftelijk overleg (SO) op 16 
februari aanstaande.  
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De annotatie voor het agendapunt van de gezamenlijke bijeenkomst van 
transport- en energieministers is afgestemd met het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK). EZK informeert beide Kamers op een later moment.  

Toelichting 
 
Logistiek 
De Minister neemt deel aan de informele bijeenkomst vanaf het eind van de 
middag op 27 februari. Tot zijn komst wordt hij ambtelijk vervangen door de 
directeur-generaal Mobiliteit. Vervanging door de Minister voor Klimaat en Energie 
(MKE) is niet haalbaar, aangezien hij deelneemt aan een sessie over energiebeleid 
die parallel plaatsvindt, mits MKE afreist. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Tweede Kamerbrief  Geannoteerde Agenda informele 
bijeenkomst van EU-Transport- 
en Energieministers 27-28 
februari 

2 Eerste Kamerbrief Afschrift EK over TK-brief met 
geannoteerde agenda  
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