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29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 

Nr. 278  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 oktober 2021 

Uw Kamer heeft mij een grote hoeveelheid schriftelijke vragen gestuurd 
over het functioneren van de internationale gasmarkt en hoe de stijging 
van de gasprijzen ook Nederland raakt. 

Bovendien heb ik tijdens het Commissiedebat Klimaat en Energie van 
14 oktober aan het lid Van der Lee (GroenLinks) toegezegd om een brief 
aan de Kamer te sturen over langetermijngascontracten en aan lid Grinwis 
(ChristenUnie) toegezegd om een reactie te geven over in hoeverre 
ingrijpen aan de vraagkant onderdeel moet zijn van het leveringszeker-
heidsbeleid (Kamerstuk 32 813, nr. 911). 

Ik heb in een brief van 4 oktober jl. (Kamerstuk 29 023, nr. 271) aange-
kondigd dat ik u voor begin november een brief over het functioneren van 
de gasmarkt zal sturen. Daarin zal ik mijn toezeggingen aan de leden Van 
der Lee en Grinwis opnemen. In de brief van 4 oktober jl. is bovendien 
toegezegd daarbij de uitkomsten van de expertbijeenkomst met partijen 
uit de sector, de resultaten van de Europese Raad en de resultaten van 
een Europese risicoanalyse van ENTSOG (Europese koepel van gasnet-
werkbeheerders) te betrekken. Ook deze zullen in de brief van begin 
november worden gedeeld. 

Aangehecht aan de brief van begin november zult u ook de antwoorden 
vinden op de vragen van: 
C de leden Kops en Wilders over de stijgende gasprijs, Aanhangsel 

Handelingen II 2021/22, nr. 521, 
C het lid Van Haga over de grote tekorten aan gas, Aanhangsel Handelin-

gen II 2021/22, nrs. 531 en 532 over de energierekening, 
C de leden Thijssen en Van der Lee over de stijgende energierekening, 

Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 534, 
C de leden De Roon en Kops over de gastekorten en het bericht dat het 

Russische Gazprom minder gas levert, Aanhangsel Handelingen II 
2021/22, nr. 533, 
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C het lid Van Raan over de vraag waarom de gastarieven voor huishou-
dens stijgen terwijl de gasvoorraden toch voldoende waren, Aanhang-
sel Handelingen II 2021/22, nr. 537, 

C de leden Boucke (D66), Bontenbal (CDA), Erkens (VVD) en Grinwis 
(ChristenUnie) over de stijgende gasprijzen, Aanhangsel Handelingen 
II 2021/22, nr. 535 

C en het lid Eerdmans over het gastekort en de exploderende gas- en 
stroomprijzen, Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 536. 

Dit zijn alle schriftelijke vragen die recent aan het kabinet zijn gesteld naar 
aanleiding van de hoge gasprijzen, naast de in september gestuurde 
antwoorden op eerdere vragen van het lid Erkens (VVD) over de hoge 
aardgasprijzen en leveringszekerheid (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, 
nr. 19). 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
D. Yeşilgöz-Zegerius
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