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De vaste commissies voor economische zaken1 en voor het midden– en
kleinbedrijf2 hebben ter voorbereiding van de openbare behandeling van
hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken), met uitzondering van
het onderdeel Buitenlandse economische betrekkingen en exportbevor–
dering, de regering de hierna volgende lijst van vragen ter beant–
woording voorgelegd.
Bij de indeling van de vragen is de volgorde van de memorie van
toelichting aangehouden.

HOOFDSTUKI
1. Conjunctuur en beleid

1
Is het met het oog op de te verwachten groei logisch/begrijpelijk dat
de gemiddelde reële groei van de bedrijfsinvesteringen afneemt? (blz. 5)
Wordt de relatief lage klassering van Nederland op het gebied van
technologie als een probleem ervaren? (blz. 7)
Beschouwt de minister de verbetering van (milieu-)technologie ook als
een onderdeel van het huiswerk dat hij zichzelf opgeeft? Waarom worden
geen keuzes gemaakt en worden geen prioriteiten gesteld bij de verschil–
lende te verbeteren aspecten van de internationale concurrentiekracht?
Waarom wordt bijvoorbeeld niet gekozen voor een voorloperpositie op
het gebied van milieutechnologie? (blz. 7)
2. Kerntaken en organisatie

Welke taken van het ministerie van Economische Zaken (EZ) behoren
volgens de eigen inzichten van het ministerie tot zijn kerntaken? (blz. 8)
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5
Op welke manier wordt inhoud gegeven aan het streven naar een
duurzame economische ontwikkeling, indien wordt gestreefd naar een
gezond ondernemingsklimaat (blz.8)?

6
Hoe denkt de minister de gewenste samenhang in het beleid te
bereiken nu de beide taken van het ministerie, de interventierol en het
aanspreekpunt, zo nadrukkelijk in de organisatiestructuur van het minis–
terie worden gescheiden? (blz. 8)

7
Op welke wijze krijgt de interventietaak gestalte? Is er sprake van
gelijkwaardig overleg met andere departementen/overheden? (blz. 8)

8
In welke mate draagt de voorgenomen organisatiewijziging bij aan het
streven naar een duurzarne economische ontwikkeling? (blz. 8)

9
Welke activiteiten pleegt het ministerie van EZ met betrekking tot het
stimuleren van samenwerking tussen scholen en bedrijven? (blz. 8)

10
Op welke wijze zal het ministerie van EZ participeren in de uiteindelijke
standpuntbepaling door het kabinet inzake de voorstellen van de
commissie-Stevens? (blz. 9)
11
Hoe moet de stelling «Vaak is zelfregulering op vrijwillige basis,
bijvoorbeeld door middel van convenanten, ook uit het oogpunt van
handhaving beter dan dwingende regelgeving» begrepen worden tegen
de achtergrond van het feit dat in convenanten een handhavingspara–
graaf meestal ontbreekt? Mag hieruit worden opgemaakt dat de minister
zich zal beijveren voor het opnemen van een handhavingsparagraaf in
door hem te ondertekenen convenanten? (blz. 9)
12
Op welke wijze zijn de banden met het bedrijfsleven aangehaald ter
versterking van de Europese belangenbehartiging? (blz. 9)
3. Gevolgen voor de begroting

13
Is er bij de internationale trend met betrekking tot subsidieverlaging
sprake van een vermindering van steun voor het gehele bedrijfsleven of
meer specifiek gericht op grote respectievelijk kleinere bedrijven? (blz.
10)
14
Op basis van welke gegevens wordt geconcludeerd dat Nederland
reeds nu een bescheiden positie inneemt als het gaat om het verstrekken
van financiële stimulansen aan het bedrijfsleven? (blz. 10)
15
Kan een overzicht worden gegeven van de artikelen op de begroting
van economische zaken welke zijn betrokken bij de decentralisatie-impuls
en voor welk bedrag? Wat zullen in dit kader de personele gevolgen zijn?
(blz. 10)
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16
Hoe staat het met de uitwerking van de in de nota «Economie met
open grenzen» genoemde actiepunten? Komt daar een aparte verslag–
geving over? (blz. 10)

17
Is er wat betreft groei en werkgelegenheid verschil in effectiviteit van
maatregelen van technologiebeleid die gericht zijn op grotere bedrijven,
respectievelijk kleinere bedrijven? Wat zijn de effecten van de Instir–
regeling in de bedoelde opzichten? (blz. 11)

18
Vermeld wordt dat de budgetten op energiebeleid zodanig worden
omgebogen dat ondanks een verlaging de in de Nota Energiebesparing
weergegeven brede aanpak en de realisatie van NMP-doelstellingen
mogelijk blijft. Op welke wijze zal het effect van de kortingen op subsi–
dieregelingen voor warmtekracht, energiebesparende technieken en
duurzame energiebronnen worden gecompenseerd zodat de
CO^-emissie-doelstelling van stabilisatie in 1994/1995 op het niveau van
1989/1990 haalbaar blijft? (blz. 11)

19
Zijn er andere dan budgettaire overwegingen om tot afschaffing van de
SMO over te gaan? Moet niet gevreesd worden dat het MKB oneven–
redig zwaar getroffen wordt? Welke gevolgen heeft het afschaffen van
de SMO voor het MKB? Aan welke andere wegen moet gedacht worden
om het wegvallen van de Instir en de SMO op te vangen? (blz. 11 en blz.
36)
HOOFDSTUK II
1. Nederland in Europa

20
Welke regelingen zijn tot op heden planmatig geëvalueerd (blz. 12)
2. Economische infrastructuur en regionaal beleid
2.1. Bedrijfsomgeving en infrastructuur

21
Is aan te geven wat in ons omringende landen wordt uitgegeven aan
soortgelijk beleid als het bedrijfsomgevingsbeleid in Nederland? (blz, 13)
22
Kan de minister een overzicht geven van de concrete inzet van het
ministerie van Economische Zaken, over de hele linie, om het Randstad–
economisch potentieel permanent te toetsen aan dat van andere groei–
zones en op basis daarvan ook toekomstig beleid te enten en te toetsen?
(blz. 13)
23
Aan welke projecten heeft het ministerie van Economische Zaken
vanuit het bedrijfsomgevingsbeleid in de loop van 1991 meegewerkt?
Wanneer verschijnt de AMvB hierover? (blz. 13)
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24
Wat is het te verwachten effect van het «decentraliseren» van het
bedrijfsomgevingsbeleid? Is dan nog recht te doen aan het bovenre–
gionale karakter van de regeling? (blz. 13)
25
Is het bedrijfsomgevingsbeleid dat niet betrokken is bij de decentrali–
satie-impuls 25 miljoen structureel? (blz. 13)
26
Hoe vallen de uitspraken «Het wordt steeds moeilijker om belangen
van ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en economie optimaal op
elkaar af te stemmen» (blz. 13) en «Nu is te constateren dat de toege–
nomen aandacht (voor milieu) geen modeverschijnsel is gebleken, maar
werkelijk ingebed raakt in het maatschappelijk leven» (blz. 17) met elkaar
te rijmen?
27
Aan welke concrete maatregelen wordt gedacht om het economisch
verkeer voorrang te geven en zo de bereikbaarheid van economische
centra te waarborgen? (blz. 14)
28
Wanneer kunnen de eerste resultaten worden verwacht van de Inven–
tarisatie Economische Effecten Schiphol? (blz. 14)
29
Op welke wijze zal het ministerie participeren in het Plan van Aanpak
Rijnmond? (blz. 14)
30
Zal Economische Zaken op de zelfde wijze betrokken worden bij het
Plan van Aanpak Rijnmond als bij Schiphol, namelijk door middel van een
economische effectrapportage? (blz. 14)

31
Bij het verkorten van besluitvormingsprocedures inzake infrastructuur
en ruimtelijke ontwikkeling is sprake van een internationale vergelijking.
Welke landen zijn bij deze vergelijking betrokken? Kan een overzicht
worden gegeven van de wijze waarop besluitvorming in de betrokken
landen plaatsvindt? (blz. 14)
2.2. Regionaal stimuleringsbeleid

32
Om welke redenen is de Europese Commissie niet akkoord gegaan met
de regionale steunverlening aan Zuid-Oost-Drenthe? (blz. 14)
33
Kan de minister inzicht verschaffen in de gevolgen van bezuinigings–
operaties en de grote efficiency-operatie?
34
Voor arbeidsplaatsen die in het verleden met behulp van regionaal
stimuleringsbeleid tot stand zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld gespreide
rijksdiensten? (blz. 14/15)
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35
Tot welk bedrag zijn er in 1991 verplichtingen aangegaan en uitgaven
gedaan ten behoeve van majeure projecten in de IPR-sfeer en waar zijn
deze terechtgekomen? (blz. 15)
36
Wat is de procentuele verdeling van de realisatie in 1991 tussen het
centrale en decentrale deel van de IPR? (blz. 15)
37
Weike verantwoordelijkheid draagt de bewindspersoon op het minis–
terie van Economische Zaken voor de ISP en PNL-arbeidsplaatsen? Welk
beleid voert de bewindspersoon terzake (blz. 15)
38
Welk verwachtingen heeft de Minister met betrekking tot verlies van
arbeidsplaatsen bij grotere bedrijven in het Noorden des Lands ten
gevolge van herstructureringsprocessen (blz. 15)
2.3. De Europese context van het regionaal beleid

39
Zal het budget voor economische zaken worden verlaagd, volgens de
uitgangspunten in de Miljoenennota, waarbij rekening werd gehouden
met het uit intensiveringen op de EG-begroting voortvloeiende nationale
profijt, indien de 60 miljoen ECU inderdaad vrijkomt voor de 7 INTERREG
regio's? (blz. 16)
40
Hoe vindt de verspreiding plaats van kennis die aanwezig is bij onder–
zoeks– en onderwijsinstellingen in het kader van STRIDE, richting
regionaal midden– en kleinbedrijf? (blz. 16)
41
Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie? (blz. 16)
42
Zijn er bedrijfstakken die niet voldoen aan de eis van duurzame ontwik–
keling en zo ja welke en waarom? Zo nee, waarom niet? (blz. 16)
3. Milieu en energie
3.1. Milieu

43
Kan er bij de convenanten voor het bereiken van efficiencyverbetering
op het gebied van energie een tijdpad worden gegeven van de effectieve
invoering van deze «omvangrijke pakketten beleidsmaatregelen»?
Hoe kunnen de convenanten worden gehandhaafd? (blz. 17)
44
Hoe zal het begrip «bestendig bestuur» gehanteerd worden, indien
nieuwe gegevens en/of inzichten zich aandienen? (blz. 18)
45
Grootschalige investeringsprojecten moeten zijn afgestemd op de
eisen van de eenwording van de interne markt. Voldoen
(overheids)investeringsprojecten aan deze eisen, zo niet, waar dienen
zich mogelijke conflicten aan? (blz. 18)
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46
Welke actiepunten uit de notitie Technologie en milieu zullen al het
komende begrotingsjaar worden uitgevoerd? Welke budgettaire conse–
quenties hebben die voor het begrotingsjaar '92? (blz. 18)
3.2. Energiebeleid

47
Hoe valt de bezuiniging op het pas vorig jaar in de steigers gezette
energiebesparingsbeleid te rijmen met de eisen van bestendig bestuur,
die blijkens blz. 17 één van de hoofdaandachtspunten van Economische
Zaken is? (blz. 19)
48
Hoe ver raakt de realisering van de besparingsdoelstellingen achter
door de bezuinigingen op energiebesparing? Aan welke andere instru–
menten wordt gedacht, en wanneer kunnen die worden ingezet? (blz. 19)

49
Kan cijfermatig worden onderbouwd dat door ombuigingen op de
beleidsterreinen «bevordering energiebesparing en duurzame energie»
en «onderzoeks– en ontwikkelingswerk op het gebied van energiebe–
sparing» de realisering van doelstellingen zoals gesteld in de nota
Energiebesparing niet verderop raken? (blz. 19)

50
Welke inspanningen zullen de ministeries van EZ en VROM zich
getroosten om de NMP doelstellingen voor de woningbouw, 25%
energiebesparing in 2000, te realiseren nu er voor 68 miljoen wordt
gekort op de isolatiesubsidies in de woningverbeteringsregeling? (blz.
19)
51
Hoeveel wordt er in 1992 besteed aan onderzoek, respectievelijk
ontwikkeling van kernsplitsing, kernfusie, olie, aardgas, zonne-energie,
duurzame energie? Hoeveel wordt er besteed aan demonstratiepro–
jecten? Wat waren de bedragen voor deze afzonderlijke energiedragers
vanaf 1982 tot 1991? Hoe zal de omvang van deze uitgaven voor de
verschillende energiedragers zich de komende jaren ontwikkelen? (blz.
19)

52
Welke schattingstechniek is gebruikt in tabel 6 met betrekking tot
aandeel isolaties in de regeling woningverbetering? (blz. 19)

53
Tot welke nivo worden in 1992 de isolatienormen voor nieuwbouw
verhoogd? (blz. 19)
54
Welke prijzen hebben voor de diverse groepen afnemers van gas c.q.
elektriciteit gegolden over de afgelopen 10 jaar? Welke prijzen hebben
voor deze groepen over deze termijn gegolden in de diverse
EG-lidstaten? Waardoor worden deze verschillen verklaard? Hoe zal deze
prijsverhouding zich in de nabije toekomst ontwikkelen? (blz. 20)
55
Zijn alle distributiebedrijven begonnen met de uitvoering van het MAP?
Hoeveel middelen en menskracht wordt per distributiebedrijf voor het
MAP ingezet? (blz. 20)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 300 XIII, nr. 10

6

56
Hoe ontwikkelt zich in kwantitatieve zin het besparings–, duurzame
energie– en WKK-potentieel, dat (mede) door de distributiebedrijven zich
in de komende 10 jaar kan ontwikkelen? (blz. 20)
57
Hoe ontwikkelt zich het windenergie-vermogen in relatie tot de
doelstelling van 1.000 MW in het jaar 2000? (blz. 20)
58
Welke teruglevertarieven voor windelektriciteit hanteren de distributie–
bedrijven en op welke grondslag zijn ze gebaseerd? (blz. 20)
59
Welke gevolgen zal de intentieverklaring van de Europese milieumi–
nisters bij implementatie hebben voor de prijzen van gas en elektriciteit
in de periode 1993-2000 voor klein– en grootgebruikers? (blz. 20)
60
Hoe zullen deze elektriciteitsprijzen zich dan verhouden tot het elektri–
citeitsprijsniveau in de andere Europese landen? (blz. 20)
61
Welke feitelijke gegevens zijn beschikbaar van de verschillende
bedrijfssectoren over energie-intensiteit en arbeidsintensiteit? (blz. 20)
62
Wat kan de aanvullende betekenis van SAVE zijn in vergelijking met de
Nederlandse besparingsdoelstellingen? (blz. 21)
63
Welke steun en hulp aan welke Oosteuropese energieprojecten geeft
de regering nu al? (blz. 21)
64
Voldoen kerncentrales in Oost-Europa en de USSR aan minimale eisen
van veiligheid? Zo niet, welke kerncentrales zijn dermate riskant dat ze
moeten worden gesloten? Welke lenen zich voor verbeteringsinvestering?
Hoe kan snel in vervangende elektriciteitsprodukten worden voorzien?
Welke financiële bijdragen zijn hiermee gemoeid, zowel wat betreft
verbeteringsinvesteringen als vervangende elektriciteitsprodukten? (blz.
21)
65
Welke vormen van internationaal overleg richten zich op deze onder–
werpen? Welke rol speelt Nederland hierbij? (blz. 21)
66
Wat zal, uitgaande van de overeengekomen rekenregel in relatie tot
het Plan van Gasafzet 1990, de opbrengst zijn uit de additionele
gasexport? Welke inkomsten komen vrij uit de Common Area? (blz. 22)
67
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen van de
Gasunie om ondergronds in zoutkoepels gas op te slaan voor met name
de piekvraag? Welke vergunningen zijn verleend en welke moeten nog
verleend worden? (blz. 23)
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68
Is de minister het eens met de stelling dat economische ontwikkeling
(onder andere groei) beïnvloedbaar is door gericht beleid? Zo ja, is hij het
dan ook eens met de stelling dat daarmee ook de vraag naar elektriciteit
als zodanig beïnvloedbaar is en niet alleen de energie-efficiency? (blz.
23)
69
Waarop wordt gedoeld met «alle besparingsinspanningen» op het
gebied van elektriciteit? (blz. 23)
70
Welke maatregelen zijn in de kerncentrales Dodewaard en Borssele
uitgevoerd naar aanleiding van de verschillende studies die na het
ongeval in Tsjernobyl zijn verricht naar de veiligheid van de Nederlandse
kerncentrales? Kunnen de kosten hiervan aangegeven worden?
71
Welke maatregelen die in de verschillende studies zijn voorgesteld zijn
om welke redenen nog niet ingevoerd in de bestaande kerncentrales?
Worden deze maatregelen alsnog ingevoerd en zo nee, waarom niet; zo
ja, wanneer zal de invoering gebeuren en hoeveel zal elke maatregel
kosten?
72
Kan worden aangegeven welke investeringen nodig zijn voor een
verlenging van de geplande levensduur van de kerncentrale Borssele tot
na het jaar 2000?
73
Welke investeringen zijn nodig om de levensduur van de kerncentrale
Dodewaard te kunnen verlengen?
74
Wanneer zijn de probalistische veiligheidsanalyses voor de bestaande
kerncentrales gereed?
75
Worden voorvallen en storingen die zich voordoen in de Hoge Flux
Reaktor, de Lage Flux Reaktor, de IRI-reaktor te Delft en in de uraniumfa–
briek te Almelo aan de Minister gemeld?
76
Welke zijn de kosten van opwekking uit de kerncentrales Dodewaard
respectievelijk Borssele in miljoenen guldens en in centen per kilowattuur
in 1989, 1990, 1991,en 1992?
77
Hoeveel gebruikte brandstofelementen met welk gewicht van de
kerncentrales Dodewaard respectievelijk Borssele zijn tot nu toe
verstuurd naar buitenlandse opwerkingsbedrijven?
78
Hoeveel kost de opwerking van gebruikte brandstofelementen uit de
genoemde kerncentrales? Komt het plutonium en uranium dat bij
opwerking afgescheiden wordt terug naar Nederland en zo ja wanneer en
hoeveel? Hoeveel kost de opslag in het buitenland tot het moment van
terugzending naar Nederland?
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79
Is er intussen een bestemming bepaald voor het plutonium en
opgewerkte uranium? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke is de
bestemming?

80
Hoeveel opgewerkt uranium is tot nu toe in welke hallen van de verrij–
kingsfabriek te Almelo verrijkt? Is in de vergunning voor de gedoogde
fabriek voorzien in verrijking van opgewerkt uranium en zo ja, om welke
hoeveelheden gaat het hier?
81
Wordt de studie van het CPB over de wereldenergiemarkten toege–
zonden aan de Kamer? (blz. 24)
82
In welke lidstaten is de Europese Commissie een onderzoek begonnen
naar inbreuken op het Verdrag van Rome op het gebied van export– en
importmonopolies van gas en elektriciteit? Waarom is er ook in
Nederland onderzoek opgezet en kunnen de resultaten daarvan
overhandigd worden aan de Kamer? (blz. 25)
83
Welke gevolgen zijn te voorzien in verband met het onderzoek van de
Europese Commissie op het gebied van export– en importmonopolies van
gas en elektriciteit? (blz. 25)
84
Op welke wijze wordt geanticipeerd op eventuele maatregelen,
genomen door de Europese commissie op basis van de toepassing van
EG-mededingingsregels met betrekking tot export en importmonopolies?
(blz. 25)
HOOFDSTUK III
Inleiding

85
In hoeverre ligt er een relatie tussen de daling van de R & D-uitgaven
en de omvang van het op stimulering van die uitgaven gericht overheids–
beleid? (blz. 27)
86
Kan het saldo op de technologie betalingsbalans worden gegeven voor
de EG-landen, Verenigde Staten en Japan? (blz. 27)
87
Op welke wijze wordt beoogd het klimaat voor technologische
vernieuwing te verbeteren? Wat houdt het project Technologie en
Samenleving konkreet in? (blz. 28/29)
88
Zal er in de nota Technologie en Samenleving ook aandacht worden
geschonken aan zaken als vervreemding, duurzame economische ontwik–
keling en de ethische aspecten van de verdergaande technologische
ontwikkeling? (blz. 29)
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1. Technologische infrastructuur
1.1. Onderwijs en scholing

89
Wat zijn de bevindingen van het onderzoek van ITS naar de Subsidie–
regeling Scholing van Werknemers in het Bedrijfsleven? (blz. 30)
90
Wat zijn de uitkomsten van het recente onderzoek van het Instituut
voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) inzake belemmeringen
voor scholing van werknemers in middelgrote en kleine bedrijven? (blz.
30)
91
Welke financiële inspanningen worden - naast die van het CBA - door
middelgrote en kleine bedrijven zelf gepleegd ten behoeve van scholing
van ondernemers en werknemers? Is het CBA betrokken bij initiatieven
ten aanzien van exportonderwijs en kennis van vreemde talen? (blz. 30)

92
Welke resultaten zijn er te melden in het kader van de nieuwe regeling
«ondernemers in kleine kernen»? Is deze regeling effectiever dan de
vorige regeling? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? (blz. 30)
1.2. Universiteiten en instituten

93
Kan het ministerie van economische zaken zelf ook richting geven aan
de vorm en inhoud van onderzoeksscholen? (blz. 30)

94
Zijn er reeds meer concrete voorbeelden van onderzoeksscholen die
door het ministerie van EZ gesteund zullen worden? Hoe verloopt de
relatie met KNAW/NWO ter zake? (blz. 30)
1.3. Intermediairs

95
Sluiten de technologische verkenningen aan op breed te introduceren
technologieën of op high-tech voor specialistische bedrijven? (blz.
31/32)

96
Zijn er afgezien van de kwantitatieve aspecten met betrekking tot
contacten en tevredenheid van klanten reeds kwalitatieve resultaten te
melden wat betreft de effecten van de innovatiecentra inzake invoering
van technologische innovaties? (blz. 31/32)
1.4. Technologie en samenleving

97
In welke mate wordt het bedrijfsleven zelf betrokken bij het verbeteren
van het technologische klimaat en het werven van onderzoeken, respec–
tievelijk gekwalificeerd personeel? (blz. 32)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 300 XIII, nr. 10

10

2. Bedrijfsgericht technologie instrumentarium
2.1. Internationaal

98
Welk deel van de Nederlandse EG-afdrachten wordt aangewend voor
het EG-technologiebeleid? (blz. 33)

99
Wat heeft de evaluatie van de Nederlandse Eureka-portefeuille
concreet aan informatie opgeleverd? (blz. 34)

100
Is er wel sprake van indirecte financiële schade als gevolg van het
terugtrekken van Philips uit het project SRAM-chips? Zo ja, in welke
mate? (blz. 34)
2.2. Nationaal
101
Kan de minister een overzicht geven, gelijk tabel 7, met hierin
opgenomen het onderscheid tussen bedrijven met respectievelijk minder
dan 20 en minder dan 50 werknemers? (blz. 36)
102
Welke landen geven hun (middel) grote ondernemingen meer steun
dan Nederland? (blz. 37)

3. Structuurversterking
3.2. Steunverlening aan individuele bedrijven
103
Kan worden aangegeven waar de grens ligt tussen offensieve en
defensieve steunverlening? (blz. 38)

4. Bevordering ondernemerschap en bedrijfsvoering
4.1. Bevordering ondernemerschap
104
Is de nog steeds bestaande aftrek voor investeringen met een beperkte
omvang niet in strijd met het offensieve MKB-beleid dat economische
zaken voor ogen staat? (blz. 39)
105
Aan welke instrumenten wordt gedacht bij kwaliteitsverbetering van
het ondernemerschap en verbetering van bedrijfsvoering ten aanzien van
het MKB? (blz. 39)

106
Welke redenen zijn er om de regeling TOP-plaatsen op te heffen en in
plaats van daarvan een Stichting Thinktank te subsidiëren? Ontvangen
vergelijkbare stichtingen c.q. initiatieven in andere regio's eveneens
subsidie? Wat zijn de criteria voor subsidieverlening? (blz. 40)
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4.3. Voorlichting en advisering MKB
107
Wat is de precieze inhoud van de reorganisatie van het IMK-netwerk?
(blz. 41)

4.5. Toerïsme
108
Kan de minister nadere informatie geven over de inhoud van het
EG-actieprogramma Toerisme? (blz. 41)
109
Is thans nog sprake van uitvoering van het zogenaamde Plan van
Aanpak gericht op vraagsubsidie? (blz. 41)
110
Hoe verhouden de voorstellen met betrekking tot recreatie en toerisme
zich tot de nota «Ondernemen en Toerisme»? (blz. 41)
111
Hoe denkt de minister om te gaan met reeds opgestarte projecten die
onder druk komen te staan als gevolg van de beëindiging van de steun–
verlening aan toeristisch-recreatieve infrastructuur? (blz. 42)
112
Is er enig verband en zo ja welk, tussen de voorgestelde bezuinigingen
op het budget van openluchtrecreatie en het feit, dat de bijdrage in de
toeristische recreatieve infrastructuur zal worden beëindigd?

113
Betekent deze ontwikkeling dat de Rijksmeerjarenprogramma's
Openluchtrecreatie en Toerisme vanaf 1994 tot het verleden behoren?
(blz. 42)
114
Wat wordt beoogd met de structurering van het toeristische
onderwijs? (blz. 42)

4.6. Kwaliteitszorg en certificatie/normalisatie
115
Is bij het voorstel tot oprichting van een landelijk kwaliteitscentrum
niet gedacht aan onderbrenging bij een bestaande instelling? Kunnen
huidige regionale kwaliteitscentra deze functies niet vervullen? Hoe is de
relatie tussen deze centra en het centrum zoals genoemd in de
begroting? Welke kosten brengt dat met zich mee? Is er sprake van
medefinanciering door het bedrijfsleven? Hoe is de relatie met de
voornemens over Erkenningsregelingen? (blz. 63)

HOOFDSTUK IV
1. Mededingings– en marktbeleid
1.2. Aspecten van marktordening
116
Op welke aspecten richt zich het onderzoek inzake de wettelijke
regeling van huur en verhuur van middenstandspanden? (blz. 46)
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HOOFDSTUK V
1. Personeel en organisatie
117
Binnen welk tijdsbestek dient de beoogde reorganisatie doorgevoerd te
worden? Kan meer inzicht gegeven worden in de toekomstige organisa–
tiestructuur? (blz. 55)

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Inleiding
118
Welk aandeel van de 30 miljoen gulden per jaar die uit de
Wabm-heffing aan het ECN worden toegekend, wordt besteed aan
kernsplijtingsonderzoek?

Art. 01.14
119
Hoe groot is de stijging geweest van de tarieven van het Europees
Octrooibureau?

Art. 01.42
120
Wat is de reden van de extreme verhoging van het budget van de
Dienst Investeringsrekening als gevolg van uitvoeringskosten Instir en
subsidieregeling energiebesparing en stromingsenergie?

Art. 02.00
121
Waar wordt binnen de begroting van EZ precies de ruimte gevonden
om het verplichtingenbudget van de posten 02.03 en 02.12 vanaf 1995
te verhogen met f 80 miljoen?

Art. 02.06
122
Wat is de achtergrond van de piek in het budget van post 02.06 120
voor1991?

Art. 04.01
123
Voor welk percentage deelt de overheid nog in de kosten van de
ROM's?

Art. 05.01
124
Is het streven erop gericht om tot een verzelfstandiging te komen van
het IMK-netwerk?
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125
Kan de minister een overzicht geven van de diverse bedrijfsgrootten
die dit jaar een beroep hebben gedaan op het SMO?

Art. 05.03
126
Verwacht de minister grotere moeilijkheden voor bedrijven om in
aanmerking te komen voor de Regeling Borgstelling MKB-kredieten 1988
nu de subsidie-activiteit voor advies wordt afgeschaft?

Art. 06.00

127
Wat wordt bedoeld met de zin «In het energiebeleid staat het
evenwicht tussen energie– en milieudoelstellingen meer dan ooit
centraal»? In welke zin staan doelstellingen van energiebeleid en die van
milieubeleid tegenover elkaar?
Art. 06.02
128
Op welke terreinen zijn in 1991 haalbaarheidsstudies WKK (warmte–
krachtkoppeling) en wind uitgevoerd en waaruit blijkt dat de betreffende
technieken een goede bekendheid hebben gekregen?
129
Hoe zijn de bedragen in periode 1990-1992 van «Algemene
voorlichting, regelgeving, monitoring en effectmeting» samengesteld
naar de verschillende energiebesparingsregelingen?
130
Kan worden gekwalificeerd hoe het opvoeren van intrekkingspercen–
tages leidt tot 10% verlaging van de geraamde verplichtingen en een
verhoging van 6,5 miljoen gulden?

Art. 06.03
131
Kan gegarandeerd worden dat het aan OPLA ter beschikking gestelde
budget niet wordt overschreden? Op grond van welke criteria zal in fase
1a van OPLA een keuze worden gemaakt van een aantal lokaties voor
proefboringen? Welke gegevens zijn hiervoor nodig en is het juist dat
deze niet allemaal ter beschikking zijn (zie IR. B. P. Hageman, voorzitter
van OPLA, in ILONA-Bulletin nr. 4, juni 1990, p. 17)? Kan hieruit de
gevolgtrekking worden gemaakt, dat er geen keuze gemaakt kan worden
van een beperkt aantal lokaties voor proefboringen en dat de keuze
daarom is: proefboringen op 26 lokaties, hetgeen tot honderden
miljoenen zou kosten óf onmiddellijk stoppen met OPLA? Zo nee,
waarom niet?
132
Hoeveel geld gaat een nieuw vierjaren programma van Euratom
kosten? Komt dit bovenop de bijdrage van 75 miljoen die Nederland nu
verplicht is te leveren aan het Euratom-programma?

133
Wordt een bijdrage in het onderzoek aan de Hoge Flux Reaktor te
Petten ook verleend, zolang deze centrale nog op het proliferatiege–
voelige hoogverrijkt uranium draait? Zo ja, waarom?
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134
Welk stappen heeft de regering ondernomen, of is de regering van
plan te ondernemen om de HFR geschikt te maken voor uitsluitend laag
verrijkt uranium?

135
Uit welke onderdelen bestaat het lopende en voorgenomen onder–
zoeksprogramma van de HFB? Welke onderdelen kunnen,
technisch-wetenschappelijk gezien, uitsluitend worden uitgevoerd met
hoog verrijkt uranium? Waarom? Kennen buitenlandse onderzoeksreak–
toren ook dergelijke onderdelen in hun onderzoeksprogramma's, en zo ja,
leent het onderwerp zich voor internationale taakafspraken?
136
Welk deel van het onderzoek in de HFR wordt besteed aan kweekreak–
toren en hogetemperatuurreaktoren? Kan dit geschrapt worden nu deze
types kerncentrales geen toekomst meer hebben? Zo nee, waarom niet?
137
Is de regering op de hoogte van de bezwaren van het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden tegen de levering door de VS van hoogverrijkt
uranium aan het buitenland (bron: Nuclear Fuel, 8 juli 1991) en van het
bezwaar dat het Nuclear Control Institute heeft aangetekend tegen de
export van hoog verrijkt uranium naar Petten? Zo ja, welke stappen
onderneemt de regering?
138
Waarom wordt er in 1992 nog f 372 000 uitgegeven voor onderzoek
en ontwikkeling Kalkar? Welk onderzoek betreft het?

139
Kan het grote verschil tussen de verplichtingen ontwikkelingen kolen–
beleid (5 miljoen in 1992) en de uitgaven voor ontwikkeling kolenbeleid
(10,6 miljoen in 1992) worden toegelicht?
Art. 06.06

140
Wanneer zal het overleg over de beëindiging van de SNR-300 te
Kalkar afgerond zijn?
141
Wanneer zal de Kamer worden geïnformeerd over de afloop van het
overleg beëindiging SNR-300?

142
Is het juist, dat er onderhandelingen plaatsvinden over opslag respec–
tievelijk gebruik van de brandstofelementen van Kalkar te Dounreay?
Bron: Nucleonics Week, 22 augustus 1991.
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BIJLAGEN

Bijlage 6. Stand van de wetgeving
143
Wanneer denkt de regering de behandeling van de kamerstuknummers
19 534 en 19 536 verder ter hand te nemen?

Bijlage 7. Overzicht van door de Staten-Generaal aanvaarde
moties en door bewindslieden gedane toezeggingen
144
In hoeverre denkt het ministerie van EZ naast informatie over de
Randstad ook informatie over andere groeiregio's binnen Europa te gaan
verzamelen?
145
Wanneer wordt de voortgangsrapportage over aktiviteiten naar
aanleiding van het Cullenrapport aan de Kamer gezonden?

Bijlage 11. Voortgang Nota energiebesparing
146
Kan kwantitatief worden aangegeven hoe het energiegebruik en de
C02 emissie in de sectoren:
- industrie
- agrarische sector
- utiliteitsbouw
- woningbouw
- (rest energiegebruik) huishoudens
- verkeer en vervoer
zich sinds 1990 heeft ontwikkeld?
147
Kan het tijdschema worden aangegeven bij de uitvoer van de verschil–
lende maatregelen die in bijlage 11 worden genoemd? Kan daarbij
worden aangegeven hoe groot de energiebesparing is die van deze
maatregel in de komende jaren wordt verwacht?
148
Kan de minister aangeven hoe het met de uitvoering van het elektrici–
teitsbesparingsbeleid staat, waarmee in 2000 volgens de nota «Elektrici–
teitsbesparingsbeleid in Nederland» van februari 1988 20% efficiëntie
verbetering gehaald zal worden? Wanneer zal de voortgangsrapportage
over deze nota uitkomen?
149
Zullen de meerjarenafspraken met bedrijfstakken worden afgestemd
op een energie-efficiency verbetering met 20% in 2000 ten opzichte van
1990, ook als in 1993 pas een convenant getekend wordt?
150
Kan de externe evaluatie van subsidieregeling energiebesparing en
stromingsenergie met betrekking tot WKK naar de Kamer worden
gezonden?
151
Waaruit blijkt dat de energiedistributiebedrijven de nieuwe taak van
uitvoering van de isolatieregeling goed uitvoeren?
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152
Wanneer valt uiterlijk de introductie van prestatienormen voor de
nieuwbouw te verwachten?
153
Worden in de meerjarenafspraken met de tuinbouwsector ook
afspraken gemaakt over de gasprijzen? Zo nee, wanneer worden de
gascontracten wel besproken?
154
Valt er tijdens het EG-voorzitterschap van Nederland nog een voorstel
voor energie-efficiency-eisen voor koel– en vriesapparatuur te
verwachten?
155
Hoe is het tijdschema voor het stellen van efficiency-eisen in de wet
voor andere elektrische apparatuur?
156
Hoe wordt gemeten dat de aangepaste SES-regeling in de praktijk
aanslaat? Welke verdere verfijning van de regeling wordt voorzien?
Wanneer wordt de kamer hierover ingelicht?
157
Is het waar dat vanuit het ENGINE-programma kernonderzoek wordt
gefinancierd? Is de ECN Studie 1-91-028 «Safety and economics of new
generations of nuclear reactors» gefinancierd vanuit het ENGINE–
programma?

Bijlage 13. Verslag Wet economische mededinging 1990-1991
158
Op welke terreinen wijkt de wet economische mededinging af van het
EG-mededingingsrecht? Op welke wijze kan dit worden gerechtvaardigd?
159
Wanneer is de WEM wel van toepassing bij klachten over concurren–
tievervalsende gedragingen van overheden?

De voorzitter van de commissie voor economische zaken,
Vos
De voorzitter van de commissie voor het midden– en kleinbedrijf,
Ginjaar-Maas
De griffier van de commissies,
Janssen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 300 XIII, nr. 10

17

