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Bestuurlijke reactie op de concept-factsheet over de beschikbaarheid
van beleidsinformatie in de EZ begroting 2011

Geachte mevrouw Stuiveling,

Behandeld door
mevr. drs. J.E. Dreesens
T 070 379 7706
F 070 379 7988
j.e.dreesens@minez.nl
Ons kenmerk
FEZ/ 10142603
Uw kenmerk

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw concept-factsheet over de
beschikbaarheid van beleidsinformatie in de EZ-begroting 2011. Met genoegen
constateer ik dat u dit jaar positief oordeelt over de EZ-begroting 2011 en de
beschikbaarheid van beleidsinformatie.

10006824 R

Ik ben verheugd dat de score op concrete informatie voor de vraag "Wat willen we
bereiken?" sterk verbeterd is voor de EZ- begroting 2011 ten opzichte van de
begroting 2010. Dat geldt ook voor de sterk verbeterde score op concrete
informatie voor de vraag "Wat gaan we daarvoor doen?".
Uw compliment voor artikel 10 'Elektronische communicatie en post' is mij
welkom. Uw punt van kritiek is dat de operationele doelstelling 3.1 'Bevorderen
van level playing field' onduidelijke prestaties kent. Ik ben van mening dat hier
geen sprake is van onduidelijkheid. De verklaring is dat hier ten opzichte van de
begroting 2010 twee prestatie-indicatoren zijn vervallen die de Innovatieregeling
scheepsbouw betroffen. Hier is in 2011 geen budget voor en om die reden kan de
W2 vraag ('Wat gaan we daarvoor doen?') hier niet beantwoord worden.
Daarnaast geldt voor het Besluit Subsidies Regionale Investeringsprojecten
(BSRI), dat ook onder deze operationele doelstelling 3.1 valt, dat ik hierover een
brief naar de Tweede Kamer heb gestuurd die de hier genoemde Europees
vastgestelde steunkaart omvat. Hiermee wordt direct antwoord gegeven op de W2
vraag. Ik heb dit ook benoemd onder operationele doelstelling 3.1 in de begroting
2011, in de veronderstelling dat dit voor de Tweede Kamer voldoende zou zijn.
Hopgachtend,

,^\
Maria J.A. van de Hoeven
Minister van Economische Zaken
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