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Op 21 december 2022 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de
scheepsbouw clusters op verzoek van de partij BBB:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/12/21/verzoek-van-het-lid-van-der-plas-
uit-uw-brief-d-d-6-december-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/beleidsnotas/2022/12/21/2022303050-1-beslisnota-
kamerbrief-verzoek-lid-van-der-plas 

Dit is ook wegens het scheepsbouwcluster in Noord-Nederland nuttig om te weten wegens
het eigen beleid. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 21 december 2022 


Betreft Verzoek van het lid Van der Plas uit uw brief d.d. 6 


december 2022 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Per brief d.d. 6 december 2022 hebt u het verzoek overgebracht van het lid Van 


der Plas om een brief van het kabinet te vragen bij de aangenomen motie op stuk 


nr. 88, over versterking en bescherming van de regionale scheepsbouwclusters. 


Zoals in de reactie op de motie ook is aangegeven, wordt het belang van de 


Nederlandse scheepsbouwsector door het kabinet erkend. Niet alleen vanwege de 


rol van de sector in de regionale economie en werkgelegenheid, maar ook 


vanwege de rol van de scheepsbouw in de maritieme cluster en het realiseren van 


de benodigde innovaties voor de verduurzaming van de zeevaart.  


 


Bij de behandeling van de motie is al benoemd dat bescherming en versterking 


van de regionale scheepsbouwclusters het beleidsterrein van de minister van 


Economische Zaken en Klimaat betreft. Zij heeft aangegeven de motie mee te 


nemen in de sectoragenda die, conform de aangenomen motie-Graus1, het 


komend jaar samen met de maritieme maakindustrie en betrokken departementen 


wordt opgesteld. Onderdeel van dat proces is een ronde tafel met de sector. Het 


ministerie van IenW zal bijdragen aan het opstellen van deze sectoragenda. 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


Mark Harbers 


                                                 
1 Kamerstuk nr 36200-XIII nr. 29 
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