
64ste vergadering Woensdag 28 april 1993

Aanvang 10.1 5 uur

Voorzitter: Franssen

Tegenwoordig zijn 114 ieden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs,
Akkerman, Apostolou,
Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Bijleveld-Schouten,
Blaauw, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestein, Brinkman, V.A.M. van der
Burg, Castricum, De Cloe, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Franssen, Frinking, Frissen, Van
Gelder, Ginjaar-Maas, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck Pillis–
Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Van der Hoeven, Van Hoof,
De Hoop Scheffer, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, A. de Jong, G.
de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Koetje,
Koffeman, De Kok, Korthals, Krajen–
brink, Laning-Boersema, Lankhorst,
Lansink, Leerling, Leers, Van Leijen–
horst, Lilipaly, Van der Linden,
Lonink, Mateman, Middel, E. van
Middelkoop, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Van Noord, Nuis, Ockels, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, Van der
Ploeg-Posthumus, De Pree, Reitsma,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van
Rey, Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Scheltema-de Nie, Schoots, Schutte,
Sipkes, Smits, Spieker, Swildens–
Rozendaal, E.G. Terpstra, G.H.
Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der
Vaart, Valk, Te Veldhuis, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vos, Vriens-Auerbach,

Weisglas, Wiebenga, Willems,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Van Zijl en
Zijlstra,

en mevrouw Dales, ministervan
Binnenlandse Zaken, de heer
Andriessen, minister van Econo–
mische Zaken, en mevrouw De
Graaff-Nauta, staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken.

D

De voorzitter Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Ramlal, Kersten en Stoffelen,
wegens verblijf buitenslands;

Quint-Maagdenberg, wegens ziekte;

Apostolou, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middagverga–
dering;

Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avondver–
gadering;

M.M. van der Burg, Huys en Van
Rijn-Vellekoop, wegens bezigheden
elders, alleen voor de avondverga–
dering;

Deetman en Nijland, wegens bezig–
heden elders.

Deze berichten worden voor kennis–
geving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de verslagen van de

Commissie voor de verzoek–
schriften over een aantal in haar
handen gestelde adressen
(22911, nrs. 97 t/m 123)

Overeenkomstig de voorstellen van
de Commissie voor de verzoek–
schriften wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium

ten geleide van de raming van de
kosten van de parlementaire
enquête uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730, nr.
6)

De voorzitter: Ik stel voor, de
raming conform het voorstel vast te
stellen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de brief van de staatssecre–
taris en de minister van Binnen–
landse Zaken ten geleide van de
notitie "Vernieuwing bestuur–
lijke organisatie" (BON-3)
(21062, nr. 21).

(Zie vergadering van 27 aprll 1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het kabinet-Lubbers/Kok
lijkt er in het laatste volle jaar van
zijn bestaan niet voor terug te
deinzen om grote klussen aan te
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pakken, dan wel ingrijpende maatre–
gelen te nemen. Je kunt dit afleiden
uit de wijze waarop de contouren
van de begroting voor het verkie–
zingsjaar 1994 zijn uitgezet en uit de
plannen die het kabinet wil
doorvoeren met betrekking tot
bestuurlijke vernieuwing. Wat een
aantal jaren geleden is begonnen als
een nieuw beleid ten aanzien van
drie of vier grote steden die ons land
rijk is, lijkt nu uit te groeien tot een
complete reorganisatie van het
binnenlands bestuur. Een operatie
die niet voor de verkiezingen van
volgend jaar mei zal zijn afgerond Ik
vind het wel wat merkwaardig dat wij
gisteren en vandaag een beleidsno–
titie bespreken die weliswaar de
naam vernieuwing bestuurlijke
organisatie heeft gekregen, maar die
bij de Kamer officieel als de 21ste
editie van de voorstellen over het
grote stedenbeleid te boek staat. Die
vlag dekt de lading in elk geval niet
meer.

Reeds in de discussie over BON-2
heb ik laten weten mij niet te willen
verzetten tegen enige aanpassing in
de structuur van het openbaar
bestuur. De situatie met betrekking
tot specifieke bestuurlijke problemen
van grote steden, zoals Amsterdam
en Rotterdam, vragen nadrukkelijk
om een oplossing. Maar ik herhaal
wat ik vorig jaar februari in de UCV
zei: wat aanvankelijk een discussie
moest worden over de revitalisering
van de grote steden is omgebogen
naar de zoveelste actie om de
bestuurlijke organisatie in Nederland
op de schop te nemen; en dat een
kleine tien jaar na het schrappen van
de plannen om tot een groot aantal
kleine doe-provincies te komen. Zijn
de bewindslieden het met mij eens,
dat die toen afgeschoten plannen in
feite in een nieuw jasje gestoken
andermaal tot leven zijn gekomen of
worden gebracht? Is er dan wel wat
nieuws onder de zon?

Voorzitter! Op zichzelf kan dit
debat niet meer zijn dan het
opnemen van een tussenstand in de
opgestarte ontwikkeling. De Kamer
heeft immers inmiddels een
Kaderwet bestuur in verandering
voorgelegd gekregen. De kaderwet
zal een gefaseerde groei naar een
volwaardig regionaal bestuur
mogelijk maken, zo schrijven de
bewmdsheden Mijn vraag is dan wel
of daaruit moet worden geconclu–
deerd dat de nu vigerende

bestuursvorm op regionaal niveau
niet volwaardig is in de ogen van de
bewindslieden. Er valt vanzelf–
sprekend altijd wel iets te veran–
deren en te verbeteren. Daarover
geen twijfel. De ontwikkelingen,
zowel nationaal als internationaal,
kunnen daartoe ook aanleiding
geven, maar de staatssecretaris
heeft in de UCV van vorig jaar zelf
ook gezegd, dat geen enkele
structuur ideaal is. Toch doen wij er
goed aan niet al te snel de huidige
beproefde structuren overboord te
zetten en te komen tot ingrijpende
reorganisatie. Die trekken krijgt het
proces intussen wel.

In dit debat over de tussenstand
wil ik een aantal kanttekeningen
plaatsen bij de voorgenomen
plannen. Ik ga er wel van uit dat de
behandeling van het voorstel
Kaderwet bestuur in verandering de
meest aangelegen mogelijkheid is
om de voorstellen van het kabinet
ten aanzien van bestuurlijke
vernieuwing tegen het licht te
houden.

Op zichzelf kan ik goed uit de
voeten met de zes in de notitie
opgesomde uitgangspunten met
betrekking tot de vernieuwing van
het binnenlands bestuur. Met de
uitwerking van die uitgangspunten
heb ik wat meer moeite. Er is in elk
geval te weinig zicht op welk
emddoel op welk moment moet
worden bereikt. Dat lijkt nu allemaal
te worden overgelaten aan het vrije
spel der bestuurlijke krachten. Het
kabinet wil vasthouden aan drie
volwaardige bestuurslagen, maar zal
zeker geruime tijd met vier lagen
rekening moeten houden, namelijk in
de periode dat provmcies blijven
bestaan na het instellen van een
regionale gebiedsautoriteit rond de
grote steden, zeven in getal. Hoe ziet
het kabinet die overgangsfase?
Worden de zeven stedelijke
bestuursautoriteiten, zoals ze worden
genoemd, een enclave in de onder–
scheiden provincies? Hoe gaat het
dan in 1995, als er weer statenver–
kiezingen zijn? Hebben de inwoners
van bijvoorbeeld OOR en ROA dan
geen stemrecht omdat ze niet meer
tot inwoners van respectievelijk
Zuid-Holland en Noord-Holland
behoren?

Een tweede uitgangspunt is
versterking van de democratische
legitimiteit van bestuur. Dat klinkt
mooi, maar hoe wordt die

versterking ten opzichte van de
huidige situatie bereikt? Zullen er op
korte termijn verkiezmgen worden
gehouden voor de nieuwe bestuurs–
vormen, zoals OOR en ROA? Hoe zit
het verder met de samenwerkings–
verbanden in het kader van de WGR?
Kortom, hoe krijgt die versterking
van democratische legitimiteit
gestalte?

Over de herschikking van taken en
bevoegdheden het volgende. Moet
niet worden gevreesd dat de positie
van de gemeenten zodanig wordt
uitgehold dat er een weinig
uitdagend takenpakket overblijft?
Welke betekenis heeft in dat opzicht
de nog steeds verder doorgaande
gemeentelijke herindeling? Ontvalt in
het kader van de BON-3-operatie in
feite niet de noodzaak gemeenten
met een inwonertal van 2000 of
meer op te heffen? De Groningse
commissaris van de koningin
Vonhoff, die op zichzelf nooit wars is
van bombastisch taalgebruik, heeft
de kabinetsvoorstellen in felle
bewoordingen gehekeld. Met name
de ontmanteling van het takenpakket
van de gemeenten heeft hij betiteld
als "moord op het binnenlands
bestuur". Dat is niet mis en dat
vraagt om een heldere reactie van de
bewindslieden.

De heer Van der Heijden (CDA):
Kan de heer Leerling nader aangeven
waarmee de gemeenten ontmanteld
worden, wat in het beeld van hem of
in het beeld van de heer Vonhoff
absoluut niet mag gebeuren met het
gemeentebestuur en in hoeverre dat
wordt veroorzaakt door de notitie
van de bewindslieden?

De heer Leerling (RPF): Het lijkt mij
verstandig dat ik voor mijzelf spreek
en dat ik mij geen oordeel aanmatig
over de visie van de heer Vonhoff. Ik
heb alleen zijn uitspraak aangehaald.
Mijn opvatting is gebaseerd op de
notitie. In de notitie wordt gesproken
over het overhevelen van taken van
gemeenten naar samenwerkingsver–
banden, dan wel de bestuursautori–
teiten. Als je uitgaat van de huidige
situatie betekent dat dat het taken–
pakket van de gemeenten eerder
sterk zal worden uitgehold, dan
aangevuld, omdat vele taken die de
gemeenten nu al uitvoeren inderdaad
op het niveau boven de gemeenten
moeten worden besloten. Ik denk
hierbij aan de volkshuisvesting. Wij
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hebben een aantal maanden,
misschien zelfs een klein jaar
geleden, met de staatssecretaris van
Volkshuisvesting gesproken over het
huisvestingsbeleid in gemeenten.
Dan kom je al direct op de regionale
afstemming van het een en ander.
Dat betekent dat een gemeente zo'n
taak niet meer zelfstandig uit kan
voeren en dat dat moet worden
overgelaten aan een samenwerkings–
verband. Dat is een voorbeeld dat
leidt tot uitholling van het taken–
pakket van de gemeenten.

De heer Van der Heijden (CDA):
Het verhaal dat de heer Leerling nu
houdt, betreft de situatie van
vandaag. De notitie van de bewinds–
lieden holt de gemeenten dus niet
uit. De heer Leerling beschrijft de
uitholling die heden ten dage plaats–
vindt. Daarom willen wij een ander
bestuur instellen, dat gelegitimeerd
is en niet is uitgehold. Dat is de
taxatie van de toekomst.

De heer Leerling (RPF): Dat is de
taxatie van de heer Van der Heijden.
Ik ga nog steeds uit van hetgeen in
de notitie staat. Ik ben op dit
moment niet zonder zorg over het
takenpakket van de gemeenten. Ik
hoop dat dat straks van de zijde van
de regering wordt weersproken en
dat er wel een uitdagend taken–
pakket blijft bestaan. Anders blijf ik
grote zorg houden met betrekking
tot het takenpakket van de
gemeenten. Ik ben overigens niet de
enige die opmerkingen in die richting
maakt.

Voorzitter! Ook het college van
gedeputeerde staten van Noord–
Holland heeft forse bedenkingen. De
middelste bestuurslaag moet de
provincie blijven, omdat er anders
een te grote versnippering ontstaat.
Ook waarschuwden GS van Noord–
Holland voor verschil in rechtsge–
lijkheid en rechtsbescherming voor
de burger tussen inwoners van
verschillende regio's. Dat is
natuurlijk nogal een belangrijk
aspect. Hoe zien de bewindslieden
een en ander? Onderkennen zij het
gevaar dat is gesignaleerd?

Evenals in de UCV van vorig jaar,
wil ik stellen het een goede zaak te
vinden, dat de bestuurlijke dichtheid
wordt verkleind en de doorzich–
tigheid wordt vergroot door bijvoor–
beeld het saneren van samenwer–
kingsverbanden. Vanuit de basis van

het openbaar bestuur wordt er ook
hard aan gewerkt. Met dit punt heb
ik nog de minste moeite. Later in
mijn bijdrage kom ik nog even op
een bepaald aspect terug.

Het voornemen om tot herstel van
de integraliteit van bestuur te komen
zou naar mijn mening wat nader
moeten worden toegelicht, vooral als
het daarbij gaat om het begrip
"herstel". In hoeverre ontbreekt er in
de huidige situatie iets, wat nodig
moet worden hersteld? Dat er als
laatste differentiatie in het tempo, de
inhoud en de vormgeving van de
nieuwe vormen van het binnenlands
bestuur zal zijn, lijkt wellicht een
gegeven, maar dat acht ik in
bepaalde opzichten bij nader inzien
toch niet zo'n gelukkige keuze. Naar
ik inschat, ontstaat er een lange
overgangsperiode met een onduide–
lijke situatie, om niet te spreken van
bestuurlijke chaos. Het proces tast
de structuur van de gedecentrali–
seerde eenheidsstaat die Nederland
is, aan en er dreigt zeker in de
overgangsfase rechtsongelijkheid
voor burgers. Denk bijvoorbeeld aan
de verkiezingen van de staten en aan
de daaruit voortvloeiende verkiezing
van de Eerste Kamer.

Voorzitter! Ik kom terug op de kern
van de voorstellen, namelijk de
vorming van enkele provincies
nieuwe stijl. Ik begin met het
Openbaar orgaan Rijnmond. Wat zal
overigens het kenmerkende verschil
zijn met de enige jaren geleden
opgeheven Rijnmondraad? Als het
aan de regering ligt, komt er snel
een Openbaar orgaan Rijnmond in
de vorm van een provincie nieuwe
stijl. Volgens de notitie blijft de
provincie, in dit geval de provincie
Zuid-Holland, in fase 1 en 2 van de
Kaderwet bestuur in verandering een
rol vervullen in de BON-gebieden,
dus ook in het OOR. Volgens de
regering moet van lieverlede een
volwaardige nieuwe bestuurslaag op
regionaal niveau ontstaan. Even
verderop in de notitie staat dat in
een later stadium het huidige provin–
ciale bestuur en het regionale
bestuur worden samengevoegd. Wat
moet ik mij daar nu precies bij
voorstellen? Is het zo'n vreemde
veronderstelling om te menen dat
Nederland na verloop van tijd geen
twaalf, maar 20 provincies nieuwe
stijl heeft: de huidige twaalf en de
zeven BON-gebieden, aangevuld met
wellicht nog een ander aan te wijzen

BON-gebied? Dat zou aardig
overeenkomen met de 20 provincies
nieuwe stijl, die de CDA-commissie
onder leiding van Verbree heeft
voorgesteld. Maar hoe moet het dan
weer met die 25 politieregio's die wij
net hebben vastgesteld? Kort en
goed: vragen te over.

En hoe moet het dan in het
Europees verband? In de schriftelijke
behandeling van het Verdrag van
Maastricht is gesteld, dat Nederland
twaalf afgevaardigden mag sturen
naar het Comité van regio's. "Eén
van elke provincie", denk je dan,
maar hoe moet het als wij straks 20
provincies hebben? Zal bijvoorbeeld
het OOR van meet af aan een plaats
in het Comitè van regio's toege–
wezen krijgen?

Het is mij voorts niet duidelijk wat
ik mij moet voorstellen bij de
opvatting dat in fase 1 en in fase 2
van de kaderwet de provincie nog
een rol zal vervullen in de
BON-gebieden, terwijl verderop in de
notitie staat te lezen, dat "de
overneming van taken door de
regio's ertoe kan leiden, dat het
"oude" provinciale niveau voor die
regio's niet meer functioneel is". De
provincie als een soort PM-post?
Wordt die constructie alleen aange–
houden om de vertragende werking
van de grondwetswijziging te
voorkomen?

Nu het OOR al snel tot stand moet
worden gebracht, is het interessant
om te weten hoe de gemeente
Rotterdam en bovenal het Rijk gaat
handelen met het opsplitsen van die
gemeente in kleinere zelfstandige
gemeenten. Ik heb over deze zaak
ook in februari 1992 vragen gesteld.
Toen kon er nog geen duidelijk
antwoord worden gegeven, maar ik
hoop nu te vernemen in welke mate
de stad Rotterdam in kleinere,
zelfstandige gemeenten wordt
opgesplitst. Geldt dit voor Hoek van
Holland en Hoogvliet bijvoorbeeld,
maar ook voor Overschie, Charlois
en Usselmonde? Worden dit weer
autonome gemeenten met dezelfde
bevoegdheden en taken als de
huidige gemeenten, zodat zij het
niveau van stadswijk ontgroeien? Zo
ja, op welke termijn zal dit gebeuren
en kan dit gevolgen hebben, bijvoor–
beeld voor de vorming van het
samenwerkingsverband
Zuid-Holland-zuid?

Voorzitter! Ik kom toe aan een
enkele opmerking over de
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aanscherping van een intergemeen–
telijke samenwerking op basis van de
WGR. Ook ik heb mij in hoge mate
verbaasd over het feit dat de staats–
secretaris vorige week een
blauwdruk met betrekking tot de
indeling van de WGR-gebieden op
tafel heeft gelegd. Kan zij die
merkwaardige handelwijze eens wat
nader uitleggen? De RPF heeft
aanscherping van deze opzet op
zichzelf steeds verkieslijker
gevonden dan de vorming van de
BON-gebieden. Tot nu toe liet het
effect van de WGR echter te wensen
over. In de nieuwe aangescherpte
opzet worden gemeenten aange–
spoord om taken over te dragen dan
wel af te stoten naar het regiobe–
stuur. Ik zeg het nog een keer aan
het adres van collega Van der
Heijden. Meent het kabinet dat
gemeentebesturen daarvoor te
porren zijn? In feite gaat de nieuwe
regeling aanmerkelijk verder dan de
huidige, waarbij gemeenten nog de
vrijheid hebben om wel of niet in
bepaalde regioverbanden samen te
werken. Naar ik vrees, zal het ertoe
leiden, dat het takenpakket van de
gemeente heel dun zal worden, want
er zullen maar weinig zaken zijn die
geheel en uitsluitend nog op
gemeentelijk niveau kunnen worden
afgewikkeld. En dus lijkt de kritiek
van de commissaris van de koningin
Vonhoff hout te snijden; al was het
wellicht wat "overdone" om te
zeggen dat alleen maar het geven
van plaatsnamen nog op gemeen–
telijk niveau mag worden geregeld.
Ik vraag mij bovendien af hoe het zit
met de democratische legitimiteit,
zolang de besturen van regiover–
banden niet worden gekozen.

Last but not least wil ik op dit
moment nadrukkelijk bezwaar aante–
kenen tegen het voornemen van het
kabinet om de provincie Flevoland na
een bestaan van enkele jaren maar
weer op te heffen en op te delen
over diverse provincies, al of niet
provincies nieuwe stijl. Over alterna–
tieven voor de vorming van een
aparte provincie Flevoland is in het
begin van de jaren tachtig uitvoerig
gediscussieerd, ook in dit huis. Die
alternatieven zijn toen als een niet
wenselijke optie uiteindelijk
afgewezen. Met de nodige reserves
is ook de RPF indertijd akkoord
gegaan met de vorming van een
twaalfde provincie. Die is er nu, dat
is een feit. Er wordt in Flevoland hard

gewerkt om de jonge en dynamische
provincie een geheel eigen karakter
en structuur te geven. Het lijkt mij
haast een daad van onbehoorlijke
bestuur, als die provincie nu weer
wordt opgeheven.

(Applaus op de publieke tribune)

De voorzitter: Er mogen vanaf de
tribune geen tekenen van bijval of
afkeuring worden gegeven. Anders
moet ik de tribune laten ontruimen.

De heer Leerling (RPF): Ik rond af.
De voorstellen met betrekking tot de
reorganisatie van het binnenlands
bestuur spreken mij in de nu gepre–
senteerde vorm niet aan. Ze dienen
op z'n minst duidelijk te worden
bijgesteld.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! In het begin
van dit jaar bij het uitlekken van een
eerdere versie van BON-3, waarin
voor het gehele land nog de vorming
van regio's en de opheffing van
provincies werd bepleit, werd in een
hoofdredactioneel commentaar van
een van de landelijke dagbladen de
suggestie gewekt, dat er een nieuwe
Thorbecke zou zijn opgestaan. De
uiteindelijke gepresenteerde kabi–
netsnota leent zich echter wat
minder voor die vergelijking.
Daarvoor bevat de nota nog te veel
onduidelijkheden en open einden.
Maar wie in ieder geval niet het idee
heeft, dat er belangrijke verande–
ringen in het binnenlands bestuur op
stapel staan, is de burger. De
bestuurlijke reorganisatie blijkt tot nu
toe vooral een zaak van bestuurders
te zijn. De burger, om wie het uitein–
dehjk allemaal gaat - de kwaliteit van
zijn bestuur moet immers worden
verbeterd - is op de achtergrond
gebleven. Ondertussen verwachten
wij wel van hem, dat hij straks naar
de stembus gaat om nieuwe
regionale besturen te kiezen. Daarom
lijkt het mij hoog tijd om de
voorlichting en informatie naar de
burgers te verbeteren. Het vernieu–
wingsproces moet niet alleen een
draagvlak hebben onder bestuurders,
maar ook een maatschappelijk
draagvlak. Hoewel de voorlichting in
eerste instantie een taak van de
regio's zelf is, zou toch enige onder–
steuning vanuit het departement niet
misstaan.

Alvorens in te gaan op een aantal
onderdelen van de kabinetsnota, wil
ik hier in het kort het standpunt van
D66 ten aanzien van de bestuurlijke
reorganisatie schetsen, een
standpunt, dat blijkens de congres–
uitspraken van 20 maart jl. ook breed
door mijn partij wordt gedragen.
D66 is van mening, dat wij op dit
moment niet de bestuurlijke kaart
van Nederland in 2010 zouden
moeten willen schetsen. Het
verleden heeft geleerd, dat dat op
onnodige weerstand stuit. Ook de
reacties op de vorige week gepre–
senteerde kabinetsstandpunten over
de WGR-indeling wijzen daarop. Om
het draagvlak voor de operatie
overeind te houden, zullen wij uit
moeten blijven gaan van een groei–
proces, dat zich kenmerkt door
tempoverschillen en differentiatie, en
dat alles wel binnen een helder
kader. Niemand zit te wachten op
een bestuurlijke chaos. Wat D66
betreft, ziet dat kader er als volgt uit.
Nederland heeft voldoende aan
maximaal drie volwaardige bestuurs–
lagen met rechtstreeks gekozen
besturen. De bestaande bestuurlijke
lappendeken van intergemeentelijke
verbanden en functionele rijksregio's
moet worden opgeschoond. De
nieuwe volwaardige intermediaire
bestuurslaag moet daar worden
gevormd, waar qua takenpakket het
zwaartepunt ligt. In een aantal
gevallen betekent dat, dat de
provincie zal moeten wijken. In
andere gevallen zal de nieuwe regio
heel wel met de huidige provincie
kunnen samenvallen. Ik denk aan
Friesland en Zeeland.

Mijnheer de voorzitter! De gehele
operatie kan volgens D66 zeer wel
plaatsvinden binnen de grenzen die
de Grondwet stelt. Dat zou dan ook
moeten. De keuze van het kabinet
om aan het OOR de status van
provincie te verlenen, heeft dan ook
onze instemming, zij het dat mijn
fractie die optie aan meer dan alleen
de BON-gebieden zou willen
aanbieden. De basis van de bestuur–
lijke organisatie zal ook in de
toekomst gevormd blijven door
gemeenten. De gemeenten worden
terecht de basiscellen van onze
democratie genoemd.

De heer Willems (Groen Links):
Vindt mevrouw Scheltema de
Grondwet wat dit betreft het
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uitgangspunt? Ik heb begrepen dat
D66 ten aanzien van andere staats–
rechthervormingen wat progres–
siever denkt. Echter, op dit punt zou
de Grondwet de kaders moeten
stellen voor D66. Is mevrouw
Scheltema bereid om de Grondwet
hiervoor aan te passen als dat nodig
zou zijn?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Als het nodig zou zijn, ben ik daar
zeker toe bereid. Ik denk echter dat
het niet nodig is. De Grondwet zegt
dat wij drie volwaardige bestuurs–
lagen kennen. Ik vind ook dat die er
moeten zijn. De intermediaire
bestuurslaag heet "provincie". De
Grondwet schrijft niet voor hoe groot
de provincie moet zijn of welke taken
de provincie moet hebben. In de
Grondwet staat alleen dat er een
provincie moet zijn. Binnen het kader
van die Grondwet kunnen wij dus de
bestuurlijke reorganisatie haar
beslag laten krijgen. Dat neemt niet
weg dat ook ik vind dat er wat
grondwetswijzigingen nodig zullen
zijn; daarvoor kent de heer Willems
D66 te goed! Ik denk bijvoorbeeld
aan een deconstitutionalisering van
de Grondwet op het punt van de
benoeming van de burgemeester en
de commissaris van de koningin. Ik
vind dat zo'n verandering plaats zou
moeten vinden. Dat staat echter een
beetje naast de bestuurlijke reorgani–
satie waar wij het nu over hebben.

De heer De Cloe (PvdA): Mevrouw
Scheltema heeft gezegd dat ook
andere reglo's de BON-status
kunnen verwerven. Zij noemde
Friesland. Ik stel haar de vraag die ik
gisteren aan collega Van der Heijden
heb gesteld: betekent dit dat het
minimumtakenpakket dat op dit
moment in de kaderwet is
opgenomen daarbij van toepassmg
is, bijvoorbeeld voor de provincie
Friesland?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Daar moeten wij eens goed over
praten met elkaar. Ik kan mij heel
goed voorstellen dat in regio's die
vooral landelijke gebieden omvatten
een ander soort takenpakket nodig is
dan voor regio's die stedelijke
gebieden omvatten. Daar zullen wij
het met elkaar over moeten hebben
in het voortgangsproces. Als wij
echter zo'n bestaande provincie
omvormen tot een provincie nieuwe

stijl, dan moet die provincie in
beginsel geschikt zijn om de
bestaande samenwerkingsverbanden
en de rijksregio's te verenigen.

Ik hervat mijn betoog. Het kabinet
spreekt in BON-3 van "vitale
gemeenten". Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat die term vooral
gebruikt wordt om de bij veel
gemeenten levende angst om uitge–
kleed te worden, weg te nemen.
Zolang het begrip vitale gemeenten
niet nader wordt ingevuld, heeft de
term nog veel weg van "de nieuwe
kleren van de keizer". Wij zouden er
bij het kabinet op willen aandringen
om op korte termijn met een
invulling te komen, waarbij net als
voor de regio's of provincies nieuwe
stijl een minimumtakenpakket wordt
geschetst.

Ik hecht eraan om in dit debat
nogmaals te onderstrepen dat D66
het BON-proces op hoofdlijnen
ondersteunt. Met hun stapsgewijze
aanpak "van onderop" hebben de
bewindslieden weten te bereiken dat
deze vanuit het verleden belaste
operatie tot nu toe geen schipbreuk
heeft geleden. Sterker nog, met
name in de vier grootstedelijke
gebieden heeft deze aanpak nu
reeds geleid tot vormen van
regionale samenwerking die in het
verleden voor onmogelijk werden
gehouden. Ik heb grote waardering
voor hetgeen alle betrokkenen daar
tot stand hebben gebracht. Hier
blijkt ook dat met differentiatie en
maatwerk veel bereikt kan worden.
Het OOR zoekt het in de grote
sprong voorwaarts, terwijl de
Haaglanden stapje voor stapje resul–
taten binnenhalen. Het ROA en de
RBU bewegen zich daar zo'n beetje
tussenin. Maar ook in een aantal
niet-BON-gebieden heeft het
BON-proces vruchten afgeworpen. In
bijvoorbeeld de stedendriehoek
Apeldoorn-Deventer-Zutphen, en in
het Groene Hart zijn vormen van
samenwerking ontstaan waarvoor
zelfs een BON-gebied zich niet zou
behoeven te schamen.

Ik wil kort ingaan op het
BON-gebied waar aller ogen op zijn
gericht: het OOR. D66 vindt dat het
OOR de kans moet krijgen om zeer
spoedig over te gaan in een recht–
streeks gekozen pre-regio. Daarin
kan ook de ingrijpende opdeling van
Rotterdam plaatsvinden en kan de
definitieve wettelijke regeling haar
beslag krijgen. Mijn fractie voelt

daarbij wel wat voor de suggestie
om een regeringscommissaris te
benoemen die, ondersteund door de
ambtelijke projectgroep, dit
ongekend omvangrijke proces in
goede banen kan leiden. Vooral ook
de betrokkenheid van nagenoeg alle
departementen pleit er voor. Wij
twijfelen eerlijk gezegd enigszins aan
het nut van aanwijzing als groot
project, want wij vrezen veel extra
bureaucratie en daardoor ook
vertraging in het OOR-proces. Niet
alleen voor het OOR zelf, maar ook
voor het gehele BON-proces is het
welslagen van dit experiment van
groot belang. Als de aanpak van het
OOR niet lukt, zal dit een weerslag
op andere gebieden hebben. Het is
mij overigens niet duidelijk, in
hoeverre de bewindslieden het OOR
model willen laten staan voor de
overige gebieden. Wordt opdeling
van de centrumstad een "must" of is
ook daarbij differentiatie mogelijk?
Hierbij merk ik wel op dat de
vorming van een dubbelstad
Hengelo-Enschede enigszins haaks
lijkt te staan op de regiovorming. Ik
verneem graag de opvatting van de
staatssecretaris hierover.

Voorzitter, van het OOR naar de
overige BON-gebieden, dus ook naar
de kaderwet, waarin voor deze
gebieden het traject is uitgezet. In
dit stadium zal ik mij tot een drietal
punten beperken, bij de behandeling
van de kaderwet zelf kunnen wij
verder op dit onderwerp ingaan.

Ten eerste. D66 is van mening dat
het vernieuwingsproces niet bij de
BON-gebieden mag blijven steken.
Ook andere gebieden moeten zich bij
het BON-proces kunnen aansluiten
als zij daaraan toe zijn.

Ten tweede. Het tempo van de
kaderwet vindt mijn fractie te laag.
Op grond van deze wet kan het
gehele proces maar liefst twaalf jaar
duren: vier jaar de fase van regionaal
openbaar lichaam en vier jaar de
fase van stedelijke gebiedsautoriteit,
die beide nog met twee jaar verlengd
kunnen worden. Dat duurt gewoon te
lang; zelfs als het proces moeizaam
verloopt, zou acht jaar voldoende
moeten zijn. En door de bank
genomen lijkt vier jaar, dus één
tussenfase, mij al toereikend. Uit de
grootstedelijke gebieden bereiken
mij ook berichten dat het heel wel in
vier jaar zou kunnen, of zelfs sneller.
Wat mijn fractie betreft, hoe eerder
hoe liever. Een reorganisatieproces
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moet gewoon niet te lang duren.
Ten derde. Evenals de Raad van

State, Haaglanden, het ROA, de RBB
en de VNG ziet D66 niet in, waarom
het bestuur van een regionale
gebiedsautoriteit niet op de normale
wijze, rechtstreeks gekozen zou
kunnen worden uit regionale in
plaats van lokale kandidatenlijsten.
De gekozen tussenvorm kan ik niet
anders zien dan als een nodeloze
verschraling van het democratische
gehalte van dat bestuur. Dat was dan
ook de reden waarom ik de regering
in de UCV van 3 februari 1992 bij
motie heb verzocht, de kaderwet,
toen nog interimwet geheten, op dat
punt te wijzigen. Ik verwijs naar de
motie op stuk nr. 12.

Voorzitter! BON-3 en de kaderwet
laten een aantal essentiële zaken nog
in het ongewisse. Want wat gebeurt
er als het BON-proces onverhoopt
stagneert? Blijft een gebied dan in
een tussenfase steken? Wordt men
gedwongen om door te gaan of moet
men terug naar de WGR-fase? Mijn
fractie is van mening dat een wet
een voorziening moet bieden
waardoor de voortgang van het
proces gewaarborgd wordt. En wat
de niet-BON-gebieden betreft heeft
het er veel van weg dat het kabinet
deze tot in lengte van jaren in de
WGR-constructie wil laten steken, zij
het in een vergrote, aangescherpte
en opgeschoonde vorm. Maar het
blijft een WGR-constructie, met de
provincie daar nog boven. De facto
komt het neer op vier bestuurslagen,
waarvan er één ondoorzichtig en
weinig democratisch is.

Voorzitter, voor mijn fractie is die
uitkomst niet aanvaardbaar. Uitein–
delijk zal Nederland in onze visie
overdekt geraken met provincievrije
regio's en provincies nieuwe stijl.
Een beetje tellen leert dat het getal
waarschijnlijk tussen de 20 en de 28
zal schommelen.

Dit brengt mij wel tot de vraag,
waarom niet net als bij het OOR een
experiment met een bestaande
provincie zou kunnen worden
gestart, een daarvoor geschikte
provincie die zich in samenspraak
met de gemeenten zou moeten
omvormen tot een provincie nieuwe
stijl.

Voorzitter! De voorlopige
WGR-gebiedsindeling door het
kabinet sloeg in als een bom. Ze doet
ook wat merkwaardig aan in een
discussie waarin uitgegaan wordt

van opbouw van onderaf, tempover–
schillen en differentiatie. Hoe
moeten wij die gebiedsindeling nu
echt zien? Het heeft toch wel erg
veel weg van een blauwdruk, ook al
zeggen de bewindslieden dat die zo
niet bedoeld is. Kan er bijvoorbeeld
na 1 januari 1994 nog in gewijzigd
worden?

Wij vinden dat het kabinet door
deze wijze van werken onnodig veel
tegenkrachten oproept en daarmee
de voorzichtige draagvlakbenadering
van sommige gebieden doorkruist.
lets meer flexibiliteit zou ons
aanspreken. Almere mag van ons
best iets meer tijd krijgen om te
bezien of het al dan niet bij het ROA
wil horen. Dan kan het nog eens
diepgaand overwegen welke conse–
quenties een eventueel afhaken
heeft. Het zou ons niet verbazen als
uiteindelijk uit welbegrepen eigen–
belang toch voor het ROA zou
worden gekozen. Maar ja, men moet
dat zelf eerst eens diepgaand
overwegen.

Ook in Groningen werkt een zo
strakke en voorbarige stellingname
ten aanzien van de kop van Drenthe
gemakkelijk contraproduktief. De
D66-fractie sluit overigens een
wijziging van de provinciale indeling
niet categorisch af, maar wil eerst de
gebieden zelf de ruimte geven om
met oplossingen te komen.

Het is opvallend hoe het kabinet
bij de bundeling en de integratie van
samenwerkingsregelingen iedereen
aan termijnen bindt, maar zelf bij de
functionele regio's behoorlijk de
handen vrijhoudt, zeker bij politie en
RBA. Als een opschaling van
WGR-gebieden in 1995 haar beslag
moet krijgen, moet volgens D66 ook
een territoriale en bestuurlijke
integratie van functionele regio's
spoedig daarna gereed kunnen zijn.
De ongewisheid doet nu reeds
merkwaardige situaties ontstaan. Zo
wordt Groningen ertoe verplicht, nu
reeds een provinciegrensoverschrij–
dende basiseducatieregeling op te
doeken, terwijl die weer zal moeten
worden ingevoerd als de gebiedsin–
deling van het kabinet van kracht
wordt. Hetzelfde geldt bij de steden–
driehoek, waar het arrondissement
nu een andere invulling dreigt te
krijgen die later weer hersteld moet
worden. Hoe denkt het kabinet dit
soort situaties te voorkomen? Dat is
toch echt onnodig en moet niet
kunnen.

De gebiedsproeve van het kabinet
maakt echter ook iets anders
zichtbaar. Die geeft in feite aan dat
het kabinet inziet dat de procedures
van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de Algemene wet
gemeentelijke en provinciale herin–
deling eigenlijk niet zijn geschreven
voor ingrijpende provinciale herinde–
lingen als die waarover wij nu
spreken. Het voortouw aan de
provincies laten, is een mooi en goed
uitgangspunt, maar voldoet niet in
gevallen waarin feitelijk van een
provinciaal bestuur wordt gevraagd
om een schets voor de amputatie
van eigen ledematen dan wel voor de
eigen onthoofding te leveren. Het ligt
meer voor de hand om in dit soort
situaties de naast-hogere overheid -
in dit geval natuurlijk het Rijk - een
belangrijke rol toe te kennen.
Uitgangspunten in algemene maatre–
gelen van bestuur of een algemene
aanwijzingsbevoegdheid in de Wet
gemeenschappelijk regelingen of,
beter nog, na uitvoerig overleg met
alle betrokken gemeenten en
provincies een uiteindelijke
vaststelling van de gebiedsindeling
bij wet! Dat lijkt ons dus een betere
procedure in dit soort situaties. Het
heeft het bijkomende voordeel dat
ook de departementen sterker
gebonden worden.

Laten wij elkaar geen rad voor
ogen draaien. De bestuurlijke reorga–
nisatie zal op den duur geld kunnen
opleveren. Daar zijn ook wij van
overtuigd. Maar in de overgangsfase
moet er gewoon geld bij. Frictie–
kosten zijn onvermijdelijk; je kunt die
niet volledig op de zich reorganise–
rende gemeenten en provincies
afwentelen.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Dat
de regering zou aansturen op reorga–
nisatie van het binnenlands bestuur,
was voor mensen die de politiek
nauwkeurig volgden, duidelijk. De
grote problemen die het regerings–
beleid de laatste twintig jaar over
ons land heeft afgeroepen, kan die
regering zelf niet meer oplossen. Dus
worden de problemen doorge–
schoven naar lagere organen in het
kader van "decentralisatie".

Wij kunnen de problemen, zoals
die opgesomd zijn in de uitgangs–
punten van de bestuurlijke reorgani–
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satie, de revue laten passeren. Voor
de grote steden zijn dat de woonpro–
blemen, de verkeersproblemen en
het stimuleren van werk. Er is
precies aangegeven wat er aan de
grote steden mankeert. En dan is de
regering vergeten, bij die problemen
op te sommen het probleem van de
werklozen en het hierdoor toene–
mende probleem van de criminaliteit.
Ik zie dat de heer Wiebenga zich aan
het prepareren is op zijn harde inter–
rupties.

Wat denkt de regering nu? De
problemen worden misschien
beheersbaar, als wij de grote steden
nog groter maken. Ja, voorzitter, dat
gelooft toch geen zinnige burger? De
bevolking van de kleinere gemeenten
rond onze drie grote steden zit er
toch beslist niet op te wachten, als
afvalbak te dienen voor de
problemen van de grote steden? De
burgemeesters van diverse grote
steden zouden de bestuurlijke moed
moeten hebben gehad om, als zij bij
de minister-president in het Torentje
kwamen voor het bespreken van de
problemen van hun gemeente, te
zeggen: mijnheer de
minister-president, het is voldoende,
wij kunnen niet meer aan. Maar nee,
daar hoef je niet om te komen. Die
burgemeesters willen misschien nog
grotere gebieden onder hun beheer,
terwijl voldoende bewijzen van
onvermogen zijn gegeven. Ik mag in
dit opzicht verwijzen naar het zoek
raken van honderden miljoenen in de
gemeente Den Haag. Denkt het
college van B en W het beter te
kunnen, als het een gebied krijgt dat
drie keer zo groot is, of moeten die
grotere gebieden zorgen voor het
opvullen van de tekorten hier
ontstaan? De burgemeester van
Rotterdam heeft een nota van
bestuurlijk onvermogen te verwerken
gekregen. Wij vinden hierin aanwij–
zingen dat onze bestuurlijke lagen
reeds voldoende overspannen zijn
met het oplossen van de proble–
matiek en dat een reorganisatie daar
totaal niet past. In de stijl van deze
dagen zou je zeggen dat de burge–
meesters van de grote steden zeker
niet in aanmerking komen voor een
lintje, maar zij hebben er misschien
al wat gekregen zonder ze te
weigeren.

Wat de regering in de nota doet, is
schuiven met grenzen. Dit ligt een
beetje in de rede van deze tijd. Niet
alleen met gemeentelijke en provin–

ciale grenzen, maar ook met de
landsgrenzen wordt veel te gemak–
kelijk omgegaan. De regering denkt
dat je, als je de grenzen maar
verschuift, van de problemen af
bent, maar niets is minder waar.

Uit de nota komt duidelijk naar
voren dat de regering geen visie
heeft. De regering weet het niet.
Vandaar de decentralisatie. Vandaar
de stimuians om de bestuurlijke
reorganisatie van onderaf te laten
komen. Ja, dan is er geen leiding. De
regering faalt hier duidelijk. Wat de
CD in dit opzicht moet constateren,
is dat het CDA, onze grootste
regeringspartij sinds tientallen jaren,
ineens binnen een jaar tot een ander
uitgangspunt, een andere benadering
van deze reorganisatie komt. Het is
jammerlijk, te moeten constateren
dat hier bestuurlijke onkunde naar
voren komt. Als de grootste partij zo
faalt en zo weinig zicht op deze
problematiek heeft, had men een
meer afstandelijke en voorzichtige
houding verwacht. Maar nee, dat
denkt makkelijk even een jaar later
hier een ander standpunt te kunnen
verkondigen. Dat zal zeker het
overbruggen zijn van de kloof tussen
kiezer en gekozene. Voor de CD is dit
een gebrek aan bestuurlijk inzicht, bij
de desbetreffende specialisten en
misschien in breder verband.

Wat zijn de gevolgen als deze
reorganisatie doorgaat? In ieder
geval komt er geen beter bestuur. Er
komt geen snellere aanpak van de
problemen. Wat de regering doet, is
aandacht aan bestuurlijke reorgani–
satie geven en zo de problemen
laten liggen. Als er nu maar een
nieuw bestuur komt, gaan wij daar
met z'n allen naar kijken en vergeten
wij misschien even de ellende die
zich vooral in de grote steden
voordoet.

Een verder gevolg is het voort–
durend instabiliseren van ambtena–
renapparaten. Dit gebeurt continu, of
het nu bij de politie is of bij provin–
ciale of gemeentelijke overheden. Al
die mensen worden gedemotiveerd;
hun toekomst en hun banen worden
voor niet zichtbare doelen in de
waagschaal gesteld. De regering
denkt dan: die gaan hard aan het
werk!

Voorzltter! De CD gelooft er niets
van. Het aanpakken van de
problemen dient op regeringsniveau
te geschieden. Daar hoort en moet
een inventarisatie plaatsvinden

aangaande wat wel en wat niet kan.
De regering dient niet de problemen
maar te laten cumuleren en door te
schuiven naar lagere organen, om
vervolgens te zeggen: als die het niet
op kunnen lossen, dan lossen wij
maar niets op en gaan wij reorgani–
seren.

Mijnheer de voorzitter! Een typisch
staaltje van hoe het niet moet.

D

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Het is niet
helemaal vreemd dat de reorgani–
satie van ons openbaar bestuur veel
sentimenten losmaakt, dat er aller–
wegen geroepen wordt om het
behoud van dit en het behoud van
dat, en dat men zich identificeert
met de bestuurlijke laag waar men
deel van uitmaakt. Ik heb in de
discussie over BON-1 en -2 en ook
in die over BON-3 wel eens de
stelling verdedigd, dat het in deze
discussie minder verschil uitmaakt of
men lid is van Groen Links of van de
VVD, maar wel of men lid is van een
provinciaal orgaan of een gemeen–
telijk orgaan, en dat dan nog weer
onder te verdelen in een stedelijke of
een plattelandsgemeente. Dat is een
merkwaardig gegeven, maar wel van
belang. Ik vind ook dat het niet de
doorslag mag geven, dit soort senti–
menten, bij de organisatie van het
openbaar bestuur, maar dat wij er
wel rekening mee moeten houden.

Ik ben echter van mening dat de
Limburger nooit zal verdwijnen, ook
al zou de provincie Limburg
verdwijnen; dat de Fries nooit zal
verdwijnen, ook al zou de provincie
Friesland verdwijnen en dat de
Brabander nooit zal verdwijnen, net
zo min als de Achterhoeker niet
verdwenen is of de inwoners van de
Kempen niet verdwenen zijn, ook al
zijn daar geen staatkundige identi–
teiten voor. Het zou zelfs kunnen zijn
dat er weer een nieuwe Twent
ontstaat.

Voorzitter! Dat is een dynamisch
proces. Als je eens kijkt naar wat er
de afgelopen 100 a 150 jaar met
provincies en gemeenten gebeurd is,
dan blijkt dat mensen zich blijven
identificeren met hun eigen culturele
identiteit, ongeacht de schaalgrootte
van het betreffende openbaar
bestuur. Dat wil nog wel eens
wisselen, afhankelijk van de
maatschappelijke omstandigheden.

Tweede Kamer BON-3
28april 1993
TK64 64-4587



Willems

Dat gold voor de gemeenten, dat
gold voor de gewesten, dat gold voor
de provincies en dat gold zelfs voor
Nederland.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Ik vind dit een buitengewoon belang–
wekkend betoog. Het betekent dat
de waarde die bij gemeentehjke
herindelingsprocessen aan het
behoud of verlies van eigen identiteit
wordt gehecht, dus zeer betrekkelijk
beoordeeld moet worden.

De heer Willems (Groen Links): Ja,
dat moet zeker. U moet die senti–
menten ook niet altijd de doorslag
laten geven. U moet ze wel van
belang vinden. Dat een inwoner van
Vortum-Mullem zich een inwoner van
Vortum-Mullem kan noemen,
betekent niet dat Vortum-Mullem per
se een zelfstandige gemeente moet
zijn. Dan gaan andere criteria gelden
en dan kijk je naar: waar spelen de
problemen zich af? Zijn deze gericht
op Boxmeer, Venray, Vierlingsbeek
of wat dan ook? Dan kunnen wij het
verder gaan invullen.

Voorzitter! Dit als voorschotje om
te laten zien dat wij moeten
proberen wat los te komen van de
feitelijke situatie in het openbaar
bestuur nu, want deze is naar mijn
idee geen antwoord op grote
bestuurlijke problemen waar wij voor
staan. Gemeenten gaan in toene–
mende mate samenwerken in allerlei
samenwerkingsverbanden, die
volstrekt oncontroleerbaar aan het
worden zijn en ik vind dat wij daar
wat aan moeten doen. Steden
worden geconfronteerd met
problemen zonder dat zij een beroep
kunnen doen op de economische en
de financiële solidariteit van de
omgeving van die stad. Dat is een
bestuurlijk probleem. Openbaar–
vervoerproblematiek kun je niet meer
oplossen per gemeente en moet je
regionaal oplossen. Mobiliteit,
energiebeleid, afvalbeleid en het
ontwikkelen van een duurzame
samenleving vragen een andere
schaal van het openbaar bestuur als
op dit moment.

Ik zou daarbij meteen drie
uitgangspunten willen formuleren.
De basis van het openbaar bestuur
moet blijven: de gemeente - dus niet
de regio, de provincie of het land. De
basis moet zijn: de gemeente. Wat
mij betreft kan dit een gemeente
nieuwe stijl zijn of een vitale

gemeente of een herziene gemeente.
Ook de gemeente staat onder druk.
Ik ga niet zover als het IPO om te
zeggen: dan maar allemaal herin–
delen of beter samenwerken. Nee,
die gemeente moet als zodanig een
vitaal element blijven in de
democratie en moet dicht bij de
burger staan. Wij moeten de burger
niet nog verder van het bestuur af
brengen. Dat eist dus ook: geen
vierde bestuurslaag. Dat eist een
democratisering van gemeenschap–
pelijke regelingen en dat eist een
niet verder uithollen van de
gemeenten. Maar daar waar de
gemeenten zichzelf al uithollen door
alles over te leveren aan gemeen–
schappelijke verbanden, waar zij zelf
ook geen zicht meer op hebben -
daar schieten, zo moet je zeggen, de
huidige gemeenten in hun vitaliteit te
kort. Ik vind niet dat die gemeenten
dan groter moeten worden. Ik vind
wel dat je die nieuwe taken dan op
dat nieuwe niveau beter moet struc–
tureren en controleren, met
overigens een gekozen functionaris
aan het hoofd.

Het tweede uitgangspunt moet
sociaal-economische solidariteit in
regionaal verband zijn. Daar waar
arm en rijk moeten samenwerken,
moeten zij ook de lusten en lasten
samen opbrengen, samen verdelen,
samen dragen. Dat gebeurt in de
huidige constructie niet. Natuurlijk is
het mogelijk via een interimmaat–
regel en via het Gemeentefonds iets
bij te sturen of af te vlakken, maar
uiteindelijk is er geen economisch
solidair draagvlak in die regio om op
het punt van inkomensbeleid, volks–
huisvesting, bevordering van de
werkgelegenheid etc. samenhangend
beleid te voeren Dus die
sociaal-economische solidariteit om
de armen niet de dupe te laten
worden van de rijken en om de
voorzieningen ook gelijkelijk voor
iedereen te laten gelden en er dus
voor te laten betalen, vraagt om een
andere structuur, ook om een andere
financiële structuur dan wij nu
kennen.

Het derde uitgangspunt bij de
bestuurlijke reorganisatie zou
moeten zijn het bevorderen van
duurzame ontwikkeling, zoals onder
andere in het NMP, in de Vinex en in
een aantal andere grote plannen is
ontwikkeld. Dat moet centraal staan
en dat betekent dat er een bestuur
nodig is dat kan ingaan op de uitda–

gingen: minder particulier vervoer en
meer openbaar vervoer, minder
afval, minder energieverbruik en
verkwisting, verscherping van de
duurzame infrastructuur in plaats van
alleen maar weer nieuwe rijkswegen
en bruggen. Dat vergt een samen–
hangend infrastructureel beleid. Die
duurzame ontwikkeling zou het
belangrijkste criterium moeten zijn
voor de schaalgrootte van dat
nieuwe openbaar bestuur. Ik mis dat
overigens met die klem zoals ik die
tenminste zou willen in de notitie van
de regering. Het is wel één van de
elementen, maar naar mijn idee niet
zo'n belangrijk element als het voor
deze regering zou behoren te zijn en
in ieder geval voor Groen Links is. Ik
verwijs in dit verband ook nog eens
naar de visie die de commissie-Brokx
daarop heeft gegeven. In het rapport
inzake de indeling in vervoerregio's
wordt vrij precies aangegeven langs
welke lijnen Nederland ook kan
worden ingedeeld als vooral wordt
gelet op de mobiliteitsvraag in 2010
en wellicht ook daarna. Overigens
levert dat dan ook een antwoord op
de vraag hoe het met Flevoland
moet.

De heer De Cloe (PvdA): Wat doet u
dan met de witte gebieden in de
voorstellen van de commissie-Brokx?

De heer Willems (Groen Links): Dat
zijn er niet zoveel, maar daarvoor
mogen wij zelf keuzes maken. Ik vind
ook dat de commissie-Brokx met
haar rapport ook niet het laatste
woord heeft gehad. Ik heb het wel
nadrukkelijk aangehaald omdat de
vervoerspatronen in het jaar 2010
heel bepalend zijn voor de wijze
waarop men bestuurlijk op elkaar
gericht is, qua infrastructuur, qua
bednjvigheid, qua werkgelegenheids–
voorziening, qua volkshuisvesting,
qua woon-werkverkeer etc. Vervoer
staat ergens voor, komt niet zomaar
uit de lucht vallen. Bovendien is
vervoer minder flexibel dan bijvoor–
beeld de indeling van een arrondis–
sement. Dat is een bestuurlijke
indeling. Vervoer ligt vast in een
heleboel culturele en
sociaal-economische patronen. Dus
in die zin noem ik het rapport van de
commissie-Brokx. Ik ben mij ervan
bewust dat er nog een aantal witte
plekken ingevuld moeten worden,
maar dat komt nog wel. Of je
Arnhem en Nijmegen twee vervoer–
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regio's maakt, zoals de
commissie-Brokx voorstelt, of één,
zoals de regio voorstelt, zijn
amendementen die besproken
kunnen worden. In die zin moeten de
aanbevelingen van de
commissie-Brokx niet als een dogma
worden gezien. Hetzelfde geldt voor
Zeeland: Zeeland valt eruit als een
wit gat. Dan moet de vraag worden
beantwoord of Zeeland wellicht
ergens anders bij hoort, of
voldoende potentie heeft om als
zelfstandig gebied te functioneren.
Vanuit de vervoersproblematiek die
ergens voor staat, want dat benadruk
ik, moet de precieze indeling voor
het regionaal bestuur verder vorm
worden gegeven.

Dan kom ik nu tot de beoordeling
van de beleidsnotitie BON-3.
Verwijzend naar alles wat ik net heb
gezegd, kan ik de bewindslieden
meedelen dat ik niet echt negatief
sta tegenover de nota. Ik vind dat op
een aantal punten wordt doorgebor–
duurd op de lijn die wij ook naar
aanleiding van BON-1 en BON-2,
overigens in goede samenwerking en
eendracht met het CDA, hebben
uitgezet. Op die lijn zijn nu nieuwe
stappen gezet. De vitale gemeenten
blijven bestaan, de landsdelen zijn
verdwenen. Er is sprake van een
verdere ontwikkeling van de
BON-gebieden en het OOR, wat
goede zaken zijn. Maar tegelijkertijd
vind ik, en daarmee sluit ik mij aan
bij de kritiek van de Raad voor het
binnenlands bestuur, dat wij nog te
veel het perspectief missen. Ik meen
dat ook het CDA dat gisteren nog
eens nadrukkelijk heeft geformu–
leerd. Ik heb daar ook voortdurend
om gevraagd: geen blauwdruk, maar
wel een perspectief: waar willen wij
heen met het openbaar bestuur? Nu
krijgen wij toch een soort drieën–
halve bestuurslaag, met een aantal
BON-gebieden, terwijl de provincies
verder blijven zoals zij nu zijn. Naar
mijn idee blijft toch een beetje te
vaag hoe de ontwikkeling in de tijd
moet, waarbij ik het niet heb over
grootte van de gebieden, maar wel
over de vraag welke bestuurslagen je
uiteindelijk wilt hebben in dat
openbaar bestuur. Zelfs de Raad van
State en de Raad voor het binnen–
lands bestuur waarschuwen
daarvoor, omdat er dan een buiten–
gewoon onaf geheel ontstaat met
heel veel ruis in het proces. Het is
mij dus ook niet duidelijk of de

regering voor drieënhalf of misschien
zelfs vier bestuurslagen kiest. Of
houdt zij uiteindelijk vast aan de drie
bestuurslagen? Dat vergt inderdaad
op termijn een volstrekt andere
positie van de provincie: een
provincie die minder coördinerend en
plannend is, maar die wel een aantal
van de gemeenschappelijke uitvoe–
rende taken van de gemeenten op
zich neemt, zoals in de BON-regio's
is voorzien. Als je dat perspectief
duidelijker neerlegt, leg je werkelijk
een bodem voor verdergaande
decentrallsatie van het Rijk naar de
lagere overheden. Er wordt op dit
punt door het IPO buitengewoon
vreemd geredeneerd. Men doet alsof
de BON-ontwikkeling tot recentrali–
satie leidt. Ik ben ervan overtuigd dat
het tegenovergestelde het geval zal
zijn. Er zijn al gemeenten die taken
afstaan aan ondemocratische
organen als de gemeenschappelijke
regelingen. Zij krijgen daar via de
burgers betere controle op. Vanuit
het Rijk kan een groot aantal taken
worden overgedragen aan de regio's.
Ik denk aan de vervoerregio, de
Vinex-problematiek etcetera. Dat kan
wat mij betreft ook gelden voor de
sociale zekerheid, inspecties en
allerlei andere taken. Het is echter
niet mogelijk om deze taken aan het
huidige regionale niveau op te
hangen. De provincies zijn daarvoor
niet ingesteld. Zij hebben geen
uitvoerende taken. De gemeenten
zijn te klein of moeten het in
functionele of regionale verbanden
doen. Dat vind ik onwenselijk. Het
IPO reageert naar mijn oordeel
slecht. Ik vind de reacties beneden
de middelmaat. Het enige standpunt
van het IPO is: er is een middenbe–
stuur nodig en dat zijn wij. Daarmee
ontken je echter het probleem van
het niveau daaronder. Hoe ga je dan
verder met de stedelijke proble–
matiek en de regionale problematiek,
dus de verhouding tussen stad en
platteland, en de gemeenschappe–
lijke regelingen? Daarop heeft het
IPO geen antwoord. Dat past niet in
het model van het IPO.

Voorzitter! Ik kom bij de
WGR-notitie en de WGR-indeling. Ik
vind de indeling niet echt conse–
quent. De criteria zijn niet helemaal
helder. Er worden formele criteria
genoemd, maar juist over de inhou–
delijke criteria - welk takenpakket wil
je opdragen, ook aan de functionele
regio's - moet helderheid ontstaan.

In mijn perspectief, en waarschijnlijk
niet dat van de regering, is de
WGR-structuur een voorloper van de
provincies nieuwe stijl. De regering
formuleert dat wel, maar in de
uitwerking van de WGR-gebieden is
dat niet terug te vinden. Dat vind ik
een zwak punt. Ik ben het ermee
eens dat men veel verder integreert.
Dat vind ik een prima ontwikkeling,
die met grote kracht moet worden
voortgezet. Ik ben het eens met de
critici, zoals mevrouw Scheltema, die
zeggen dat de regering op het punt
van de eigen functionele decentrali–
satie van de departementen achter–
blijft. Wat ten aanzien van de politie–
regio's en de RBA's wordt gezegd,
vind ik nog erger: in 1995 zullen wij
nog wel eens zien of en op welke
wijze wij tot de integratie zullen
komen. Dat staat op zeer gespannen
voet met een kameruitspraak, inhou–
dende dat het gewoon moet.
Bovendien is dat een weg voor de
lange termijn. Wij moeten nu
afspreken dat de integratie plaats–
vindt. Over de termijn valt te praten.
Maar de integratie zelf moet niet
meer ter discussie staan. In de
notitie worden als argumenten
aangevoerd dat er arrondissementen
zijn en dat er regionale partijen zijn
die onderhandelen. Die argumenten
zijn absoluut niet overtuigend. Het
gaat om de samenhang van de
regio's. Er hangt van alles aan de
politieregio, zoals de arrondisse–
menten. Dan gaat het echter om
administratieve grenzen. Die kun je
wijzigen, die zijn veel flexibeler dan
de sociaal-economische en mobili–
teitsgrenzen. Dat moet ook uitdruk–
kelijk worden uitgesproken; de
politieregio's zullen zich op termijn
moeten voegen naar de nieuwe
indeling. Ik weet dat het problemen
geeft, zeker daar de politie nog
midden in de reorganisatie zit. Het
geeft echter meer problemen door er
nu over te zwijgen en er straks pas
mee te komen, dan door het nu te
zeggen en met elkaar een tijdpad af
te spreken.

Ik heb nog een vraag over de
integratie van de inspecties, die ik
pijnlijk mis in de WGR-notitie. Dit
punt kan niet vanuit het landelijke
open worden gehouden. Juist als je
naar de regionale indelingen wilt,
moet je een integrale inspectie voor
zowel de fysieke als de sociale
sector op het regionale niveau struc–
tureren. De commissie van drie, de
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commissie-Van Aardenne, heeft ons
dat voorgerekend in haar externe
rapport over de decentralisatie–
impuls. Het Rijk kan bestuursop–
drachten geven. De inspectietaken
moeten echter dicht bij de overheid,
bij de bedrijven en bij de burger
gesitueerd en bestuurlijk ingebed zijn
en gecontroleerd worden.

Voorzitter! Ik sluit af met iets wat
ik volgens de krant al gisteren
gezegd zou hebben. Ik ben bang dat
als wij te halfslachtig doorgaan met
het proces van BON-3, de hele
operatie een heel klein rnuisje zal
baren, namelijk alleen een dertiende
provincie Rijnmond. Dat is niet de
inzet geweest tijdens het proces tot
nu toe. Er moet meer gebeuren dan
één provincie aan de rest toevoegen
en het creëren van een zestal
BON-gebieden die tussen het laagste
niveau, de gemeenten, de provincies
en het Rijk blijven bungelen. Wij
moeten nu in de zure appel bijten en
het perspectief helder durven
schetsen. Er zijn beren genoeg op de
weg en ook zijn er genoeg
weerstanden; dat weet je, maar
hierdoor moeten wij een duurzame
ontwikkeling niet laten blokkeren.

D
Minister Dales Voorzitter! Allereerst
danken wij uitdrukkelijk de leden van
de Kamer die gesproken hebben
voor hun inbreng. Ik heb met
genoegen geluisterd en wij voelen
ons ook gemotiveerd. Wij zijn
bijzonder verheugd, maar niet
verrast, want wij gingen hier niet met
slechte verwachtingen heen. Wij zijn
dus zeer verheugd dat de Kamer en
het kabinet het eens zijn over de
noodzaak van vernieuwing van de
bestuurlijke organisatie en over de
hoofdlijnen waarlangs de
vernieuwing gestalte moet krijgen.
Natuurlijk worden de accenten
verschillend gelegd. Er moeten ook
vragen beantwoord worden en dat
zullen wij aanstonds graag doen,
maar het belang en de richting van
de vernieuwing staan, naar wij
begrijpen, vast.

In de afgelopen paar maanden is
het proces weer in een stroomver–
snelling gekomen. Met het
uitbrengen van BON-3 in februari,
het indienen van de Kaderwet
bestuur in verandering bij de Kamer
in maart en het uitbrengen vorige

Mevrouw Dales, minister van Binnenlandse
Zsken

week van de overlegnotitie over de
WGR-indeling hebben wij weer een
paar belangrijke stappen gezet die
een nieuwe impuls aan de
vernieuwing van het bestuur hebben
gegeven. Dit leidt af en toe tot
hevige discussies en heftige reacties,
maar dat hoort ook zo en wij gaan ze
bepaald niet uit de weg.

De vernieuwingsdiscussie beperkt
zich niet tot het Haagse. Gelukkig
niet! Als ik het heb over een stroom–
versnelling, duid ik ook op de ontwik–
kelingen in de rest van bestuurlijk
Nederland. Provincies, gemeenten en
samenwerkingsverbanden in BON–
en niet-BON-gebieden leveren op
zijn minst een even belangrijke
bijdrage aan het vernieuwingsproces.
De heer Van der Heijden herinnerde
aan de ontwikkelingen in Friesland,
de stedendriehoek, midden-Brabant.
Er zijn nog meer voorbeelden te
geven van initiatieven die buiten de
BON-gebieden worden genomen.

Een van de belangrijkste
kenmerken van dit vernieuwings–
proces is, dat vanaf het begin sprake
is geweest van een wisselwerking
tussen initiatieven van onderop en
stimulering van bovenaf. Dat moet
zo blijven. Wij willen op dit punt
geen koerswijziging. Een– en
andermaal hebben wij daarover met
deze Kamer gesproken. Uit de
inbreng van de heer Janmaat blijkt

dan ook, dat hij er nog niets van
begrepen heeft. Het is ook onbegrij–
pelijk dat iemand na het verschijnen
van drie regeringsnota's nog wil
beweren dat het proces alleen maar
van onderop gestalte krijgt.
Overigens, alleen op dat punt heeft
hij gelijk: zoiets zou zeer verkeerd
zijn. Welnu, wij hebben dat van meet
af aan zo gezien. Zo ging het
namelijk niet en zo zal het ook niet
gaan. Wij houden het uitdrukkelijk bij
een wisselwerking tussen initiatieven
van onderop en stimulering van
bovenaf.

Het probleem van de klemmende
dreiging voor onze grote steden,
waarbij randgemeenten vinden, dat
de dreiging de stadsgrenzen als het
ware passeert, vraagt om een snelle
oplossing. Elders zal het anders
kunnen; een tweesporenaanpak dus.
Bij die aanpak zal sprake moeten zijn
van maatwerk en van mogelijkheden
om in het ene gebied de problemen
anders te lijf te gaan dan in het
andere. De heer De Cloe wees
hierop ook met nadruk. Differen–
tiatie, maar wel binnen de randvoor–
waarde dat uiteindelijk sprake moet
zijn van een heldere en overzichte–
lijke bestuurlijke organisatie.

Ook hier wijs ik er met nadruk op,
dat er geen sprake is van een koers–
wijziging. Van een zigzagkoers, waar
de heer Schutte van sprak, kan
slechts door een misverstand
worden gesproken. Wij hopen
eventuele misverstanden in onze
bijdrage weg te nemen. Een zigzag–
koers is zeer ongewenst. Het leek
erop alsof de heer Wiebenga ons in
de schoenen wilde schuiven dat wij
de oorspronkelijke aanpak zouden
willen loslaten. Daar is geen sprake
van. Wij worden keer op keer, initi–
atief na initiatief, bevestigd in de
juistheid van dit type van aanpak. De
staatssecretaris zal nader ingaan op
de concrete acties die wij binnen de
twee sporen van de vernieuwing van
de bestuurlijke organisatie in gang
hebben gezet.

Het is mijn stellige overtuiging dat
de discussie over de bestuurlijke
organisatie zich af te toe te veel richt
op de vormgeving. Het gaat echter
niet in de eerste plaats om een
legpuzzel met de kaart van
Nederland, hoe aardig zo'n spel ook
is en hoezeer sommige mensen zich
ten onrechte ook verheugen in de
heisa die dat geeft. Natuurlijk zal te
zijner tijd de kaart een sluitend beeld
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moeten opleveren. Niemand kan in
redelijkheid denken dat wij een
stukje van Nederland als een los
flard onbestemd laten. Te zijner tijd
zal een sluitend beeld ontstaan.

Allereerst is het interessant welke
inhoudelijke vraagstukken waar
moeten worden opgelost Welke
bestuurlijke vormgeving past daar
het beste bij? Er zal sprake blijven
van een benadermg vanuit de inhoud
van de vraagstukken. Ook op dit
gebied vindt geen koerswijziging
plaats.

Het kwam mij voor dat toen de
heer Van der Heijden vroeg om een
visie op de bestuurlijke organisatie,
hij eigenlijk een emdplaatje
verlangde. Welnu, dat eindplaatje
krijgt hij nog niet. Een visie op de
vernieuwing van het bestuur kan hij
wel krijgen Ik heb al enkele belang–
rijke elementen genoemd. Cruciaaï
bij de gekozen benadering is de
breder gedragen erkenning dat de
vraagstukken van economische
ontwikkeling van de steden, de bijbe–
horende verkeers– en vervoersinfra–
structuur, de volkshuisvesting,
inclusief de stadsvernieuwing en de
ruimtelijke-ordeningsvraagstukken,
zich niet langer binnen de grenzen
van de steden laten oplossen.
Overigens constateer ik dat dit besef
zich ook reeds steeds meer tot de
niet-BON-gebieden uitstrekt. Ik zie
een duidelijke parallel met de
ontwikkeling van de BON-gebieden.
Ook in de niet-stedelijke gebieden
worden bestuurders zich meer
bewust van de voordelen van een
gezamenlijke, geconcentreerde
aanpak van bovenlokale vraag–
stukken. Dat is compleet anders dan
een kleine vier jaar geleden, toen ik
burgemeester van Nijmegen was.
Van een dergelijk bewustzijn was bij
de meeste burgemeesters nog geen
sprake.

Initiatieven op regionaal niveau om
tot nauwere samenwerking te komen
doen zich in het gehele land voor. Er
zijn al verschillende voorbeelden
genoemd. Hoewel de regionalisering
in de BON-gebieden prioriteit heeft,
gezien de urgentie van de proble–
matiek aldaar, zie ik toch ook in
andere gebieden een krachtige
ontwikkeling in dezelfde richting.

Een van de kernbegrippen in het
vernieuwingsproces is het organi–
seren van solidariteit. Het begrip
veronderstelt een gezamenlijke
erkenning van de problematiek die in

de regio dient te worden opgelost.
Niets is belangnjker dan het
uitgangspunt van een gezamenlijke
erkenning van de problemen en de
noodzaak van de oplossing daarvan.
Het begrip "organiseren" geeft aan
dat wij als bewindslieden van
Binnenlandse Zaken het niet aan het
toeval zullen overlaten of er solidair
wordt gehandeld. BON-3 geeft aan
hoe wij de bestuursstructuur zo
denken op te bouwen dat boven–
lokale gezamenlijke vraagstukken
ook daadwerkelijk kunnen worden
aangepakt. Het gaat dan om het
organiseren van de besluitvorming
en de uitvoering. In een notedop is
dat de centrale kwestie waarvoor wij
staan met BON-3. Dat is inderdaad
niet eenvoudig, zeg ik de geachte
afgevaardigden gaarne na. Des te
verheugender is het dat wij daarin
schreden voorwaarts kunnen maken.

Ik acht de BON-operatie, die wat
mij betreft best een majeure operatie
genoemd mag worden, mislukt als
wij er in ons land gezamenlijk niet in
slagen de bestuurlijke organisatie zo
in te richten dat vitale problemen op
het juiste bestuurlijke en democra–
tische niveau tot een oplossing
kunnen worden gebracht en het voor
de burger helder is wie voor zijn
problemen aanspreekbaar en verant–
woordelijk is. Dat is niet eenvoudig,
dat kost veel werk. Wij verheugen
ons er gezamenlijk wel over als dat
goed gaat. Wij hebben het dus over
niets minder dan de kwaliteit van ons
democratisch bestel. De rol van de
gemeenten blijft daarin cruciaal.

Ik kom dan op het begrip "vitale
gemeenten" en dus de positie van de
gemeenten in het proces van
vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie. Ik heb tot mijn vreugde
gemerkt dat overal in het land ook
voor dit aspect van de
bestuurlijk-organisatorische
vernieuwing grote belangstelling
bestaat. Het centrale thema in de
BON-nota's was en is het bewerk–
stelligen van een betere verdeling
van taken tussen het lokale niveau en
het regionale niveau. Hiervoor is het
noodzakelijk dat op regionaal niveau
nieuwe bestuursstructuren worden
ontwikkeld. Dit alles te beginnen in
de stedelijke gebieden. Concreet
gaat het hierbij in eerste instantie
om een verschuiving van bovenlokale
taken van het lokale naar het boven–
lokale, dus het regionale niveau. De
gedachte is immers dat deze taken

op het meest geëigende territoriale
niveau moeten worden behartigd.
Dat wil zeggen: op het regionale
niveau en niet op het lokale niveau.

In wisselwerking met rijksbeleid is
deze visie van onderop door de
betrokken gemeenten zelf ontwikkeld
en nader geconcretiseerd. Ik denk in
dit verband aan de grote voortgang
die in de BON gebieden al is bereikt
Deze betrokken gebieden zijn uit
zichzelf bereid een deel van hun
taken en bevoegdheden over te
dragen aan een nieuw te ontwikkelen
regionaal bestuur.

De heer Schutte (GPV): Uitgaande
van het begrip "vitale gemeenten"
heeft de minister het nu over het
lokale en het regionale niveau.

Minister Dales: Over het begrip als
zodanig wil ik nog wat meer zeggen.

De heer Schutte (GPV): Dat is
prima, maar het gaat mij even om de
beeldvorming. Bij het regionale
niveau denken wij aan iets wat het
niveau van de individuele gemeenten
overstijgt. Als wij naar de invulling
daarvan kijken in BON-3 en de
kaderwet is het naar mijn gevoel
duidelijk dat wij uiteindelijk niet
zullen spreken van een regio maar
een provincie nieuwe stijl. Dus voor
de BON-gebieden, waar het in deze
discussie vooral over gaat, hebben
wij het over de provincies. Mijn
vraag is nu of het verhaal dat u
zoëven hield, op dezelfde manier
geldt als in plaats van een verge–
lijking regionaal/lokaal gesproken
wordt van een vergelijking lokaal/
provinciaal.

Minister Dales: De staatssecretaris
is voornemens uitgebreid in te gaan
op dit onderdeel. Het lijkt mij niet
goed daar nu alvast een stukje uit te
halen. Ik vraag u dan ook nog even
geduld te hebben. Er zijn een paar
misverstanden, die echt wegge–
nomen kunnen worden.

De heer Schutte (GPV): Ik wil in
leder geval gesignaleerd hebben dat
het niveauverschil waarover wij hier
met elkaar spreken, ook te maken
zou kunnen hebben met het feit dat
de een systematisch spreekt over de
regio en de ander het wil zien in een
perspectief. Dat perspectief is ook
volgens de regering de provincie. Die
moet een bepaalde inhoud hebben
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op basis van de Grondwet. De
regering wil namelijk geen grond–
wetsherziening. Dus krijgt het een
andere lading als je spreekt over een
provincie nieuwe stijl in plaats van
over een regio.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Een verwarring door een verkeerd
woordgebruik kan tot heel verve–
lende situaties leiden. Wanneer wij
spreken over de provincie, hebben
wij het over het middenniveau, maar
niet zonder meer over de provincie
zoals die vandaag de dag eruitziet,
met het bestaande takenpakket en
de bestaande grenzen. Wanneer wij
het woord "regionaal" gebruiken,
kunnen wij het hebben over het
middenniveau. Wij zullen er goed
aan moeten denken dat, wanneer wij
het hebben over de samenwerking
van gemeenten en het verlengd
lokaal bestuur, wij dat helder in onze
begrippen meenemen, zodat men
weet waarover wij het hebben.

Minister Dales Wij komen daar nog
op terug. Wij hebben daar zelf ook
vreselijk mee geworsteld. Ik ben op
een gegeven moment zelfs anekdo–
tisch zo ver gegaan dat ik zei: laten
wij maar een nieuw, fancywoord
gaan gebruiken gedurende de tijd
dat wij ermee bezig zijn. Ik heb
gezegd: laten wij nu maar een poosje
over "revincies" praten, want nog
niemand kan zich helemaal losrukken
van het oude, terwijl de nieuwe
zaken nog niet helemaal zijn gedefi–
nieerd. Wij zullen ons gaarne
inspannen, wetende hoezeer wij er
zelf mee geworsteld hebben, om dat
nog heden te verhelderen.

De heer Wiebenga (VVD): De regio–
provincie is weleens genoemd, maar
ik meen dat wij dat maar snel
moeten vergeten.

Minister Dales: Dat woord heb ik
ook niet gebruik, maar het doet er
ook niets toe welk woord ik
gebruikte. Het was maar een
werktitel. Het gaat er nu om dat het
zeer lastig is om anders te gaan
denken. Het is moeilijk om dat in
termen te vatten die zelfs bij de
meest ervaren ambtenaren geen
misverstanden oproept. Ik zeg dit
ook tegen de heer Schutte, omdat ik
hem niet wil betichten van een
verkeerd begrip. Dat zou namelijk
niet correct zijn.

De heer De Cloe (PvdA) De
minister hoeft daar niet zo bang voor
te zijn, want ik herinner mij dat in de
beginfase van de sociale vernieuwing
er ook nog wel eens discussie was
over de vraag wat er onder dat
woord zou vallen. Na een jaar of
twee, drie zien wij in de praktijk dat
het best kan werken.

Minister Dales: Daar ben ik ook van
overtuigd. Niettemin moet je zo snel
mogelijk helderheid scheppen. Dat is
het eerste dat verlangd mag worden.

Voorzitter! De constructieve
opstelling van deze BON-gemeenten
biedt grote mogelijkheden voor een
andersoortig functioneren van de
gemeenten. Van uitholling van de
gemeente is geen sprake.
Integendeel! Omdat de gemeente
haar bovenlokale taken overdraagt
aan de regio, krijgt zij in alle
opzichten meer ruimte voor haar
eigenlijke lokale functies. Daarvan
wi! ik er nu enkele noemen.
Overigens is daarmee het laatste
woord nog niet gezegd. Het is ook
niet zo dat wij daar te elfder ure een
fantasietje aan hebben gewijd. Wij
hebben met een aantal mensen, met
name uit het lokale bestuur, daar al
op gestudeerd en geconfereerd en
wij hopen in juni en anders
september met een meer voldragen
nota te komen. Ik noem nu vast de
lokale functies die dan meer tot hun
recht kunnen komen en die naar ons
idee een beduidende plaats moeten
hebben in de vitale gemeenten.

Zo'n functie is de klassieke
gezagsfunctie in de brede zin van het
woord. De gemeenten kunnen door
middel van een integraal veiligheids–
beleid - men weet dat wij daar wat
vaart achter hebben gezet -
preventief optreden ten opzichte van
criminaliteit en gevoelens van onvei–
ligheid bij de burger. Gemeenten zijn
het niveau waarop de handhaving
van de openbare orde plaatsvindt.
Gemeenten zijn de uitvoerenden van
bestuursdwang. Een ander breed
element is de dienstverlening aan de
burgers. Het lokale niveau is het
meest geschikt voor een intelligente
en samenhangende vervulling van de
zogenaamde loketfunctie. Dat is ook
geen klein karwei. Ik denk bijvoor–
beeld ook aan de uitvoering van de
Algemene bijstandswet. Men weet
hoe zich deze thans ontwikkelt.
Voorts noem ik een clusterpartner–
schap met de regio. Regio en

gemeenten zullen elkaar over en
weer moeten aanvullen bij het behar–
tigen van publieke taken. Als bijvoor–
beeld op regionaal niveau wordt
besloten in een bepaalde gemeente
een grote bouwlocatie te plannen, is
de betrokkenheid van de gemeente
essentieel. Ik denk aan belangenbe–
hartiging in platformfuncties. De
gemeente is en blijft het meest
geschikt om in de richting van
andere overheden de belangen van
haar bewoners te behartigen. Ik denk
aan de innovatieve functie. Juist
omdat de gemeente zo dicht bij de
burger en de praktijk staat, is de
gemeente gebleken als geen andere
overheid in staat te zijn, nieuwe
overheidstaken aan te pakken of
bestaande taken op nieuwe wijze te
vervullen. Ik noem als voorbeeld de
kinderopvang, kwantitatief en kwali–
tatief. Dat is inmiddels een belang–
rijke zaak. Ik noem ook de alterna–
tieve afdoening van straffen, HALT,
en dergelijke. De sociale vernieuwing
- daarvan waren al enige elementen
te horen - kan zich nu in een veel
beter en breder neergezet geheel,
dat inmiddels in tal van gemeenten
ook is bereikt, gaan uitwerken in het
kader van de vitale gemeente. Ik kan
nu al zeggen dat in voorgesprekken
bij een aantal wethouders dat op dat
punt reeds ervaring had opgedaan
en daarin inzicht had gekregen, groot
enthousiasme is gebleken.

Het is inherent aan deze functies
dat het vooral de gemeenten zelf zijn
die de uiteindelijke invulling ervan
bepalen. Een heel recent onderzoek
geeft aan dat er voor de gemeenten
nog heel wat te verbeteren is. Ook
wij hechten veel belang aan de
nadere invulling van het concept van
de vitale gemeente.

De kwaliteit van het lokale bestuur
is een essentiële schakel in de
kwaliteit van het totale bestuur.
Binnenlandse Zaken kan daarbij een
bescheiden rol vervullen en dat doen
wij dan dus ook. Zo hebben wij
kortgeleden een paar werkconfe–
renties georganiseerd. Ik zei het al
even. Wij zullen hiermee voortgaan.
Dat doen wij nadrukkelijk niet op
eigen houtje. Wij doen dat ter onder–
steuning van en in aanvulling op initi–
atieven van het lokale bestuur zelf.

Als het gaat om het versterken van
de functie van de gemeente, zie ik de
rol van het Rijk in de eerste plaats
als faciliterend. Dat wil zeggen
gericht op het wegnemen van
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belemmeringen voor de gemeente.
Zoals bekend, \s in dat opzicht ook
het nodige gebeurd. Ik denk aan het
sociale-vernieuwingsbeleid,
waardoor de feitelijke beleidsvrijheid
van de gemeenten is vergroot en aan
de decentralisatie-impuls, waardoor
de gemeente nieuwe taken heeft
gekregen. Wij zullen zeker bij de
behandeling van de Wet stimulering
sociale vernleuwing daar veel nader
op kunnen ingaan.

Verder is nog te noemen de
vernieuwing van het gemeentelijke
bestuursinstrumentarium als gevolg
van de nieuwe Gemeentewet. Op het
vlak van de decentrallsatie en de
deregulering valt overigens nog zeer
veel te doen.

De heer Schutte (GPV): De minister
geeft nu een heel aardige
opsomming van hetgeen allemaal tot
de vitale gemeenten kan gaan
behoren. Dat is mooi. Dat zijn zaken
die voor een groot deel nu al tot de
verantwoordelijkheid van de
gemeenten behoren. Voor een deel
hangen deze samen met beleid in de
richting van decentralisatie. Dat
wordt bijvoorbeeld ook door de rijks–
overheid gestimuleerd. Maar zij
behoeven geen directe relatie te
hebben met de reorganisatie van het
binnenlandse bestuur waar wij het
nu over hebben. Is deze indruk juist?
Is dat een juiste interpretatie? Als
dat zo is, moet ik toch naar voren
brengen dat een ander gevolg van de
reorganisatie van binnenlands
bestuur in ieder geval wel is, dat de
bovenlokale taken zoals planning,
etc., naar de regio of de provincie
gaan. Wat is dan per saldo de
meerwaarde als je een en ander
toespitst op reorganisatie van
binnenlands bestuur in de richting
van de vitale gemeente?

Minister Dales Ik ga na, hoe ik de
heer Schutte tegemoet kan komen.
Er is geen sprake van een automa–
tische relatie. Met het nader in orde
brengen van de verschillende
bestuurslagen is niet automatisch
gegeven, dat het plaatje, dat ik
tastenderwijs aanreik, ook uitgevoerd
zal worden. Ik doe echt moeite om
de heer Schutte tegemoet te komen.
Al is er geen automatische relatie, er
is wel een relatie met het opruimen
van tal van taken, die door de
gemeente moeten worden behartigd,
maar niet meer kunnen worden

behartigd. Vele komen niet toe aan
het goed aanzetten en volgen van
die elementen.

De heer Schutte (GPV): Is dat waar?
Dat is toch wel een duidelijk verwijt
aan de gemeenten. De minister zegt:
u komt aan uw eigen lokale taken
niet goed toe, omdat u zich te veel
moet bezighouden met bovenlokale
taken. Is dat waar? Ik heb daar
nauwelijks aanwijzingen voor

Mimster Dales Ik heb er een aantal
genoemd. Ik verwonder mij enigszins
over de opmerking van de heer
Schutte. Er is geen spoor van een
gedachte bij mij om gemeenten
verwijten te maken. Dat is helemaal
niet aan de orde. Zeer breed wordt
geconstateerd - ik heb op dat punt
nooit een bezwaar vernomen - dat
die taakverdeling thans zeer
ongelukkig is. Zelfs de grote steden
komen niet meer toe aan een aantal
taken, die daar behartigd moeten
worden. Ik peins er niet over om die
gemeenten een verwijt te maken.
Dat leidt tot de wenselijkheid van
herschikking van taken. Ik
constateer, dat men dat in toene–
mende mate heel juist vindt.

De heer Schutte (GPV): Is het feit,
dat gemeenten zich nu, al dan niet
noodgedwongen moeten bezig–
houden met bovenlokale taken, er de
oorzaak van, dat gemeenten onvol–
doende toekomen aan hun eigen
lokale taken? Ik heb daarvoor geen
aanwijzingen. Natuurlijk is het een
belasting, maar ik kan mij
voorstellen, dat de gemeenten
zeggen: het heeft bezwaren, maar
het gaat niet ten koste van onze
eigen gemeentelijke taken.

Minister Dales: Ik hoor dat helaas
wel. Het is een weinig vruchtbare,
geen waardige discussie. Ik hoor van
wethouders, dat zij zeer enthousiast
zijn over die verschuivingen en dat zij
zich bezighouden met die rij van
zaken, die ik in voorlopigheid heb
opgesomd. Het is een feit, dat taken
die op een bepaalde bestuurslaag
niet meer kunnen worden behartigd
- de redenen daarvoor kunnen wij
best verzinnen - daar vandaan
moeten. Dat lijkt mij op het ogenblik
het meest gewichtige punt. De vraag
wat zij wel doen, is absoluut niet aan
de orde. Een wezenlijke bemoeienis
met die zaken die de burgers

aangaan, zal de lokale democratie
versterken.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Is de minister niet met mij van
mening, dat de bestuurlijke reorgani–
satie niet zozeer is opgezet, omdat
de gemeenten slecht functioneren bij
de intergemeentelijke regelingen als
wel, omdat de democratische
controle zo slecht is? De gemeenten
kunnen het misschien wel goed
doen, maar het is wat anders, dat de
burger er zover van verwijderd raakt,
doordat de democratische controle
op de intergemeentelijke regelingen
zo slecht is. Dat is welhaast een van
de belangrijkste redenen om de
bestuurlijke reorganisatie in gang te
zetten. Deelt de minister die mening?
Op dit punt verschil ik kennelijk van
mening met de heer Schutte.

Minister Dales Er is niet sprake van
éèn factor, die de hele operatie
precies in gang zet. Er spelen
verschillende factoren een rol. Ik ben
met mevrouw Scheltema van mening
dat een veel grotere kans op het
floreren van de lokale democratie
mede gelegen is in een stevige
bemoeienis van gemeenten met die
zaken die de burger onmiddellijk
aangaan. Dat heb ik ongevraagd ook
al gezegd. Dit is dus niet de enige
oorzaak of aanleiding, maar het is
absoluut waar. Daar bestaat geen
twijfel over.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): De minister heeft gewezen
op de mogelijke herschikking en
betere uitvoering van taken van de
lagere organen. Ter verbetering
daarvan wacht de regering in eerste
instantie vooral op initiatieven "van
onderaf". De mensen die met die
taakuitvoering belast zijn...

Minister Dales: Dat heb ik juist niet
gezegd! Ik heb iets anders gezegd.
Er liggen immers ook drie nota's van
regeringswege voor. Ik heb net
toegezegd dat wij bezig zijn in de
faciliterende zin; ik heb meegedeeld
dat wij bezig zijn om de gemeenten
via conferenties te ondersteunen in
het vinden van een nadere invulling.
Dat verhaal "van onderaf" veraf–
schuw ik al sinds jaar en dag en dat
verhaal moet de heer Janmaat niet
meer tegen mij houden. Dat verhaal
slaat nergens op!
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De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Het proces komt niet zo
gauw op gang als de regering denkt.
Wanneer gaat de regering daar wat
aan doen?

Minister Dales Ik weet met deze
vraag geen raad.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ik weet niet of de vraag
makkelijk of moeilijk te beant–
woorden is, maar laat de minister het
toch eens proberen!

Minister Dales: De vraag is niet te
beantwoorden. De heer Janmaat
suggereert in zijn vraag dat de
regering regelmatig "zit niets te
doen". Dat kan hij echter absoluut
niet waarmaken.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Wij verwijten de regering af
en toe gebrek aan visie. Dat is hier al
eerder gezegd

Minister Dales Daar neem ik kennis
van. Ik kan mij daar niets bij
voorstellen. Als de heer Janmaat mij
niet vertelt wat zijn visie is, dan kan
ik zijn visie niet tegen de mijne
afzetten. Ik ben met de Kamer hoe
dan ook van mening dat wij hier met
belangrijke dingen bezig zijn, op
enige accenten en nog te beant–
woorden vragen na. Het verhaal van
"geen visie" is gisteravond slechts
naar voren gekomen bij het onvol–
doende duidelijk voor de dag komen
met de vitale gemeenten. Dat zal de
heer Janmaat ook wel niet hebben
begrepen. Aan die vitale gemeenten
heb ik nu nogal wat tijd aan besteed
Ik kan echter geen vragen beant–
woorden die geen grond in de
werkelijkheid hebben.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Ik heb net getracht aan te
geven wat het verhaal van "geen
visie" inhoudt. Daarbij liggen onze
gedachten echter zo ver uit elkaar
dat de minister dat niet wil inzien.

Minister Dales: De laatste
opmerking van de heer Janmaat vind
ik onbevredigend. Hij speelt verstop–
pertje, en daar voel ik niks voor.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Het is heel duidelijk. De CD
denkt dat het totale regeringsbeleid,
dat de bestuurlijke reorganisatie de

problemen niet kan oplossen.

Minister Dales Dan moeten wij
maar kijken hoe het afloopt.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Hoe het afloopt weten wij al:
slecht!

Mmister Dales Ik ga kort in op de
grondwettelijke aspecten van de
vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie. De heren Schutte, Van
den Berg en Wiebenga en mevrouw
Scheltema zijn erop ingegaan. De
stappen die wij nu in het proces van
vernieuwing van de bestuurhjke
organisatie willen zetten, blijven zeer
uitdrukkelijk binnen het huidige
grondwettelijke kader. Mevrouw
Scheltema heeft dat net nog gezegd
en zij heeft daarin geli jk. Dit geldt
zowel voor de gefaseerde groei van
de BON-gebieden via de kaderwet
naar een definitieve vorm van
regionaal bestuur, als voor de defini–
tieve vorm van het regionaal bestuur,
bijvoorbeeld in de vorm van een
provincie nieuwe stijl.

De provincie nieuwe stijl dient zich
thans aan in het Rijnmondgebied.
Het gaat daarbij niet zomaar om een
provincie erbij. Bij de provincie
nieuwe stijl zal in leder geval sprake
zijn van een andere bevoegdheids–
verdeling tussen provincie en
gemeenten dan thans gebruikelijk is.
Dat is immers het doel van de
vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie in de BON-gebieden. De
Grondwet laat een dergelijke diffe–
rentiatie tussen provincies en tussen
gemeenten toe, zoals verschillende
leden ook hebben opgemerkt. Ik wijs
in dit verband de heer Schutte erop
dat de mogelijkheid van differentiatie
ook zeer nadrukkelijk in de Provin–
ciewet - artikel 107 - en in de
Gemeentewet - artikel 114 - is
neergelegd. Ook zal bezien moeten
worden, uiteraard en vanzelf–
sprekend binnen de grenzen die de
Grondwet daaraan stelt, of de in de
Provinciewet neergelegde inrichting
van het bestuur op alle punten recht
kan doen aan de eisen die het
bestuur in een grootstedelijk gebied
stelt. De interessante voorstellen van
de commissie-Van Thijn in het
rapport "De burgemeester
ontketend" zijn ook zeker relevant
voor het BON-proces. De heer De
Cloe heeft hierop gewezen. In het
rapport wordt immers bepleit, de

BON-operatie mede aan te grijpen
om kansen voor vernieuwing en
verbetering in de bestuurlijke
inrichting van de stedelijke gebieden
te gebruiken. Ook in de plannen van
de OOR-gemeenten, neergelegd in
de inzet, klinken vergelijkbare
geluiden door. Daarin wordt ook
gepleit voor een meer dualistisch
getint bestuursmodel voor de stads–
regio. Dit onderwerp verdient onze
volle aandacht en die geven wij er
ook aan, maar ik zou er nu toch niet
inhoudelijk op willen ingaan. De
aanstaande bespreking van het
rapport van de commissie-Van Thijn
lijkt mij een daarvoor veel beter
geschikte gelegenheid. Het zal ook
nog wel op tijd zijn.

Voorzitter, ik rond af met een paar
hoofdlijnen. De vernieuwing van de
bestuurlijke organisatie is goed op
weg. Het hoofddoel is een zodanige
aanpassing van het bestuurlijke
instrumentarium dat problemen
kunnen worden opgelost waar ze
zich voordoen. De schaal van het
bestuur moet aansluiten op de
schaal van de maatschappelijke
vraagstukken. Dit vergt vooral
versterking van het bestuur op
regionaal niveau, om te beginnen in
de stedelijke gebieden. Uiteindelijk
zal het proces van vernieuwing
leiden tot drie vernieuwde bestuurs–
lagen met een heldere taakverdeling,
waarbij de bestuurders de
problemen en de kansen die op hen
afkomen, goed aan kunnen.

D
Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Voorzitter! Ook van mijn kant dank
en waardering voor de inbreng van
de woordvoerders in eerste termijn.
Ook dank voor de waarschuwingen,
suggesties en kritische kantteke–
ningen. De overtuiging dat het
proces van vernieuwing van de
bestuurlijke organisatie noodzakelijk
is, leeft ook in de Kamer. Ik ben daar
blij mee. Bij het vernieuwingsproces
is het hele land betrokken. Daar
kunnen wij ook geen afstand van
nemen. Het leeft, het is actueel en er
heerst de overtuiging dat er iets
gedaan moet worden. Maar de
ontwikkelingen zijn niet uniform; er
is verschil in tempo, in aanpak, in
inhoud en in urgentie. Wij gaan door
op die weg, zorgvuldig en - ik zeg
het met nadruk - in goed overleg
met de betrokkenen. Niet omdat het
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niet anders kan, maar gewoon omdat
het noodzakelijk is, omdat wij het
met elkaar moeten doen, omdat een
proces van verandering het best
gedijt als er een behoorlijk draagvlak
voor is.

Wij gaan door, met een open oor
voor de adviezen, maar ook voor de
kritiek. Maar wij moeten wel de vaart
erin houden. Dit betekent dat wij zo
nodig ook knopen zullen doorhakken.
Dit zal op diverse niveaus moeten
geschieden. Daarbij zijn "maatwerk"
en "differentiatie" belangrijke wacht–
woorden. Wij zullen concreet en
doelgericht moeten werken om niet
samen in het papierte "verdrinken".
Ik ontken dan ook de uitspraak dat er
geen visie is. De gekozen aanpak is
altijd helder geweest. Ook de priori–
teiten zijn duidelijk geweest. Ik ben
het met de Kamer eens dat dit zo
moet blijven.

Het is niet alleen een benadering
van onderop geweest. Met de
BON-nota's heeft het kabinet de
kaders aangegeven en gestuurd.
Maar naarmate het proces vordert,
worden ook de consequenties van de
gemaakte keuzen zichtbaarder.
Wanneer er op mogelijke bezwaren,
nadelen van die consequenties wordt
gewezen, betekent dat nog niet dat
er geen visie is.

De minister heeft al kort aange–
geven dat wij twee sporen in het
vernieuwingsproces onderscheiden.
Ik ga daar graag op in. Het eerste
spoor betreft de ontwikkeling in de
BON-gebieden. Daar is het mee
begonnen. Wij erkennen nog steeds
dat in de stedelijke gebieden de
problemen het grootst zijn en daar
dus ook de bestuurlijke nood het
hoogst is. Het perspectief voor de
ontwikkeling van het bestuur in die
gebieden is in BON-3 verder vorm en
inhoud gegeven. Het perspectief is
een nieuwe, krachtige regionale
bestuurslaag waarin bovenlokale
sturings– en planningstaken met
provinciale taken samengaan. De
regio Rotterdam, het OOR, neemt in
de BON-gebieden een bijzondere
positie in. Ik kom daar nog op terug.

De Kaderwet bestuur in veran–
dering biedt voor de zeven
BON-gebieden de instrumenten om
in fasen, anders gezegd in eigen
snelheid, naar het nieuwe regionale
bestuur toe te groeien. Daarbinnen
zijn heel duidelijk verschillen in
tempo mogelijk. Daar wij op korte
termijn de ontwerp-kaderwet behan–

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66)

delen, ga ik nu op een enkel punt
kort in.

De heer Van der Heijden heeft
gepleit voor uitbreiding van de
kaderwet. Hij noemde verschillende
gebieden. Mevrouw Scheltema
onderstreepte dat. Anderen hebben
daar vragen over gesteld. Ik stel
voorop dat het een goede zaak is dat
er door de stedendriehoek midden–
Brabant, het Groene Hart, Friesland,
Zuid-Limburg, ja, door wie eigenlijk
niet, wordt nagedacht over en
gewerkt aan de meest gewenste
bestuurlijke samenwerking. Ik onder–
steun dat. Daar moet men ook mee
doorgaan. Het enthousiasme dat ook
buiten de BON-gebieden ontstaan is,
stelt ons voor nieuwe vragen. Ik
erken dat; dat blijkt ook hier.
Blijkbaar wordt door een aantal
kamerleden, alsook in sommige
gebieden, de scheidslijn tussen "de
zeven" en enkele andere gebieden
wat als te hard en te scherp gezien.

Voor ons blijft vooropstaan dat de
aard van de problematiek inhoudbe–
palend is voor de te kiezen
bestuursvorm. Ook de aanwezigheid
van een breed bestuurlijk draagvlak
is een voorwaarde voor een
regionaal bestuur. Dat blijft ook nu
onze inzet. De wens van een vloei–
ender onderscheid hebben wij
nadrukkelijk gehoord. Wij zullen ons

ook gezamenlijk nader moeten
beraden op de vraag hoe die wens
tot meer differentiatie beantwoord
moet worden. Zeker is dat de
kaderwet niet zonder meer voor het
hele land moet werken. In relatie met
de aangescherpte Wet gemeen–
schappelijke regelingen zullen wij
ook moeten bekijken of en, zo ja,
hoe je aan bepaalde wensen
tegemoet moet komen. Maar
belangrijk is ook dat wij met elkaar
de nodige ervaring opdoen. Ik
herhaal dat de kaderwet bedoeld is
om de stedelijke problematiek die in
de zeven gebieden het sterkst is en
duidelijk is aangegeven, op te lossen.
Daarom heeft het kabinet besloten
om met die zeven van start te gaan.

Mevrouw Scheitema-de Nie (D66):
Ik beluister dat u het goed vindt dat
ook andere gebieden die kant op
willen en dat zij er zeker over moeten
nadenken. Dat is allemaal leuk, maar
het heeft weinig zin als zij in het
luchtledige nadenken. Er wordt hun
op dit moment geen uitzicht
geboden en dat vind ik jammer. Ik ga
ermee akkoord dat u bij de
BON-gebieden begint, omdat de
problemen daar het grootst zijn. De
vraag is echter wat er gebeurt als
ook andere gebieden zover zijn.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
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Er wordt wel uitzicht geboden. Er is
in eerste instantie groot verschil
tussen BON-gebieden en
niet-BON-gebieden, omdat wij met
de BON-gebieden al een aantal jaren
aan de slag zijn. Men is bezig met de
vorming van nieuwe samenwerkings–
verbanden, waarbij de vraag een rol
speelt hoe men met elkaar wil
omgaan en om welke taken het dan
gaat. Dit denkproces vind ik erg
belangrijk. Hierbij komt wel eens de
vraag op om voor een kaderwet–
gebied te kiezen, maar hierop kun je
niet zonder meer ja of nee zeggen,
omdat men het vaak niet goed voor
de geest heeft. Dat proces van
versterking van de samenwerking en
met elkaar bezig zijn met boven–
lokale, de gemeentegrenzen
overschrijdende taken begint goed
op gang te komen. Vergeet niet dat
er gebieden zijn waar aan interge–
meentelijke samenwerking, verlengd
lokaal bestuur, nog niet behoorlijk
vorm is gegeven, de goede niet te na
gesproken.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66J:
Dat is allemaal waar.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Daar ben ik blij om.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
In een paar niet-BON-gebieden is
men toch al wat verder, hoewel het
geen grote knelpuntgebieden zijn.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ook wat dat betreft is er differen–
tiatie.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Als die gebieden ervoor in
aanmerking komen, moeten daarvoor
criteria worden ontwikkeld. Bent u
bereid deze criteria te ontwikkelen?
Bent u met mij van mening dat het
wenselijk is dat althans de
mogelijkheid wordt geopend, dit
soort gebieden op de kaderwet te
laten aansluiten?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik kan op dit ogenblik niet verder
gaan dan te zeggen dat wij de
mogelijkheid van verdere differen–
tiatie zullen nagaan. De cnteria
zullen wij scherp en helder
aangeven. Verder zullen wij met die
gebieden overleg voeren, wat
overigens al gebeurt. Het waarom,
de aard van de problemen

enzovoorts zullen wij gezamenlijk
goed moeten wegen.

De heer Van der Heijden (CDA):
Wat de staatssecretaris nu zegt tot
besluit van het interruptiedebat met
mevrouw Scheltema, is te weinig. De
minister van Binnenlandse Zaken
heeft in haar betoog, dat ik
overigens goed vond, een belangrijke
opening gemaakt, toen zij op een
goed moment zei dat het beeld dat
alleen in de steden de gecumuleerde
problemen opgelost kunnen worden,
al lang is verlaten. Daar heeft zij
gelijk in. Verder zei zij dat de ontwik–
kelingen snel gaan, waarbij zij terug–
greep op haar eigen ervaringen in
Nijmegen. Zij zei vervolgens dat wij
nu binnen vier jaar zien dat het niet
alleen voor de grote steden geldt,
maar ook voor de kleinere steden in
andere regio's. Dit slaat een goede
brug naar datgene wat wij willen
bereiken met het vergroten van de
reikwijdte van de kaderwet.

Als er een goede Wet gemeen–
schappelijke regelingen komt, waar
de vrijblijvendheid uit is, en er in
wezen beleidsmatig bestuur gemaakt
wordt - dit is de kern van de zaak,
naar mij dunkt - kruipt zo'n goede
wet als het ware van nature naar de
kaderwet, eerste fase, toe. Dit geeft
alle reden om gebieden die haast
willen maken en waar men tot elkaar
komt en overeenstemming over de
inhoud van het bestuur, vormgeving
en grenzen heeft, de kansen te
bieden die de kaderwet nu al geeft.

De voorzitter: Dit was geen inter–
ruptie meer, maar een begin van een
betoog in tweede termijn. Ik verzoek
de geachte afgevaardigde dit niet
meer te doen. Hij is gewaarschuwd.

Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Mijn slotantwoord in dezen, mijnheer
de voorzitter, luidt als volgt.
Wezenlijk daarbij zijn, zoals ik heb
aangegeven, vragen als: hoever is
men, hoever wil men uiteindelijk
gaan en om welke problematiek gaat
het? Vorm volgt inhoud, ook hier.
Maar ik ben het ermee eens dat de
ontwikkelingen snel gaan.

Mijnheer de voorzitter! Dat was
het punt van het strakke regime,
zoals de heren Van der Heijden en
De Cloe hebben aangegeven, van de
kaderwet. Zij hebben ook gewezen
op de invoeringstermijn en als
voorbeeld daarbij is genoemd de
regio Twente.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
De staatssecretaris gaat een ander
onderdeel aanroeren, zo begrijp ik.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik blijf nog even bij de kaderwet.

De heer De Cloe (PvdA): Ik doel op
het punt waar wij net even over
gesproken hebben. Ik vond het
buitengewoon verheugend dat de
staatssecretaris zei: wij gaan criteria
ontwikkelen. Dat heb ik zoëven
verstaan. Binnen welke termijn denkt
zij die aan de Kamer te kunnen doen
toekomen?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Die moeten zeker op tafel liggen bij
de behandeling van de kaderwet.

De heer De Cloe (PvdA): Maar die
behandeling vangt wel heel snel aan.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ja, en daarom moeten zij er ook snel
komen.

De heer De Cloe (PvdA): Dat
betekent dat wij ze vóór eind mei
kunnen ontvangen, want dan begint
de schriftelijke ronde van deze wet.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ja, en dan denk ik dat wij bij ons
antwoord al de hoofdlijnen van de
criteria aan kunnen geven. Wij
hebben daar natuurlijk ook al over
nagedacht, want de ontwikkelingen
staan niet stil, maar ons denken ook
niet.

Mijnheer de voorzitter! Naar
aanleiding van de opmerking van de
heren Van der Heijden en De Cloe
over de invoeringstermijn wil ik erop
wijzen dat de Tweede Kamer er zelf
op heeft aangedrongen, dat de
kaderwet duidelijke termijnen kent,
een verplicht minimumtakenpakket
heeft, enz. Ik wil erop wijzen dat
differentiatie belangrijk is, maar dat
differentiatie in die zin ook z'n beper–
kingen kent voor wat betreft de tijd.
De tijd is namelijk ook van belang
voor de uitvoeringsconvenanten van
de Vinex en voor de vervoerregio's.

Ik ben het met de heer Van der
Heijden eens dat de kaderwet geen
dwangbuis mag zijn, maar het kan
niet zo zijn dat een BON-gebied -
dan houd ik het even bij de vragen
over Twente - op een later tijdstip
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nog maar eens even een principe–
uitspraak zal doen of het gebied wel
of niet onder de kaderwet wenst te
functioneren. Maar de vraag of er
met behoud van het principe ten
aanzien van de invoeringstermijn een
zekere soepelheid betracht kan
worden, wanneer er goede
argumenten voor zijn - dat is een
zaak, mijnheer de voorzitter, die wij
zullen nagaan. Dat heb ik, samen
met dat andere punt, al tegen het
betreffende gebied gezegd.

Aan het adres van de heer
Wiebenga, mijnheer de voorzitter,
merk ik op dat de kaderwet geen
symboolwetgeving is. Ook is het niet
juist dat de RGA zonder meer een
vierde bestuurslaag zal worden.
Natuurlijk is er sprake van een
overgangsperiode. Het BON-gebied
kan via een of twee fasen van
regionaal bestuur kiezen om te
komen tot een definitieve bestuur–
lijke voorziening. Verplicht is het
niet. Als er voor een RGA wordt
gekozen, dan is dat voor vier jaar.
Het zal uiteindelijk moeten leiden tot
een provincie nieuwe stijl, zodat er
sprake is van drie volwaardige
bestuurslagen.

Verschillende afgevaardigden,
mijnheer de voorzitter, hebben
gezegd dat dit proces nog wel erg
lang duurt, als wij alles met uiterste
termijnen bij elkaar optellen. Voor de
vluggen is er voldoende ruimte; men
hoeft al die fasen niet te doorlopen.
Ik constateer met een zekere blijd–
schap dat van uiterst verschillende
gebieden steeds meer signalen
komen in de zin van: och, als wij
toch weten wat wij met elkaar willen,
zullen wij er dan eens over praten of
het niet wat korter kan? Ik onder–
steun dat graag. De evaluatie na drie
jaar, waar de heer Wiebenga om
vraagt, is voorzien in de kaderwet. Er
is daarin zelfs een tweede evaluatie
voorzien, namelijk als voor de RGA
wordt gekozen.

In antwoord op zijn desbetreffende
vraag kan ik de heer Schutte
meedelen dat de raket die wordt
afgevuurd wel bestuurbaar is, maar
wel naar een vooraf bepaald doel
gaat. Naar wens steeds een ander
doel kiezen, kan natuurlijk niet. Maar
dat is wat anders dan stuurloos zijn.
De kaderwet dwingt tot regio–
vorming. Zoals ik al zei neemt binnen
het eerste spoor de regio Rotterdam,
ik noem het maar het OOR, een
bijzondere positie in.

De heer Schutte (GPV): Ik heb die
vergelijking gemaakt, omdat ik
daarmee wilde aangeven dat wij er
bij de behandeling van de kaderwet
zeker van moeten zijn dat de conse–
quenties van het loslaten van die
raket, waarbij enige fasering in tijd
nog denkbaar is, maar de eindcon–
clusie vaststaat, voldoende bekend
zullen zijn en dat de vragen die dan
bij ons zijn gerezen duidelijk kunnen
worden beantwoord. Ik betwijfel of
dat voor alle BON-gebieden in gelijke
mate zal gelden. Wij hebben het dan
bijvoorbeeld niet alleen over een
BON-gebied Twente, maar ook over
de positie van de provincie
Overijssel. Het gaat dan namelijk
over de splitsing van een provincie.
Dat roept vele vragen op die in het
kader van BON nog niet eens gesteld
zijn.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Inderdaad, en met die vragen
moeten wij met elkaar aan de slag.

De heer Schutte (GPV): Dus moet
er heel wat gebeuren voordat wij de
raket de lucht in kunnen laten gaan.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Maar als de raket de lucht in is,
kunnen wij onze ogen niet sluiten
voor de verdere besturing.

Ik heb eerder het OOR de sprinter
van de BON-gebieden genoemd. Dat
betekent dat wij bij Binnenlandse
Zaken ook mee sprinten. Er wordt
dan ook hard gewerkt aan de
voorbereiding van de lex specialis,
de bijzondere wet waarin de taken
en bevoegdheden en ook de finan–
ciële en bestuurlijke structuur van de
provincies nieuwe stijl vorm krijgen.
Wij zijn het er met elkaar over eens
dat het een enorme klus is. Om
ambtelijk de benodigde kracht en
ook het benodigde tempo te kunnen
ontwikkelen, heeft Binnenlandse
Zaken een projectorganisatie
opgezet, speciaal voor de
vormgeving van de bestuurlijke
vernieuwing in de regio Rotterdam.
Hiervoor is buiten het departement
een aparte projectleider aangesteld.
Vanuit de projectorganisatie wordt
de relatie met de betrokken departe–
menten, met het OOR en met de
provincie Zuid-Holland onderhouden.

Binnen het project is extra
capaciteit ook voor de wetgeving
ingezet. Niet alleen ambtelijk, maar
ook politiek en bestuurlijk vraagt de

opzet van het nieuwe bestuur voor
de regio Rotterdam een geweldige
inspanning. Wij zijn ons daar ten
volie van bewust. Ook wij zetten ons
met kracht en overtuiging in voor dit
proces. Ik kan u in dit kader nog
melden dat ik de stuurgroep OOR,
die dit proces bestuurlijk trekt, ga
voorzitten. Ik ben ook bereid om de
opzet van de projectorganisatie ter
kennisneming aan de Kamer te
geven.

In intensieve samenwerking met
het OOR en de provincie
Zuid-Holland wordt er echt alles aan
gedaan om ervoor te zorgen dat de
sprinter OOR ook als eerste over de
finish gaat. De ongerustheid over
voldoende inzet, capaciteit en
kwaliteit voor het OOR-proces, die
vooral door de geachte afgevaar–
digden de heren Van der Heijden en
De Cloe en mevrouw Scheltema is
uitgesproken, begrijp ik wel, maar ik
deel die zorg niet. Wij zijn ons
bewust van het belang van het
proces en wij hebben daar ook
ambtelijk voor onszelf consequenties
aan verbonden. Een regeringscom–
missaris, waarover mevrouw
Scheltema sprak, vinden wij daarbij
echt niet nodig. Het lijkt ons ook
geen goede oplossing.

Vormgeving van de provincie
nieuwe stijl in de regio Rotterdam is
een enorme operatie, zoals ik al zei.
Wij nemen daarvoor de nodige
maatregelen. Als de Kamer eraan
hecht om regelmatig geïnformeerd
te worden over de voortgang, zullen
wij daarvoor zorgen. Wij kunnen
daarover, wanneer dat wenselijk
wordt geacht, nadere afspraken
maken. Ik weet niet of wij dan
formeel van een groot project
moeten spreken.

De heer De Cloe (PvdA): Daartoe
kan de Kamer zelf ook initiatieven
ontwikkelen, voorzitter! De staatsse–
cretaris stelde zojuist dat zij niet veel
voelde voor het element van de
regeringscommissaris. Zij geeft wel
nadrukkelijk aan, een zware projec–
torganisatie op te willen zetten. Zij is
bereid om daarvan mededeling te
doen aan de Kamer. Ik begreep dat
de staatssecretaris er wel met de
Kamer over wil praten. Ik wil graag
helderheid. Ik verzoek de staatsse–
cretaris derhalve om een toezegging.
Wil zij op korte termijn aangeven
welke organisatie zij denkt nodig te
hebben en welke vormgeving haar
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voor ogen staat om het project in
Rotterdam echt handen en voeten te
kunnen geven en ook daadwerkelijk
te kunnen laten slagen? Als de
Kamer dat stuk heeft ontvangen, kan
zij beoordelen of zij daarover met de
regering wenst te praten.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Prima, mijnheer de voorzitter.

De heren De Cloe en Van der
Heijden hebben gezegd dat zij
voorstander zijn van de instelling van
een pre-regio als een soort
overgangsfase naar de definitieve
provincie nieuwe stijl in de regio
Rotterdam. Wij overwegen om dat
mogelijk te maken en wel, zoals door
beide sprekers gesuggereerd, door
een aanpassing van het wetsvoorstel
kaderwet. De tweede fase van de
kaderwet kan waarschijnlijk goed
dienst doen als tijdelijk voertuig,
zoals de heer De Cloe stelde, om de
nieuwe provincie tot stand te
brengen.

Ook genoemd is het punt van de
verkiezingen. Onder anderen de heer
Leerling heeft daarnaar gevraagd. In
ieder geval zullen in 1994 ook in de
gemeente Rotterdam reguliere
gemeenteraadsverkiezingen worden
gehouden. De statenverkiezingen
worden in 1995 in de hele provincie
Zuid-Holland gehouden. Wij zullen
nog bekijken of bepaalde verkie–
zingen, ook de verkiezingen voor de
pre-regio, gecombineerd kunnen
worden. Dat lijkt mij wenselijk.

De heer Van der Heijden sprak
over de toepassing van de Wet
ARGI. In de memorie van toelichting
bij de kaderwet is aangegeven dat de
procedure die door deze wet wordt
voorgeschreven, voor het OOR niet
vertragend zal zijn. Ik vind dat een
belangrijk element. De procedure
voorziet erin dat herindelingsvoor–
stellen tegelijkertijd met de
voorstellen voor een nieuwe
verdeling van taken en bevoegd–
heden klaar zijn. Daarmee is ook
uitgesproken dat, als dit bij de
totstandkoming van een definitief
regionaal bestuur in andere gebieden
noodzakelijk zou zijn, de Wet ARGI
aangepast zal worden of in een
aparte wettelijke regeling eventueel
buiten toepassing kan worden
verklaard.

Voorzitter! Ik kom bij het tweede
spoor, de vernieuwing van de
bestuurlijke organisatie in de
niet-BON-gebieden. Daarbij gaat het

concreet om drie zaken:
aanscherping van de WGR, nieuwe
indeling in samenwerkingsgebieden
op basis van de WGR en harmoni–
satie van functionele gebiedsinde–
lingen van het Rijk met de nieuwe
WGR-indeling. Die twee sporen
staan niet helemaal los van elkaar.
Zo is de nieuwe WGR-indeling ook
bepalend voor de begrenzing van de
BON-gebieden. De harmonisatie van
de functionele gebiedsindelingen is
ook in de BON gebieden van belang.
Die harmonisatie vindt in de
BON-gebieden plaats in het kader
van de ontwikkeling naar een
krachtig regionaal bestuur. Ik wil op
de drie sporen even ingaan. Wij
hebben eind vorige week het advies
van de Raad van State over het
voorstel tot de aanscherping van de
WGR gekregen. Ik hoop dat dit
wetsvoorstel binnen veertien dagen
bij deze Kamer kan worden
ingediend. Het spijt mij ook,
voorzitter, dat het zolang heeft
geduurd, maar dit betekent niet, dat
wij het wetsontwerp niet belangnjk
zouden vinden. Zoals gevraagd, krijgt
de Kamer nu de gelegenheid om dit
wetsontwerp te bekijken en dit te
vergelijken met de kaderwet.

Dan kom ik toe aan het tweede
punt. Vorige week heeft het kabinet
het voorlopig standpunt over de
nieuwe WGR-indeling uitgebracht.
Alle sprekers hebben hierover hun
mening gegeven: kritisch en
verbazend. Er waren ook vragen. Ik
begrijp sommige sprekers niet
helemaal, maar ik wil wel duidelijk
zijn: er wordt geen overval gepleegd,
er wordt geen dictaat opgelegd en er
is geen sprake van een blauwdruk.
Wij moeten wel de feiten goed op
een rij zetten. Dat wil ik dan ook
graag doen.

Uit diverse publikaties en adviezen
is gebleken, dat de huidige
WGR-gebieden te kleinschalig zijn.
De maatschappelijke schaalver–
groting overstijgt de huidige schaal
van de samenwerkingsverbanden.
Dat wordt door vrijwel iedereen, van
hoog tot laag, onderschreven.
Daarom is ook in juni 1990 door mij
aan de provincies gevraagd om de
evaluatie van de WGR-indeling te
vervroegen. Dat verzoek is een jaar
later herhaald. Er heeft toen ook
overleg met alle provincies plaatsge–
vonden. Aan de provincies is
gevraagd om vóór 1 januari 1993
met voorstellen te komen en de

meeste provincies hebben dat
gedaan. Bovendien heeft deze Kamer
in februari 1992 een motie aange–
nomen - overigens, mijnheer de
voorzitter, die motie is door de
fractie van de heer Wiebenga onder–
steund - met als strekking dat een
eind gemaakt moest worden aan de
lappendeken. Dat wil zeggen, dat er
sprake moet zijn van harmonisatie en
integratie van de functionele
gebiedsindeling. Door de grote
meerderheid van de Kamer is ons
ook om een plan gevraagd.
Bovendien: de Wet gemeenschappe–
lijke regelmgen eist, dat voor de
provincies de WGR-indeling
vaststellen, overleg met het Rijk
plaatsvindt. Na de indelingsvoor–
stellen van 1985 heeft nota bene de
Vereniging van Nederlandse
gemeenten het Rijk verweten - zij
verwijt ons weleens vaker wat, maar
dit hebben wij goed onthouden - dat
men te weinig coördinerend is
opgetreden, dat men de zaak op zijn
beloop heeft gelaten in de diverse
sectoren en dat de schotten te groot
waren. Het kabinet heeft nu een
voorlopig gecoördineerd - ik zet een
dikke streep onder het woord
"gecoördineerd", maar misschien
vinden de leden dat niet noodzakelijk
- rijksstandpunt vastgesteld, op
basis waarvan nu het open overleg,
waarbij de zaken van beide kanten
worden belicht, met de provincies
plaatsvindt.

Ik zeg nog eens uitdrukkelijk: de
provincies stellen uiteindelijk de
WGR-indeling vast. Dat hebben wij
nogmaals bevestigd. Mijnheer de
voorzitter! Ik wil hier nog eens
duidelijk zeggen: het gaat om de
WGR-indeling op basis waarvan de
gemeenten samenwerken. Er is hier
sprake van verlengd lokaal bestuur.
De heer Van der Heijden heeft
daarop terecht gewezen.

Waartoe dit proces leidt, kan nog
niet tot in detail worden aangegeven.
Daarbij is een goede taakverdeling
van essentieel belang. Het is ook een
zaak van overleg. Wat de
niet-BON-gebieden betreft, wil ik
nog graag verwijzen naar bladzijde
30 van onze nota over vernieuwing
van de bestuurlijke organisatie. In de
komende twee maanden ga ik
namens het kabinet met alle
provincies overleggen over de
noodzakelijke herziening van de
WGR-indeling. Ik zal deze Kamer ook
verslag doen van de resultaten van
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dat overleg. Daarbij zal ik graag een
aantal vragen aan de orde stellen die
nu door de verschillende geachte
afgevaardigden over de diverse
gebieden zijn gesteld. Ik zeg
nogmaals, dat de herziening van de
WGR-indeling een belangrijke stap is
bij het opruimen van de lappendeken
van samenwerkingsverbanden en
functionele gebiedsindeling. De
Kamer heeft daar vorig jaar bij de
behandeling van BON-2 duidelijke
uitspraken over gedaan. Waar gaat
het uiteindelijk om bij het opruimen
van de lappendeken? Aan de ene
kant om het aanpassen van de
schaal van de samenwerkingsge–
bieden als gevolg van maatschappe–
lijke en bestuurlijke ontwikkelingen.
Aan de andere kant is het van belang
dat de nieuwe indeling in samenwer–
kingsverbanden ook bepalend wordt
voor de schaal en de grenzen van de
functionele rijksindeling. Beide
invalshoeken hebben een rol
gespeeld in de vaststelling van het
voorlopig kabinetsstandpunt.

De heer De Cloe (PvdA): De staats–
secretaris benadrukt dat het de
provmcies zijn die uiteindelijk de
WGR-indeling vaststellen. Ik herinner
haar eraan dat in de notitie ook staat
dat in het geval het niet lukt,
overwogen wordt om de minister van
Binnenlandse Zaken de bevoegdheid
te geven, de nieuwe WGR-indeling
vast te stellen. Dat is een beetje een
dreigement. Of mag ik het zo niet
verstaan?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het is een overweging, maar
wanneer u een overweging naast een
wetsartikel zet, moet u heel zware
argumenten hebben om het wetsar–
tikel te wijzigen. De heer De Cloe
weet beter dan ik dat wij niet in ons
eentje een wetsartikel kunnen
wijzigen.

De heer Van den Berg (SGP): Op
dit punt moet helderheid worden
geboden, want er is onrust ontstaan.
De staatssecretaris zegt terecht dat
er geen dictaat zal komen. Het zijn
de provincies die de WGR-regio's
vaststellen. Ik neem aan dat open
overleg met de provincies zal volgen.
Kan de staatssecretaris verklaren wat
de status is van opmerkingen in de
notitie over het eventueel opheffen
of samenvoegen van provincies? Zijn
dergelijke opmerkingen in dit kader

niet misplaatst en prematuur?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Nee, zulke opmerkingen zijn niet
misplaatst. Ook dat is noch een
verrassing, noch een overval. In de
brief van juli vorig jaar heb ik het
over de grenzen gehad. In februari
vorig jaar heeft de Kamer mij
gevraagd of ik het ermee eens was,
dat de provinciegrenzen niet heilig
zijn. Mijn antwoord daarop was kort
en goed: ja. Bij de evaluatie van de
WGR-indeling twee jaar geleden heb
ik gewezen op knelpunten bij grens–
overschrijding. Ik heb daar in
gesprekken met de provincies op
gewezen Er is al twee jaar lang
sprake van een proces. Dit is niet het
eind, zoals sommigen schijnen te
denken: "Het wordt nu in de
brievenbus gestopt, dan komt ze nog
wel even langs, maar het gebeurt
zoals het er staat." Zo zitten wij niet
in elkaar. Zo mogen en willen wij niet
werken. Wij zullen met elkaar
moeten praten op basis van
argumenten.

De heer Van den Berg (SGP): Dus
als de discussie met de provincies
over de gebiedsindeling tot andere
oplossingen leidt, dan zijn daarmee
bepaalde opmerkingen van de
staatssecretaris over bepaalde
provincies van tafel.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik kom met een verslag naar het
kabinet en naar de Kamer. Wij zullen
daarover spreken en vervolgens
bezien wat er verder gebeuren moet.
Natuurlijk is niet elke keuze
zwart/wit. Bij gemeentelijke herinde–
lingen gaat het hetzelfde. Het kan
vaak beide kanten uit. Wat is
waarom het beste? Het staat voorop
dat uiteindelijk een keuze moet
worden gemaakt.

De heer Leerling (RPF): Ik wil de
vragen van de heer Van den Berg
nog wat toespitsen. De staatssecre–
taris heeft aangekondigd dat zij alle
provincies gaat bezoeken om te
spreken over de WGR-gebieden.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De afspraken zijn gemaakt!

De heer Leerling (RPF): Is ook een
afspraak gemaakt met de provincie
Flevoland?

Staatssecretaris De Graaff Nauta
Ja, wat dacht u dan? Dacht u dat ik
met elf provincies ga spreken als ik
zeg dat ik met alle provincies ga
spreken?

De heer Leerling (RPF): Mag ik dan
vragen of u daarbij een bijzondere
positie gaat bekleden? In de notitie
stelt u voor, Flevoland op te heffen.
Het lijkt mij vreemd om met deze
provincie te overleggen met in het
achterhoofd de gedachte dat zij
binnenkort niet meer bestaat.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijn houding is bij alle provincies
hetzelfde. Het kabinet geeft aan
welke bespreekpunten er zijn. In het
kabinetsstandpunt staat in welke
richting het kabinet denkt. In die zin
zal een bespreking plaatsvinden.
Voor elk gebied is er een lijstje, voor
het ene wat langer dan voor het
andere. Zo simpel is het.

De heer Wiebenga (VVD): Op
zichzelf is het natuurlijk redelijk wat
de staatssecretaris zegt: wij geven
nu ook een opinie, daar praten wij
dan over en dan komt er later een
eindbeslissing. Echter, vindt u de
nota van vorige week zelf ook niet
wat erg kort door de bocht?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Misschien zit ik zo wat te veel in
elkaar. Ik zal er aandacht aan
besteden.

De heer Wiebenga (VVD): Ja, maar
daarmee heeft u zichzelf fantastisch
laten struikelen. Als je onder punt 15
leest dat de gemeente Almere
conform BON-2 bij het ROA dient te
worden ingedeeld, zonder dat er
verder een inhoudelijk motief bij
wordt genoemd, dan...

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Daarom ga ik er ook heen. Wat ik
mondeling kan doen, behoef ik niet
allemaal op te schrijven. U ziet dat
ook aan BON. Waar vindt u zoveel in
een korte nota? Wij dachten eerst
nog een samenvatting te maken,
maar dat behoefde niet meer.

De heer Wiebenga (VVD): Het is
alleen verbazingwekkend dat u zelf
niet bedacht heeft dat, wanneer je
zo'n zin opschrijft, je nog niet weet
welk antwoord je daarop krijgt. U
krijgt dan precies het antwoord dat u
niet had gewild.
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Staatssecretans De Graaff-Nauta:
U zou gelijk hebben wanneer dit het
eerste woord is dat erover werd
gesproken. Er is hier wel degelijk
sprake van een voorgeschiedenis. Ik
neem aan - dat geldt voor u in het
bijzonder - dat de mensen waarmee
je praat ook van de eerdere
beslissing weten. Uiteraard zullen wij
de zaken goed toelichten.

De heer Schutte (GPV): U moet er
rekening mee houden dat er hier
geen sprake is van een formele
wettelijke status, waardoor u of de
minister dit soort uitspraken kan
doen. Als u dit in een bepaalde
context uit eigen initiatief doet, dan
moet u de politieke gevolgen
daarvan wel inschatten. Gelet op een
uitspraak als deze, heeft u de
politieke gevolgen ervan niet
ingeschat. Dat veroorzaakt schade
aan uw eigen doelstelling.

De heer Willems (Groen Links): Ik
steun volledig de passages die nu in
het voorlopig kabinetsstandpunt
staan, ook die over Flevoland, juist
omdat het een voorlopig standpunt
is. Bedoelt de staatssecretaris het nu
zo te zeggen dat als Almere uitdruk–
kelijk zou kiezen voor een
sociaal-economische gerichtheid op
het overige Flevoland, dit invloed
heeft op het voorlopig kabinets–
standpunt? Zo heb ik het tenminste
willen lezen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik ga nu niet op concrete situaties in.
Als de gesprekken achter de rug zijn,
zullen wij per gebied een behoorlijke
toelichting geven over het hoe, wat
en waarom. Ik loop niet verder op
die gesprekken vooruit.

De heer Wiebenga (WD): Dat
wordt dus niks.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Ik ben van
mening dat de schaal van boven–
lokale grensoverschrijdende taken,
die in samenwerking worden uitge–
voerd, ook vaak de beste schaal is
voor de functionele regio's voor rijks–
taken. Maar maatschappelijke en
functionele verbanden zijn in beide
gevallen bepalend. De vooronder–
stelling van VNG en IPO dat het
voorlopige kabinetsstandpunt over

de nieuwe WGR-indeling alleen is
gebaseerd op rijksbelangen, wijs ik
absoluut van de hand. De meeste
indelingsvoorstellen worden namelijk
ook door de provincies en de
gemeenten ondersteund.

De heer De Cloe heeft er sterk op
aangedrongen dat ook het Rijk nu
vaart maakt met het harmoniseren
en integreren van zo'n functionele
indeling. Ik onderschrijf de noodzaak,
maar herhaal dat de totstandkoming
van de nieuwe indeling in
WGR-gebieden voorwaarde is voor
de harmonisatie en integratie van
rijksindelingen. De stappen 3 en 4 in
het plan van aanpak, te weten de
territoriale en bestuurlijke integratie,
moeten na de vaststelling van de
WGR-indeling verder worden uitge–
werkt. Dan zal ook duidelijkheid
moeten worden gegeven over het
moment van integratie van bijvoor–
beeld de politieregio's en van de
RBA-indeling, zoals de heer De Cloe
heeft gevraagd.

Ik wil op verzoek van de heer De
Cloe ingaan op de relatie met de
Vinex. Ik heb er al wat van gezegd.
Het karakter van de Vinex is een op
uitvoering gericht ruimtelijk beleid.
Dat betekent dat het uitvoeringsin–
strumentarium gecoördineerd moet
worden en gecoördineerd moet
worden ingezet bij de realisering van
de taakstelling voor de verstede–
lijking. Dat geldt met name voor de
inrichting van de stadsgewesten, die
in de kaderwetgebieden liggen. Dat
kunnen de grote steden niet alleen.
Daarvoor is een regionale aanpak
nodig. Die regionale aanpak is er al
en die werkt ook al. Ik wijs op het
voorbeeld dat Vinex-besprekingen
met de grootstedelijke gebieden en
de betrokken provincies niet alleen
zijn gevoerd door de bewindslieden
van VROM, maar dat daar ook de
meest betrokken bewindslieden van
de andere departementen bij
aanwezig zijn geweest.

De heer De Cloe (PvdA): Ik wil nog
even terugkomen op de integratie
van de rijksfunctionele gebiedsinde–
lingen. Daar hebben wij verleden jaar
een uitspraak over gedaan en niet
over de 28 regio's voor de WGR, die
de staatssecretaris nu voorstelt. De
staatssecretaris zegt dat dat er
achteraan loopt. Daar zit een logica
in. De staatssecretaris gaat nu echter
overleg voeren. Het kunnen minder
dan 28 regio's worden. Het kunnen

er 25 worden of 19. Het kunnen er
ook meer worden.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Maar 59 kunnen het er niet blijven.

De heer De Cloe (PvdA): Maar het
kunnen er wel 35 worden. De staats–
secretaris is helder in haar
stellingname met betrekking tot die
28 regio's. De helderheid blijft
echter achterwege als het gaat om
de uitspraak dat er echt zal worden
geïntegreerd. Dat was echter waar
de Kamer om had gevraagd. Als de
staatssecretaris zo'n helderheid ten
toon spreid als het gaat om die 28
WGR-regio's, dan mag dat
onderdeel absoluut niet achterwege
blijven.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dat ben ik met de heer De Cloe
eens.

De heer De Cloe (PvdA): U bent het
wel met mij eens, maar het gebeurt
niet.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Wij praten nu over cijfers. Ik ben
daar om diverse redenen altijd wat
voorzichtig mee. Dan lijkt het
namelijk ineens heel helder. Deze
notitie is opgezet en het kabinet
heeft een voorlopig standpunt
bepaald, omdat het noodzakelijk is
dat de functionele gebiedsindelingen
worden geïntegreerd.

De heer De Cloe (PvdA): Als er uit
het overleg een ander getal naar
voren komt, wat heel reëel is, zullen
sommige departementen dan
misschien afhaken? Is dat soms het
probleem?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dan zou het kabinet niet consequent
zijn. Wij hebben een voorlopige
indeling gegeven. Wij gaan nu praten
en wij kunnen de eindindeling, ook
qua cijfer, nog niet definitief
overzien.

De heer De Cloe (PvdA): De stap
om de rijksregio's te integreren,
wordt die automatisch gezet? Daar
werd namelijk om gevraagd in de
motie die wij indertijd hebben
ingediend.

Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Ja.

Tweede Kamer BON-3
28april 1993
TK64 64-4600



De Graaff-Nauta

De heer De Cloe (PvdA): Dat
betekent dus dat als de uitkomst van
het overleg is dat er 33 regio's in het
land komen, er dan ook 33 politie–
regio's komen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
Wij hebben zo langzamerhand maar
enkele cijfers niet genoemd. Dat is
echter niet het eerste.

De heer Willems (Groen Links): De
heer De Cloe vraagt heel nadrukkelijk
of u, of er nu 21 of 33 regio's
komen, blijft volhouden dat het
aantal politieregio's wordt aangepast
aan het aantal WGR-regio's. Dat is
de vraag en daar mag geen misver–
stand over blijven bestaan. De
politieregio's of welke andere regio's
dan ook mogen dus niet hun eigen
indeling houden?

Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Neen. Wij moeten af van de situatie
dat iedereen zijn eigen indeling
heeft. Daar is alles om begonnen.

De heer Willems (Groen Links): Dat
wordt door alle departementen
onderschreven? Zij zullen zich te
zijner tijd aanpassen aan de indeling
die u nu overeen zult komen?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dat is het duidelijke streven. Daarom
zal het kabinet zich opnieuw beraden
aan de hand van het verslag van het
overleg.

De heer Willems (Groen Links): Dat
is wel het streven, maar in de bijlage
bij de WGR-notitie worden ten
aanzien van een groot aantal depar–
tementen grote slagen om de arm
gehouden. Dat maakt mij wel
bezorgd over het antwoord op de
vraag of dat "commitment" er bij alle
departementen is.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Mag ik
vragen, toch het moment af te
wachten waarop de gesprekken met
de provincies, de rapportage aan het
kabinet, een nadere beoordeling
daarvan door het kabinet en de
rapportage aan de Tweede Kamer
hebben plaatsgevonden?

De heer Willems (Groen Links):
Uiteraard zullen wij dat doen. De
staatssecretaris moet de uitkomst
van het departementale commitment

echter niet laten afhangen van het
aantal regio's dat er uiteindelijk
komt. Dat is de inzet van de
discussie die wij in de Kamer voeren.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Wij hangen ons niet aan een cijfer
op.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Dat is waar. Ik heb indertijd vragen
gesteld en daarop heeft de staatsse–
cretaris klip en klaar geantwoord dat
de functionele rijksregio's geïnte–
greerd worden in de gebiedsinde–
lingen. Of het nu om 21 of 33 regio's
gaat, die toezegging is toen gedaan
en ik neem aan dat het ook zo blijft.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Het werkt niet goed om hetzelfde
met andere woorden te herhalen. Ik
heb het steeds gezegd.

De voorzitter: Gaat u voort met uw
betoog.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ja.

Mijnheer de voorzitter! Wij hadden
het over een effectief bestuur. Je
moet alle relevante instrumenten op
elkaar afstemmen, ook het gemeen–
telijke grondbeleid. Zonder een
regionaal goed afgestemd grond–
beleid en een regionale verdeling van
baten en lasten zullen de taakstel–
lingen voor de verschillende regio's
niet op de gewenste termijn of
moeilijk gehaald kunnen worden. In
de kaderwet zijn de voorzieningen
opgenomen. Dat geldt ook voor de
andere ook door uw Kamer
genoemde beleidsterreinen.

De laatste vraag is de vraag van de
heer Van den Berg. Hij heeft nogal
wat behartigenswaardige woorden
gezegd over de waterschappen. In
BON-1 en in BON-2 zijn de water–
schappen niet in de discussie
betrokken. Dat is begrijpelijk, omdat
de kaderwet de positie van de water–
schappen niet verandert. Instelling,
reglementering en toezicht blijven bij
de provincies. De discussie over het
takenpakket van het OOR heeft
daarin wel verandering gebracht. Op
het ogenblik wordt overleg gevoerd
met het OOR, met de provincie
Zuid-Holland en met de vakdeparte–
menten. Daarbij zullen ook de water–
schappen worden betrokken.

Tot slot. Ik concludeer dat wij
moeten doorgaan met het proces.

Het gaat om de inhoud en de
herschikking van taken en bevoegd–
heden. Die zijn bepalend voor de
vorm. Het gaat ook om differentiatie
van de middenlaag, om een zo sterk
mogelijke middenlaag. Ik zeg dat nog
eens concluderend om elk misver–
stand ter zake te voorkomen. Het is
een proces van samenwerking en dat
moet het blijven. Er moet goed
overleg plaatsvinden met de
betrokken partners, zowel in de
BON-gebieden als in de
niet-BON-gebieden. Wij zullen nog
nader ingaan op de verschillende
adviezen die de afgelopen paar
weken zijn ontvangen. Ik noem de
RBB, de VNG, het IPO en de RARO.

Ik ga in op de gedachte om buiten
de BON-gebieden een soort
proeftuin op te zetten of iemand een
voortrekkersrol te geven. Ik heb het
al in een eerder stadium gezegd: ik
ben blij met de ondersteuning van
deze gedachte, ook door deze
Kamer. Ik ben ook blij met het
concreet aangeven van het feit dat
de provincie Friesland hiervoor een
uitstekende kandidaat is. Ik vind
echter dat wij twee kandidaten
moeten hebben. Er moet er ook een
zijn uit een BON-provincie. Ik heb al
eerder gezegd dat ik daarbij denk
aan Zuid-Holland. Daarover zullen wij
nog nader met elkaar praten. Ik hoop
dat wij greep houden op de ontwik–
kelingen. Dat is ook noodzakelijk. Het
komt nu op de uitvoering aan, want
een visie - en die hebben wij - moet
ook een keer werkelijkheid worden.
Wij zullen alleen moeten voorkomen,
dat de motor oververhit raakt, want
daar zijn wij niet mee gediend.

De heer Wiebenga (VVD): Ik wil
graag dat de staatssecretaris nog
een punt behandelt, zodat de tweede
termijn vruchtbaarder kan zijn. Ik
hoop dat mij wordt toegestaan
hierover nog een vraag te stellen.

In de afgelopen periode heeft in
het land de kwestie van de lands–
delen een rol gespeeld. Ik heb
namens mijn fractie gezegd, dat in
het beeld dat onzes inziens voorligt -
blijven binnen het grondwettelijke
bestel - geen landsdelen passen. Ik
zeg het nu wat kort. Het lijkt mij
zinvol dat de regering in dit debat
ook haar oordeel over deze zaak
geeft.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
Het staat in BON-3, dat wij daar niet
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voor voelen. Ik herhaal dit hier graag.

De heer Wiebenga (VVD): Ik vind
het van groot belang, dat de staats–
secretaris in dit debat nog eens
bevestigt, dat wij die kant niet op
moeten gaan.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Daarover zijn wij het eens.

De heer Leerling (RPF): Rotterdam
wordt opgesplitst in een aantal
kleinere gemeenten. Kan daarover
iets meer worden gezegd? Tijdens de
UCV verleden jaar kon dat niet. Wij
zijn nu anderhalf jaar verder. Ik mag
aannemen, dat de regering daarover
een opvatting heeft.

De voorzitter: Ik stel voor, dat die
vraag in tweede termijn door de
regering wordt meegenomen.

Ik stel verder voor, de spreektijd in
tweede termijn te bepalen op een
derde van die in eerste termijn.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Van der Heijden (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De heer
Wiebenga, met zijn bekende
jongensachtige lach, druppelde nog
wat venijn bij mij in door mijn
uitspraak te herhalen van een begin–
nersfout. Hij is natuurlijk te aardig
om het vreselijke effect van zijn gif
groot te maken. Toch was ik blij met
die opmerking. Het geeft mij de
gelegenheid nog iets te zeggen over
iets, wat in één zin werd neergezet in
februari vorig jaar: 25 regio's als
ruggegraat van het binnenlands
bestuur, die in de plaats treden van
provincies. De bedoeling was om in
één volstrekt duidelijke, goed te
onthouden en goed te hanteren zin
neer te zetten, hoe de vernieuwing
van het binnenlands bestuur zou
kunnen verlopen. Wat was er de
beginnersfout aan? De beginnersfout
was wellicht, dat je daarmee al op
hetzelfde moment je eigen verzet
had georganiseerd. De bedoeling om
een grootscheepse reorganisatie tot
stand te brengen, die niet gericht
was tegen de provincies - in de
uitspraken leek het daar wel op -
maar erop gericht was om een
herverdeling van taken en gebieden
tot stand te brengen, raakte weg

De heer Van der Heijden (CDA)

achter de geweldige kritiek op een
getal. Het was een tactische begin–
nersfout, omdat ik mij vergist heb in
de houding van de provincies. Ik heb
mij daarin deerlijk vergist. Ik had
gehoopt en gedacht, dat de
provincies zouden zeggen: ja, kijkend
naar de ontwikkeling van het bestuur
en naar de maatschappelijke omvang
van de problemen en de draag–
vlakken die erbij horen, is het goed,
dat wij daar instappen. De uitdaging
van het IPO, dat een buitengewoon
kritisch commentaar heeft gegeven,
is niet het verlies te beperken tot één
a twee provincies erbij, alsof dat een
doelstelling van bestuur zou kunnen
zijn. De uitdaging leek mij - wat mij
betreft, is die er nog steeds - om de
ontwikkelingen, die met de
BON-gebieden en de Wet gemeen–
schappelijke regelingen zijn ingezet -
ongetwijfeld zal dit zich ontwikkelen
in de richting van wat de kaderwet
mogelijk maakt - te vatten in een
kaartbeeld en takenpakket, dat zich
inderdaad bezighoudt met het inter–
mediair bestuur en daarvoor een
goede leest aanreikt. Wie verstand
van leesten heeft, weet, dat daar
verschillende schoenen op passen.
Maar met de leest is de maat
gegeven. In dit geval is dat gediffe–
rentieerd bestuur, met taak en schaal
in evenwicht. Voor ieder gebied is
dat anders, met een ander tijdpad.

Voorzitter! Ik moest dit even kwijt
in de richting van het IPO.

De heer Willems heeft iets interes–
sants gezegd over de identiteit. Ik
vat het zo samen, dat de identiteit
vastzit op het gebied en niet op de
administratieve bestuursvorm. Ik ben
dat met hem eens. Dat probleem
speelt ook in Rotterdam. Jules
Deelder, op dit moment de
bekendste Spartaan, heeft daar
belangrijke opmerkingen over
gemaakt in de stad zelf. Kun je
Rotterdam wel weggeven of
opheffen? Natuurlijk niet! Rotterdam
biijft bestaan, en als er elf nieuwe
gemeenten komen, dan heten die
natuurlijk: Rotterdam-Kralingen,
Rotterdam-Charlois,
Rotterdam-IJsselmonde,
Rotterdam-Lijnbaan - een mooie
term voor het centrum -
Rotterdam-Hoogvliet,
Rotterdam-Noord etcetera. De
identiteit van de stad blijft natuurlijk
bestaan.

Mevrouw Scheltema heeft belang–
rijke opmerkingen gemaakt over de
kaderwet. Zij wil die wet een bredere
reikwijdte geven. Wij zijn dat met
elkaar eens. Dat zal uit beider
betogen blijken. De vraag is echter
of wij dit nu moeten uitvechten of bij
de kaderwet. Met de kaderwet zal de
heer Koetje zich namens het CDA
naar beste vermogen belasten. Dat
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lijkt mij het moment waarop een en
ander in precieze teksten wordt
neergelegd. De door ons heden
ingezette lijn is echter verbreding
van de kaderwet.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Wij zijn het erover eens dat het
moet. Het is echter de vraag of het
niet een kwestie van elegantie is om
de bewindslieden zelf de kans te
geven om de uitbreiding van de
reikwijdte in de kaderwet op te
nemen. Anders moeten wij
amenderen. Daar zijn wij het over
eens. De bewindslieden hebben
echter duidelijk toegezegd dat zij
criteria gaan ontwikkelen waaraan
niet-BON-gebieden zouden moeten
voldoen. Mijn pleidooi is dus: geef
de bewindslieden nu de kans om ook
de wettelijke basis te creëren.

De heer Van der Heijden (CDA):
Het zou mij een lief ding waard zijn
als de bewindslieden die kans
zouden grijpen na de klemmende
betogen die hier gehouden zijn, en
overigens ook na het klemmende
betoog van de minister van Binnen–
landse Zaken zelf. Nu is er toch een
nota van wijziging nodig om de
kaderwet het karakter van een
interimwet te geven voor het grote
bestuursprobleem van Rotterdam. Ik
kan mij dus voorstellen dat zij die
kans inderdaad grijpen Ik zou daar
zelfs bijzonder verheugd over zijn.

Ik zeg een enkel woord over het
betoog van de minister van Binnen–
landse Zaken. Zij heeft zich
ingespannen om nieuwe elementen
aan te dragen voor de invulling van
de bestuurlijke reorganisatie
waarvoor wij staan. Ik maak twee
daarbij twee opmerkingen.

Uiteindelijk geeft zij aan dat de
VBO-nota - het is aardig dat zij zelf
nog steeds de naam BON-3 hanteert
- uitdrukkelijk niets aan het toeval
overlaat. Er wordt immers gestuurd.
Ik heb om sturing gevraagd en ik ben
dan ook zeer blij dat de minister het
zo duidelijk heeft aangegeven. Dat
laat natuurlijk onverlet wat "van
onderop" moet worden aange–
dragen.

De invulling van de minister van de
"vitale gemeenten", van die
groepering van problemen die weer
iets anders is dan de groepering van
grotere of kleineren taken, bevalt mij
zeer. Over "De burgemeester
ontketent", in dit geval aangekaart

door de heer De Cloe, wil ik
volgende kwijt. Het doet mij een
plezier dat het dualisme met name
voor deze bestuurlijke vernieuwing
toch in ogenschouw genomen wordt.
Dat lijkt mij ook een vorm van
bestuurhjke vernieuwing. Dit is zalf
op mijn eigen ziel! Ik herinner mij
immers nog de buitengewoon vieze
gezichten die daarover in deze zaal
op 16 oktober werden getrokken.

Ik maak ten slotte enkele opmer–
kingen over het betoog van mevrouw
De Graaff. Over het verbreden van
de kaderwet het volgende. In het
interruptiedebatje bleek al een beetje
dat zij "Ga door!" zegt tegen die
gebieden die volop in beweging zijn
om hun eigen bestuur nieuw vorm te
geven. En hoe je het wendt of keert,
hoe je de nota's van die gebieden
leest, dat betekent altijd regionaal
bestuur in welke variant dan ook. Ik
wil er dus de meeste nadruk, het
meeste accent op leggen dat zij "Ga
door!" zegt. Zij zegt dat de
scheidslijn tussen de zeven stedelijke
gebieden en de andere gebieden
misschien te hard is. Daarin zit als
het ware al de ruimte om op te
schuiven. Mevrouw Scheltema riep
dat wij dan naar de criteria moeten
kijken. Welnu, het is inderdaad een
groot plezier als daar de rulmte zit
om de wet bestuurlijke verandering
voor veel bredere doeleinden
mogelijk te maken. Ik zal dit in één
voorbeeld aangeven: Twente. Ik vind
dat de stuurgroep regio Twente op
dit moment blijk geeft van een goede
werkwijze. Zij wil eerst kijken naar
samenvoeging van de vier bestaande
Twentse samenwerkingsverbanden
en het resultaat vervolgens omzetten
in een gemeenschappelijke regeling
op basis van de aangescherpte
WGR-constructie. Daarna de
volgende stap in de zin van BON,
waarbij ik aanteken dat de
dubbelstad Hengelo-Enschede wat
mij betreft best het centrum daarvan
mag zijn, want dat lijkt mij een
goede ontwikkeling. En in de steden–
driehoek in Zuid-Holland-zuid en in
midden-Brabant doet zich eigenhjk
hetzelfde voor. Dit alles zorgt ervoor,
zoals ik al bij interruptie aangaf, dat
een goed doordachte Wet gemeen–
schappelijke regelingen, waarmee
beleid wordt toegelaten en sturing
wordt gegeven aan wat er in de regio
gedaan moet worden, en de
kaderwet als het ware een zwaluw–
staart vormen.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter,
de heer Van der Heijden spreekt
lovend over de vele activiteiten in de
regio Twente, over de dynamische
werkwijze aldaar. Akkoord, maar hij
zal ook begrepen hebben dat men
dynamisch bezig is om een
dubbelstad tot stand te brengen, het
oorspronkelijke motief voor
Enschede en Hengelo om mee te
doen met het BON-proces. Staat de
heer Van der Heijden daar ook zo
lovend tegenover?

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter, in de eerste plaats
moeten wij zeer goed beseffen dat
uit de BON-nota's een iets andere
benadering blijkt dan wat er
oorspronkelijk in Twente leefde. Daar
ging men echt uit van het uitbreiden
en verstevigen van het bestuur
volgens de WGR. Tegelijkertijd
waren zowel de commissaris van de
koningin als de gemeentebesturen
van Hengelo en Enschede natuurlijk
ook bezig om na te gaan hoe de
verstrengeling, die allang aan de
gang was, een beter karakter, een
beter gezicht zou kunnen krijgen.
Even leek het alsof de betrokkenen in
verschillende richtingen verder
zouden gaan. Ik geloof dan ook dat
de winst voor de regio Twente is dat
zowel de gemeentebesturen van
Hengelo en Enschede als de stuur–
groep Twente elkaar wat dit betreft
gevonden hebben. In wezen is
Hengelo-Enschede hiermee het
natuurlijke centrum in ontwikkeling
van de regio Twente.

Voorzitter! Ik ben blij met de
benadering van mevrouw De Graaff
van de wensen ten aanzien van de
projectorganisatie en de verslag–
leggmg en de wens om er in de
Kamer over te kunnen spreken. Ik zal
er dus verder niet moeilijk over doen.
Extra capaciteit wil zij niet toezeggen
omdat zij die nog niet nodig vindt.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Voorzitter, ik heb gezegd dat wij al
extra capaciteit ingezet hebben door
de benoeming van een projectleider,
speciaal voor dit gebied, iemand van
buitenaf.

De heer Van der Heijden (CDA):
Mevrouw Van Leeuwen?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Zo heb ik het gezegd.
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De heer Van der Heijden (CDA):
Daar zijn wij tevreden over, maar wij
hadden ook extra capaciteit op het
oog voor het vreselijke werk, zoals
de heer De Cloe het noemde: 200
wetten veranderen en bovendien nog
een echt nieuwe wet schrijven. Het
lijkt mij goed om een stuk van de
bewindslieden te ontvangen waarin
wordt vastgelegd, welke route men
zal volgen en welke ijkpunten wij
daarbij moeten gebruiken.

Ten slotte. Er is enige commotie
ontstaan over de WGR-gebieden.
Laten wij het kort samenvatten: er is
met de kaart met 28 gebieden iets
geleverd waarmee wij op het
verkeerde been zijn gezet. Het is iets
waar wij niet om gevraagd hadden.
Het is goed dat de provinciale
besturen er nu in het licht van hun
eigen vaststellingsbevoegdheden zelf
een oordeel over geven. Wij zullen
erover oordelen op basis van wat er
in het vorige debat gevraagd is en
wat in het beeld dat de staatssecre–
taris nu gaf, ontbrak.

D
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de bewinds–
vrouwen voor hun antwoord. Ik ben
blij dat zij beiden nog eens hebben
benadrukt dat er in hun aanpak ook
in de toekomst evenwicht moet zijn
tussen stimulering van bovenaf van
dit proces en ruimte voor inbreng
van onderaf, al was het alleen maar
om een draagvlak te creëren.

Het was ook fijn geweest, als de
bewindsvrouwen op die
evenwichtige lijn waren blijven zitten.
Ik kan toch niet gelukkig zijn met het
antwoord van met name de staatsse–
cretaris ter zake van de recente nota,
van verleden week, over de nieuwe
indeling in samenwerkingsgebieden
op basis van de Wet gemeenschap–
pelijke regelingen. Natuurlijk moet je
af en toe beslissingen nemen, zeker.
Een proces als het onderhavige dient
te eindigen met keuzen, beslissingen,
wettelijke maatregelen of wat dan
ook. Maar je moet zo'n keuze,
beslissing, op het goede ogenblik op
de goede manier maken, nemen.
Eerlijk gezegd, de nota van verleden
week is volgens mijn fractie precies
een voorbeeld van hoe het niet moet.
Ook na het antwoord kan ik alleen
maar vaststellen dat je door het bijna
ontbreken van motivering van
bepaalde standpunten eigenlijk

noodgedwongen in je eigen zwaard
valt. Het gaat niet alleen over Almere
of Flevoland, maar ook over de
noorddrentse gemeenten. Dan heb je
precies het tegenovergestelde van
wat je had willen bereiken.

Het voorbeeld van noord-Drenthe
is nog nlet zoveel aan de orde
geweest, dus noem ik het maar eens.
Het vervelende is dat dit niet voor de
eerste keer aan de orde is. In 1974 is
door minister de Gaay Fortman, een
van de ambtsvoorgangers, in het
kabinet-Den Uyl dat ook op die
manier gepresenteerd. Binnen één
minuut was dat voorstel van tafel. Er
is toen trouwens nog een
referendum tegenaan gegooid.
Daaruit bleek destijds dat er geen
enkel draagvlak voor een dergelijke
maatregel was. Tegen deze achter–
grond past dan ook een evenwich–
tiger aanpak. Dat is om te
voorkomen dat het beleid sneuvelt.

Zo is er verwarring geschapen. Ik
vrees, eerlijk gezegd, dat ook dit
debat de verwarring niet heeft
weggenomen in heel grote delen van
het land bij onder anderen de
verschillende provincie– en gemeen–
tebestuurders, niet alleen in
Flevoland, Groningen en Drenthe.
Dat element van onevenwichtigheid
is toch jammer.

Maar laat ik proberen, nu weer wat
positiever richting te geven. Ik
herinner aan de lijn die ik namens
mijn fractie in eerste termijn heb
uitgezet Die is op een nogal
juridische redenering gebaseerd. Ik
werk zo nog de voorvraag uit of wij
bij bestuurlijke vernieuwing binnen
het grondwettelijk bestel willen
blijven. Het antwoord is "ja". Ik denk
dat nu vrijwel alle fracties dat
antwoord geven, ook D66. Dit houdt
ook een operatie in om de provincies
te vernieuwen en niet af te schaffen.
Ik ga niet in op wat de heer Van der
Heijden zojuist heeft gezegd. Wij
hebben het dan dus niet meer over
regio's in plaats van provincies, maar
over verandering, vernieuwing,
verbetering van provincies, ook qua
territoir en taak.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Er moet toch geen mist gecreëerd
worden. Als wij het hebben over
"blijven binnen de Grondwet" denken
wij aan provincies. U zegt zelf dat die
een ander territoir kunnen hebben.
Maar in dat geval spreek je ook over
een provinciale herindeling. Dat bent
u toch met mij eens?

De heer Wiebenga (VVD): Zonder
meer.

De heer Willems (Groen Links): Ik
heb al gezegd, dat het mij niet zoveel
kan schelen op welke wijze dat
gebeurt. Je mag nog best de term
"provincie" gebruiken. Daar hoef je
de Grondwet niet voor te veran–
deren. Maar de vernieuwde
provincies hebben dan wel veel meer
taken van verlengd lokaal bestuur,
ook in de uitvoerende sfeer. Die
taken hebben ze nu helemaal niet.
Anders is er geen sprake van een
oplossing voor het probleem van de
lappendeken van gemeenschappe–
lijke regelingen.

De heer Wiebenga (VVD): Die
nieuwe provincies hebben oude
provinciale taken en een aantal
grootschalige intergemeentelijke
taken van nu. Namens mijn fractie
spreek ik uit dat zij ook een aantal
rijksinspecties onder hun gezag
moeten krijgen. Ik ben er benieuwd
naar wat de andere fracties hiervan
vinden. Dit is een pijnpunt, waar ik
langzamerhand naar toe wil, omdat
ik niet verschrikkelijk veel tijd heb.

Ik pleit ervoor dat wij voortaan
zeggen dat wij de provincies
vernieuwen en niet afschaffen. Dan
kom je bij die andere mistige deken,
die van de rijksdiensten te velde, de
rijksinspecties, de gedeconcen–
treerde rijksdiensten of hoe men het
verder ook noemen wil. Daar zit een
democratisch gat. Formeel vallen zij
op het ogenblik onder de verschil–
lende ministeries. Mijn fractie vindt
dat je de vernieuwing van het
binnenlands bestuur in dit land moet
gebruiken om de diensten die in een
democratisch gat zitten, te brengen
onder een rechtstreeks gekozen,
politiek controleerbaar, nieuw
bestuursorgaan, te heten provincie
nieuwe sti j l . Ik leg dit ei, omdat in de
nota van vorige week, de rampnota
over de nieuwe gebiedsindelingen,
die zoveel onmin in het land veroor–
zaakt heeft, op iets anders gemikt
wordt, namelijk op het onderbrengen
van rijksinspecties bij de nieuwe
gebieden op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Dan
blijven zij in een democratisch gat
zitten, want de gemeenschappelijke
regelingen blijven niet rechtstreeks
gekozen.
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Daarom vraag ik nogmaals aan de
regering hoe deze twee nota's zich
tot elkaar verhouden. Dit moet
helderder worden. De regering lijkt
te mikken op een stuk of 28
gebieden ex WGR. Verder zijn wij in
de 12-plus-operatie bezig met
provincies nieuwe stijl te maken.
Daar zit een rek in die mijns inziens
nog te groot is.

De heer Willems (Groen Links): In
eerste termijn heb ik die vraag over
de inspecties ook geformuleerd,
maar ik heb er niet uitdrukkelijk
antwoord op gekregen. Uw verhaal
blijft hangen op het moment dat de
provincies nieuwe stijl samenvallen
met de WGR-gebieden nieuwe stijl.
Dat is het perspectief waar je
naartoe moet. Dan moet je de
inspecties en andere gedeconcen–
treerde rijksdiensten dus op dat
niveau vorm geven.

De heer Wiebenga (VVD): Het
debat hierover moeten wij nog
voeren; dit kunnen wij vandaag niet
afronden. De vraag is dan wat de
meest logische indeling is. Wij zijn
met de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken in Nedersaksen
geweest. Verschillenden hier
aanwezig zullen het zich herinneren.
Daar zie je vier natuurlijke bestuurs–
niveaus, de bond daargelaten: Land,
Regierungsbezirk, Kreis en
gemeente. Hiervan hebben er drie
rechtstreekse verkiezingen. In ons
land liggen de nlveaus met recht–
streekse verkiezing net anders. Wij
hebben het land, dus Nederland, de
provincies, die bij ons rechtstreekse
verkiezing hebben, de gebieden
volgens de Wet gemeenschappelijke
regelingen, die geen rechtstreekse
verkiezing hebben, en de gemeenten,
die uiteraard rechtstreekse verkiezing
hebben. De vraag is nu of je van die
vier drie kunt maken.

De heer Van der Heijden (CDA):
Eindelijk!

De heer Wiebenga (VVD): U komt
met uw regio's hogelijk in de knoop
wanneer er geen 25 gebieden
volgens de WGR komen, maar het er
33 worden.

De heer Van der Heijden (CDA):
Het ging niet om het aantal van 25,
maar om een schaalaanduiding. Het
zal mij groot plezier doen, als de

heer Wiebenga toegeeft dat het ook
in zijn filosofie niet erom gaat, de
huidige provincies van een nieuw
takenpakket te voorzien, maar in
Nederland nieuwe provincies te
maken. Om het onderscheid goed
duidelijk te maken, hebben wij er een
ander woord voor gekozen. Anders
kan niemand het volgen. De nieuwe
provincies hebben een ander gebied,
hebben een andere taaktoedeling en
kunnen op een andere schaal
bevoegdheden uitoefenen met een
andere geldstroom. Dit is iets totaal
anders dan wat het IPO wil.

De heer Willems (Groen Links):
Behalve in Friesland.

De heer Van der Heijden (CDA):
Dat is de reden waarom het IPO zal
uiteenvallen.

De heer Wiebenga (VVD) Dit leidt
mij tot het pleidooi dat wij er goed
over moeten nadenken of de strate–
gische keuze die de regering in haar
nota van vorige week over de
indeling van de WGR-samenwer–
kingsgebieden maakt, waarin met
zoveel woorden staat dat de rijks–
diensten te velde moeten worden
ondergebracht in de nieuwe
WGR-gebieden, goed is.

Dan kom ik op de motie van de
heer De Cloe c.s., waar wij ook
onder staan. Daarvan vind ik het
volgende, maar ik denk dat hij daar
zelf ook wel wat over zal zeggen. In
de eerste plaats is de strekking van
de motie dat er iets aan de rijksin–
specties moet gebeuren, maar
vervolgens staat er niet alleen in dat
die rijksinspecties naar de
WGR-gebieden zouden moeten
gaan. Er staat ook: dan wel de
BON-regio's. Wat ik nu alleen wil
zeggen, is dat mijn fractie kiest voor
het leggen van het accent op die
tweede kant, namelijk dat de rijksin–
specties naar de BON-regio's - lees:
de nieuwe provincies - moeten gaan,
omdat dat de politiek controleerbare
bestuurslaag is. De WGR-samenwer–
kingsgebieden zijn dat niet.

Voorzitter! Ik rond nu af; met
betrekking tot het OOR, het
Rijnmondgebied, gaat het daarbij om
één zin. Mijn fractie is verheugd over
de inspanning van de regering ten
aanzien van de voortgang van dit
project; zij zal dit kritisch volgen en
zal uiteraard de regering houden aan
de toezegging die zij gedaan heeft.

Voor wat betreft de rest van
Nederland is mijn fractie er beducht
voor - misschien anders dan andere
fracties - die rest ook onder de
kaderwet te brengen. Ik vraag mij af
of dat zinvol is. Neem bijvoorbeeld
Friesland. Stel je nu voor dat het in
Fnesland mderdaad richting
provincie nieuwe stijl gaat - waarom
zouden wij dit niet toejuichen? –, dan
eindigt dat met een "lex specialis
Frisia", gericht op Friesland. Maar als
je dan de kaderwet daarop zou
toepassen, zou je nog een periode
kunnen - niet moeten, maar kunnen
- hebben van vier jaar, waarin een
soort regionale gebiedsautoriteit zou
bestaan in Friesland, met exact
hetzelfde territoir als de provincie.
Die regionale gebiedsautoriteit zou
dan ook nog half en half rechtstreeks
gekozen zijn. Dat is, dunkt mij, een
noodscenario waar wij geen
behoefte aan hebben.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! Met deze kanttekening
natuurlijk dat de heer Wiebenga het
aan Friesland moet overlaten hoe
men dit in het vat wil gieten.
Friesland zelf zegt op dit moment al:
WGR-taken en provinciale taken,
met die autoriteit die u eraan
verbindt, moeten wij ineen weven.
Laten zij dan zelf nog de vorm
aangeven, maar de richting is altijd
weer dezelfde. Dat is het betoog van
het CDA.

De heer Wiebenga (VVD): Precies
en ik sprak dus, mijnheer Van der
Heijden, niet over de richting, maar
wel over de wijze waarop je tot zo'n
provincie nieuwe stijl, bijvoorbeeld in
een dergelijk gebied, zou kunnen
komen. Ik vraag mij in gemoede af -
maar dat vraag ik mij ook af voor de
zeven BON-gebieden - of de tweede
fase, de fase van de regionale
gebiedsautoriteit die half en half
rechtstreeks gekozen is, een goede
fase is. Want ik voorspel u dat dit, zij
het voor een afgepaalde periode, tot
bestuursverdichting leidt en tot
bureaucratisering, in plaats van tot
minder bestuurslagen.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor de beantwoording. Ik heb mij in
eerste termijn positief-kritisch
opgesteld, zowel ten aanzien van het
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proces dat nu gevolgd wordt, als ten
aanzien van de richting die het
proces uitgaat. Wat onze fractie
betreft, heb ik met name gewezen op
het feit dat wij zeker verandering in
de bestuurlijke organisatie nodig
vinden, maar dan wel met inacht–
neming van het grote onderscheid
tussen de typisch randstedelijke
problematiek en de rest van het land.
Voor die typisch randstedelijke
problematiek zien wij dan eventueel
de kaderwet als het geëigende
middel en voor de rest van het land
een aangescherpte WGR. Voor het in
elkaar over laten vloeien voelen wij
althans niets.

Voorzitter! Wat de richting van het
hele proces betreft, heeft de beant–
woording van de bewindslieden ons
niet van onze zorgen kunnen
bevrijden, integendeel. Ik noem in de
eerste plaats de positie van de
gemeenten. Ik vond het exposé van
de minister van Binnenlandse Zaken
over gemeentelijke taken in dit
verband nogal onthullend. Ik hoorde
bijvoorbeeld totaal niet meer reppen
van enige sturende en ordenende
taken in de sfeer van ruimtelijke
ordening en milieu. Dat gaat
kennelijk allemaal bij de gemeenten
weg. Dan kunnen wij toch niet
zeggen dat hier geen sprake is van
uitholling, integendeel. Wij kunnen
dan wel zeggen dat de gemeenten
zich beter met andere taken kunnen
bezighouden: ja, als je allerlei taken
wegneemt, blijft er vanzelf tijd over
voor andere zaken. Maar om dat nu
de vitale gemeenten te gaan
noemen, is typisch kosmetisch. Wij
hebben daar heel grote zorg over.
Dit is ingrijpende centralisatie. De
vraag is overigens of het wel een
open huishouding blijft in de visie
van de regering.

Een vergelijkbare opmerking zou ik
kunnen maken ten aanzien van de
positie van de provincies. Er wordt
veel te gemakkelijk van uitgegaan
dat daar wel schaalverkleining zou
kunnen plaatsvinden - dit beluister ik
althans bij sommigen - terwijl men
niet ziet tot welke problemen dat ten
aanzien van de intermediaire schaal
leidt. Gelet op de grootschaliger
taken op provinciaal niveau, zeker als
men daar ook gedeconcentreerde
rijksdiensten bij wil betrekken, is een
schaalverkleining beslist niet voor de
hand liggend. In mijn visie worden
die problemen veel te veel onder–
schat.

De heer Willems (Groen Links): De
schaalgrootte van de huidige twaalf
provincies is volstrekt onverge–
iijkbaar. Daar zit dus ook geen enkele
rationaliteit meer achter.

De heer Van den Berg (SGP): Ik
zeg niet dat die grenzen voor mij
onbespreekbaar zijn, maar ik denk
wel dat wij kunnen constateren dat
voor een aantal taken, vooral taken
die te maken hebben met de
inrichting van het landelijke gebied,
de infrastructurele kant en wat dies
meer zij, eerder noodzaak tot schaal–
vergroting dan tot schaalverkleining
bestaat. Laat ik een duidelijk
voorbeeld geven. Het OOR moet
provincie nieuwe stijl worden, maar
als vervoerregio is dit een veel te
kleine schaal. Dat zal iedereen die de
materie kent met mij eens moeten
zijn. Dus daar stuit je op problemen.

De staatssecretaris heeft over de
waterstaatszorg gesproken, maar ik
moet helaas constateren dat de kern
van het probleem ook nu niet is
onderkend. Het gaat niet alleen om
discussies in het OOR, waar de
waterschappen dan nu eindelijk bij
betrokken zijn, maar het gaat ten
principale om de verhouding tussen
de provincie en de waterschappen.
Als de discussie over het provinciale
bestel zodanig tendeert dat er wijzi–
gingen in taken en schaal optreden,
heeft dat onherroepelijk conse–
quenties voor waterstaatszorg en
waterschappen. Dat is in BON-3 in
het geheel niet aan de orde geweest.
Wij vinden dat een leemte en zijn
van oordeel dat aan deze materie
ruime aandacht moet worden
geschonken. Daarom leg ik de
Kamer deze uitspraak voor.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op basis van de
nota's Bestuur op niveau een proces
van vernieuwing van de bestuurlijke
organisatie in gang is gezet dat van
invloed kan zijn op de schaal en
taken van de huidige provincies;

voorts overwegende, dat gelet op de
huidige staatsrechtelijke verhouding
tussen provincies en waterschappen

deze veranderingen ook ingrijpende
gevolgen kunnen hebben voor water–
staats– en waterschapszorg;

constaterende, dat in de nota BON-3
aan deze problematiek geen
aandacht wordt geschonken;

van oordeel, dat adequate oplos–
singen voor deze problematiek
dienen te worden getroffen waarbij
het functioneel gedecentraliseerde
karakter van de waterschapszorg
leidend beginsel dient te blijven;

nodigt de regering uit zich op deze
problematiek in overleg met het
Interprovinciaal overleg en de Unie
van waterschappen nader te beraden
en de Kamer omtrent de uitkomsten
daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het hd J.T. van den
Berg. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (21062).

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! Vindt u het goed dat ik
een belofte aan de heer Van den
Berg inlos? Ik had hem beloofd dat ik
in mijn tweede termijn het probleem
zou onderkennen en dat hem nog
zou zeggen. Maar onder uw strenge
regime ben ik er achter het spreek–
gestoelte niet meer toe gekomen
hem te zeggen dat ik zal proberen in
mijn fractie steun voor deze motie te
vinden. Ik zal dat dus nog doen.

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Tot mijn spijt
moet ik nu mijn tweede termijn
afronden, hoewel er nog veel over dit
onderwerp te zeggen zou zijn. Tal
van zaken zullen in ieder geval terug–
komen bij de bespreking van de
Kaderwet bestuur in verandering,
waarbij wij, naar ik heb begrepen,
nog vrij ingrijpende nota's van
wijziging mogen verwachten. Die
mogen dan wel snel naar de Kamer
komen, wil het behandelingsschema
daardoor niet in gevaar komen.

Dat brengt mij meteen tot mijn
laatste opmerking. Wij hanteren hier
vaak de slogan "snel, maar ook
zorgvuldig". Ik denk dat wij in vraag–
stukken van bestuurlijke organisatie
niet zorgvuldig genoeg kunnen zijn.
Er staan vele belangen op het spel,
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ook belangen van besturen, van
personeel van overheidsinstellingen
en van burgers, die er ook ten
nauwste bij zijn betrokken, zoals ik
ook menigmaal heb betoogd bij
debatten over de gemeentelijk herin–
deling. Laten wij ook in dit proces
die zorgvuldigheid niet uit het oog
verliezen. Zoals het gegaan is met de
WGR-brief, verdient in mijn ogen
niet de kwalificatie "zorgvuldig". Ik
verzoek de bewindslieden dan ook
dringend in het vervolg van het
proces die zorgvuldigheid toch niet
uit het oog te verliezen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoord. In mijn eerste
termijn heb ik voor mijn doen vrij
scherpe kritiek uitgeoefend op de
regeringsplannen, vooral die van de
laatste tijd. Ik deed dat omdat ik
teleurgesteld was in een ontwik–
keling in een zaak waar ik mij zeer bij
betrokken voel, maar waarvan ik ook
vond dat de regering aanvankeli jk
een goede weg in sloeg. Ik heb
gezegd dat ik nu een zigzagkoers
zag. De minister ontkent dat. Ik ben
niet de enige die signaleert dat er
sprake is van een dergelijke koers. In
het RARO-advies dat wij vorige week
kregen, wordt daar ook op gewezen.
Gesteld wordt dat een wending in de
discussie is aangebracht, een
wending waardoor de oplossing van
de problemen onnodig wordt belast
met het vraagstuk van de provincies
in het hele land. Andere adviezen
wijzen in dezelfde richting. Doordat
de discussie is verbreed, zijn ander–
soortige vragen aan de orde
gekomen. Uit het antwoord van de
bewindslieden kan ik niet afleiden
dat zij dit onderkennen. Naar mijn
gevoel gaat de regering met een
zekere nonchalance aan een aantal
van die vragen voorbij. Bij interruptie
wees ik al op het blijven spreken
over de regio, terwijl wij het in
staatsrechtelijke en bestuurlijke zin
hebben over een provincie. Zeg dan
hardop dat wij daarover in
perspectief spreken! Dat heeft
consequenties. Wij spreken over het
OOR en Rijnmond, waar het
probleem is begonnen. Het wordt
echter een splitsing van de provincie
Zuid-Holland. Dat heeft heel eigen–
soortige problemen met zich
gebracht. Ik heb daarop gewezen.

Een reactie daarop heb ik echter niet
vernomen.

De heer Van den Berg wees al op
het niet spreken maar zwijgen over
de waterschappen. Het gaat er
natuurlijk niet om of die water–
schappen gehandhaafd zullen
worden. Het gaat erom dat de
provincies vanouds een specifieke
taak hebben tot het oprichten van
waterschappen. Die taak hangt
samen met de natuurlijke grenzen
van waterstaatkundige eenheden.
Het kan best zijn dat het de
oplossing is, maar spreek er dan over
als een reëel punt dat moet worden
meegenomen!

De grondwettelijke vragen die zijn
gesteld binnen en buiten de Kamer
zijn tot nu toe veelal afgedaan met
de verzekering dat het allemaal
binnen de Grondwet kan. Dat moet
aangetoond worden. Daarover zal
ook bij de behandeling van de
kaderwet uitvoerig gesproken
moeten worden. Open huishouding
is een van de essentiële kenmerken
van de Grondwet. Meermalen is
gevraagd of het uitgangspunt is dat
de provincie nieuwe stijl en de
gemeenten nieuwe stijl een open
huishouding krijgen, volwaardig
voldoend aan artikel 124 van de
Grondwet. Ik heb op die vraag geen
antwoord vernomen.

Nonchalance kwam ook naar voren
bij de beantwoording van de vragen
over de notitie inzake de
WGR-indeling. Natuurlijk kan de
regering aan de discussie meedoen.
De wet geeft echter een volgorde
aan. De provincies kunnen en
moeten overleg plegen met de
minister, niet omgekeerd. Als de
minister met een notitie komt,
gebeurt het omgekeerde. De staats–
secretans heeft gezegd dat zij in de
komende twee maanden hierover
gaat praten met de provincies.
Welnu, zij mag met iedereen praten.
Het is echter niet de vorm die de
WGR daarvoor aanwijst. Als zij dat
toch doet met een zodanige inhoud,
blijf ik erbij dat het onbegrijpelijk is
dat niet voldoende wordt ingeschat
dat dit repercussies oproept. Die
repercussies hadden anders
misschien ondervangen kunnen
worden in een normale procedure,
zoals de wet voorschrijft.

Voorzitter! Wij behandelen
binnenkort de kaderwet. Het zal
duidelijk zijn dat dan nog tal van
vragen aan de orde moet komen. Ik

hoop dat die dan meer aandacht
krijgen dan tot nu toe het geval was.
De discussie over BON-3 en de
overlegnotitie hebben tot nu toe de
oplossing niet dichterbij gebracht.

D

De lieer De Cloe (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik dank de minister en
de staatssecretaris voor de beant–
woording van de gestelde vragen. Ik
vind dat de bewindslieden helder
uiteen hebben gezet wat het
tweesporenbeleid inhoudt dat de
regering voorstaat om te komen tot
de bestuurlijke vernieuwing en de
bestuurlijke verandering Het is heel
helder: een vernieuwing en veran–
dering zonder een uniform model
maar met maatwerk, met ruimte voor
differentiatie en met soms de
noodzaak en de mogelijkheid om
knopen door te hakken, ook van de
kant van het kabinet. Die combinatie
staat borg voor een aanpak die
effectief kan zijn. Ik zie dat niet als
een koerswijziging. Ik zie dat niet als
"zig" en ook niet als "zag", maar
veeleer als de "FC Vooruit". De
BON-regio's hebben in dat plan van
aanpak prioriteit gekregen binnen de
bestuurlijke vernieuwing. Die koers
heeft de PvdA vanaf het eerste
moment van de discussie over
"Bestuur op niveau" ondersteund. Ik
ben blij te horen dat binnen twee
weken de aangescherpte WGR bij de
Kamer binnenkomt. Bij een snelle
behandeling kan die wellicht per 1
januari 1994 in werking treden.

Ik wil Ingaan op slechts enkele
aspecten van de kaderwet. Wij
komen hierop immers terug bij de
behandeling van de kaderwet, die
aanstonds zal plaatsvinden. Ik ben
blij met de toezegging van de staats–
secretaris, dat zij op zeer korte
termijn de Kamer zal laten weten op
welke manier gebieden toe kunnen
treden tot de BON-gebieden. Er is in
dit verband gesproken van een crite–
rialijstje. Ik weet niet of dit het juiste
woord is en of wij dat wel moeten
handhaven, maar in ieder geval zal
sprake zijn van een toetsingspunt
aan de hand waarvan kan worden
bekeken of er voldoende samenhang
en voldoende draagvlak is om mee te
kunnen doen in het proces. Het gaat
daarbij dus om iets meer dan alleen
maar de vinger opsteken. Ik ben
buitengewoon benieuwd hoe het
lijstje eruit zal zien. Wellicht kan de
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staatssecretaris alvast schetsen wat
haar op dit punt voor ogen staat. Zij
zei namelijk dat men erover aan het
nadenken was. Wellicht is hierover
dus al iets mhoudelijks te zeggen en
kan zij in haar tweede termijn op dit
punt een voorschot geven. Ik hoop
wel, dat het stuk hierover heel snel
naar de Kamer zal worden gestuurd,
want wij zullen al spoedig een
aanvang maken met de behandeling
van de kaderwet.

Ik vind het jammer dat de regering
zegt: de suggesties die de Partij van
de Arbeid vorig jaar in de
BON-discussie heeft gedaan en die
nu ook de commissie-Van Thijn doet,
moeten wij nog maar niet uitvoeren.
Dat kan later nog wel. Ik meen
echter, dat juist als het om de regio
Rotterdam gaat, dit niet het geval is.
Daar zullen wij snel moeten werken
teneinde de vernieuwing tot stand te
krijgen. Je kunt daar niet lang
wachten. Rotterdam heeft in dit
verband duidelijk prioriteit.

Minister Dales Voorzitter! Ik heb
niet gesuggereerd dat wij nog lang
kunnen wachten. Dat is niet de
bedoeling. Er wordt al aan gewerkt.

De heer De Cloe (PvdA) Dat is
buitengewoon. Ik dank u voor deze
verduidelijking.

Voorzitter! Wat de regio
Rotterdam betreft, wil ik nog iets
zeggen over het OOR-gebied. Ik heb
van de staatssecretaris begrepen,
dat de voortgang vereist dat daar
een maximale inspanning wordt
geleverd. Wij zullen, om het populair
te zeggen, alles uit de kast moeten
halen om ervoor te zorgen dat daar
inderdaad het proces zich zo voltrekt
als men in het gebied ook wil. Dat is
ook conform de uitspraak die collega
Van der Heijden en ik reeds vorig
jaar hebben gedaan. Toen hebben
wij gevraagd te handelen op basis
van de notitie die in dat gebied was
opgesteld. Ik ben blij met de
toezegging van de staatssecretaris,
dat zij de Kamer heel snel zal infor–
meren over deze aanpak, over het
projectplan en over de nota van
wijziging. Ik sluit niet uit dat wij daar
serieus naar zullen kunnen kijken en
dat wij nog in overleg kunnen treden
met de bewindslieden om te bekijken
of het gepresenteerde ook die
aanpak impliceert die volgens de
Kamer de regio Rotterdam verdient
en of daarmee dat tempo en die

urgentie wordt geboden die de regio
ook nodig heeft. Ik verwacht dan ook
dat de bedoelde informatie snel naar
de Kamer zal worden gestuurd. Ik
hoop voorts dat de toegezegde nota
van wijziging waarmee mogelijk
moet worden gemaakt dat de regio
Rotterdam sneller kan deelnemen
aan het kaderwetproject, van dien
aard is, dat in de tweede fase het
element van de rechtstreekse verkie–
zingen, waarvoor in het gebied zelf
buitengewoon veel belangstelling
bestaat, aan de orde komt, zodat je
daar inderdaad iets kunt doen aan
bestuurlijke vernieuwing.

Ik dank de minister voor haar
invulling van de positie van de vitale
gemeenten. Ik herinner er echter ook
aan, dat ik geen antwoord gekregen
heb op mijn opmerkingen over de
positie van de gemeenten in het
noorden van het land. Ik heb
Groningen en Leeuwarden genoemd.
Ook Emmen heb ik genoemd. Daarbij
heb ik mij meer tot de staatssecre–
taris gericht. Ik zie nu dat de
bewindslieden elkaar aankijken. Zij
vragen zich blijkbaar af: wie had de
opmerkingen daarover moeten
beantwoorden? Ik heb gevraagd: wat
blijft er van die vitale gemeenten
over? Met andere woorden: welke
garanties kunnen op dit punt
gegeven worden?

Een buitengewoon belangrijk
aandachtspunt was dus de brief die
nogal wat commotie veroorzaakt
heeft. Het was een heldere brief. Het
kabinet is ook aan zichzelf verplicht
om met heldere standpunten te
komen. Daarover geen misverstand!
Het lijkt mij goed om in een open
overleg met mensen van de betref–
fende gebieden te gaan praten. De
fractie van de Partij van de Arbeid
had liever voor een andere weg
gekozen. Dat hebben wij ook aange–
geven, maar nu er een heldere brief
is, moet de bewindsvrouwe op grond
hiervan een open overleg aangaan.
Niet het getal telt, maar de inhoud
van het resultaat. Dat is van belang
bij de vormgeving van de nieuwe
indeling.

Wat het tweede aspect betreft,
ben ik minder tevreden. Dat tweede
aspect betreft de harmonisatie en de
integratie van de regionale en
functionele gebiedsindelingen.
Daarover ging de motie-De Cloe c.s.
Collega Wiebenga sprak in dit
verband over het benadrukken van
een onderdeel. Ik vind dat het

kabinet in de bijlage bij de beleids–
notitie toch wel heel mager een en
ander heeft aangegeven. In de
opsomming staat wel wat er wellicht
wel en wat er zeker niet onder kan
vallen. Verder staat er dat er sprake
is van een geleidelijk proces en dat
veel tijd nodig is. Daarmee schieten
wij niet echt op. Dat is geen haast
maken. Ik vraag heel nadrukkelijk of
de staatssecretaris bereid is om nog
eens goed naar de lijst te kijken en
om los van het aantal van 28
WGR-regio's de Kamer nader te
informeren over een concreet tijdpad
en wellicht ook over de suggestie
van wat ik genoemd heb de
omgekeerde bewijslast die in 1986
door de Raad voor het binnenlands
bestuur is omschreven. Gisteren had
ik niet voldoende tijd om die
suggestie middels een citaat aan te
halen. Ik wil dat nu alsnog doen. De
Raad voor het binnenlands bestuur
schrijft het volgende: "De ministers
wie het aangaat zouden dienen aan
te geven op welke termijn zij de
aanpassing van de tot hun verant–
woordelijkheid behorende werkge–
bieden en gebiedsindelingen zullen
realiseren. Indien zij afwijkingen van
de WGR-indeling geboden achten,
dienen zij de motieven daarvoor te
vermelden. Teneinde ter zake een
publiek debat mogelijk te maken en
de volksvertegenwoordiging de
gelegenheid te geven zo nodig
stimulerend en/of corrigerend op te
treden, beveelt de raad aan, het
werkprogramma van de minister van
Binnenlandse Zaken en de reactie
van de betrokken andere ministers
daarop, ter kennis te brengen van de
Staten-Generaal."

Dat is heldere taal. Ik zie de
minister instemmend knikken. Ik
vraag haar heel nadrukkelijk of dit
traject gevolgd kan worden, zodat de
Kamer erbij betrokken is.

Voorzitter! De Partij van de Arbeid
ondersteunt de bestuurlijke
vernieuwing, zeker met de prioriteit
voor de grootstedelijke gebieden. Er
zit een element in dat voor de PvdA,
voor de sociaal-democraten van
groot belang is: solidariteit. Op het
punt van het grondbeleid wordt
gekomen tot een verevening. Juist in
grootstedelijke gebieden is dat
noodzakelijk. Op deze manier komen
wij niet tot een papieren
vernieuwing. Wij kijken niet alleen
naar de vormgeving. Wij komen echt
tot inhoudelijke vernieuwing, via
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maatwerk passend bij de bestuurlijke
situatie in het gebied waar het om
gaat. Dat is wat wij nodig hebben.

D
De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank de bewindslieden voor de
antwoorden. Ik moet erbij zeggen
dat ik wat teleurgesteld ben door het
feit dat een aantal vragen niet is
beantwoord en dat een aantal
opmerkingen niet van commentaar is
voorzien. Ik ben dat van beide
bewindslieden niet gewend.

Het is begrijpelijk dat zij
vanochtend geprobeerd hebben, hun
voorstellen met verve te verdedigen.
Ik begrijp niet waarom het kabinet
niet wil zeggen waarop wordt aange–
koerst als wordt gewerkt aan
bestuurlijke vernieuwing. Het lijkt de
gang van zaken in Europa wel. Ook
het eindplaatje van een verenigd
Europa moet van lieverlee groeien,
zo heeft de minister-president
verschillende keren gezegd. Het is
ongewis waar wij uitkomen. Ik vind
dat allerminst gelukkig, ook als het
gaat om het binnenlands bestuur. Ik
probeer het daarom nog maar een
keer op deze manier. Waarom kon in
de jaren zeventig wel een compleet
plan voor de doe-provincies worden
gepresenteerd en waarom kan nu
niet een plan voor 20 of 22
provincies nieuwe stijl worden
voorgelegd? Als alles in een gediffe–
rentieerd tempo van onderop moet
opbloeien schept dat een lange
overgangsfase met het risico van
onduidelijkheden, onzekerheden en
rechtsongelijkheid. Voorwaar geen
kleine zaken! Wat is de meerwaarde
van de nu in gang gezette bestuur–
lijke vernieuwing boven de vernieu–
wingsplannen uit de jaren zeventig?
Is er echt iets nieuws onder de zon?

Voorshands blijf ik sceptisch over
de uitkomst van het nu gestarte
proces van bestuurlijke vernieuwing
en betwijfel ik of zeker op de korte
termijn de kwaliteitswinst kan
worden behaald die de bewinds–
lieden voor ogen staat. Uit de
woorden van de staatssecretaris heb
ik opgemaakt, dat het OOR in 1995
nog niet zal fungeren als provincie
nieuwe stijl, doch hooguit als
pre-regio binnen het verband van de
provincie Zuid-Holland. De inwoners
van het OOR zullen in het voorjaar
van 1995 Deo volente nog normaal
kunnen deelnemen aan de statenver–

kiezingen. Is die conclusie juist?
Voorzitter! Op een aantal door mij

in eerste termijn aangeroerde punten
hoop ik terug te komen bij de behan–
deling van de kaderwet. Ik zou dan
wel graag het antwoord krijgen dat
mmiddels is toegezegd over de
opsplitsing van Rotterdam.

Ten slotte stel ik een motie voor in
verband met de voorstellen die de
staatssecretaris heeft gedaan over
de positie van de provincie
Flevoland. Die voorstellen hebben
terecht veel commotie teweegge–
bracht. Aan de ontstane onzekerheid
over het voortbestaan van deze
provincie moet naar mijn idee zo snel
mogelijk een einde komen. Het
voortduren van de onzekerheid
verlamt het werk en demotiveert. Dat
moeten wij niet hebben. Sterker nog,
zouden wij Flevoland niet als een
model voor de provincie nieuwe stijl
kunnen aanmerken?

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er gewerkt wordt
aan vernieuwing van het binnenlands
bestuur;

overwegende, dat het kabinet in de
notitie een voorzet geeft tot de
vorming van nieuwe WGR-gebieden;

overwegende, dat de in de notitie
uitgesproken voorkeuren ertoe
kunnen leiden dat de provincie
Flevoland zal worden opgeheven;

overwegende, dat dit voornemen in
de provincie Flevoland tot grote
onrust heeft geleid;

verzoekt de regering de voorstellen
met betrekking tot de provincie
Flevoland te herzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Leerling.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (21062).

De heer Willems (Groen Links):
Zeker nu ik de tekst van de motie

hoor, wordt de inbreng van de heer
Leerling nog onduidelijker. Meent hij
nu echt te zeggen, dat er geen
onrust meer mag komen in het
openbaar bestuur?

De heer Leerling (RPF): Neen, zeker
niet, maar het opheffen van een
provincie die zes, zeven jaar geleden
is opgestart, is zo ingrijpend en zo
ongeloofwaardig, dat je daarvan
gewoon moet zeggen dat dit niet
kan.

De heer Willems (Groen Links): U
vindt dat dit alleen voor deze
provincie moet gelden en dus niet
voor de andere.

De heer Leerling (RPF): Ik heb
tijdens de UCV van februari 1992
ook heel nadrukkelijk gezegd dat
provinciegrenzen voor mij absoluut
niet heilig zijn. Daar kun je dus over
praten, maar hier gaat het over het
opheffen van een provincie die wij
welbewust zeven jaar geleden
hebben opgestart. Dat is op z'n
minst kapitaalvernietiging, om nog
maar over de immateriële kwesties
te zwijgen. Onlangs is Flevoland ook
in het kader van de politieregio's
heel nadrukkelijk in beeld geweest.
Dan zouden wij daar in een keer een
streep door zetten. Dan word je als
parlement toch volstrekt ongeloof–
waardig? Laten wij dat dus in elk
geval niet doen. Vandaar dat ik er
een heldere uitspraak over wil
hebben.

De heer Willems (Groen Links):
Waar het mij om gaat...

De voorzitter Ik zou met het oog
op de klok de heer Willems willen
vragen om in zijn eigen termijn
hierop verder in te gaan.

D
Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister en de staatssecretaris voor
hun antwoorden, hoewel ook ik het
jammer vind dat op een aantal
vragen niet is ingegaan, maar die kan
ik wel degelijk doen terugkomen bij
de behandeling van de kaderwet.
Gezien het tijdstip, zal ik die nu
verder dan ook maar laten liggen.

De bewindsvrouwen zeggen in hun
beantwoording terecht dat de
bestuurlijke reorganisatie een
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complex proces is, dat alleen tot een
goed einde kan worden gebracht als
er verstandig wordt omgegaan met
de wisselwerking, de opbouw van
onderaf en de stimulering van
bovenaf. Dat spanningsveld maakt
ook dat je niet met een eindplaatje
werkt, maar met een kader. Wij zijn
het volledig eens met die
benadering.

Toch wringt dat uitgangspunt
ergens. In dit debat hebben wij het al
regelmatig gehad over de gebiedsin–
deling. De heer De Cloe spreekt van
een heldere brief. Dat ben ik met
hem eens. De brief is ontzettend
helder, maar ze heeft naar mijn
gevoel toch te veel iets van: je mag
iedere kleur kiezen als het maar
zwart is. Gelukkig hebben de
bewindslieden het nu wat genuan–
ceerd. Zij hebben gezegd dat zij op
basis van dit stuk overleg gaan
plegen en dat nog alles mogelijk is.
Dat is tegelijkertijd voor mijn fractie
reden om te zeggen dat zij de
uitkomst van het overleg wil
afwachten. Zij wil daar dus niet bij
voorbaat op vooruitlopen, ook niet
waar het gaat om Flevoland. Dat wel
doen, zou een ongenuanceerde
benadering van het vraagstuk
inhouden.

Onduidelijk blijft voor mijn fractie
wel de relatie tussen de gepresen–
teerde gebiedsindelingen en de
provincies nieuwe stijl. Collega
Wiebenga heeft dit ook aan de orde
gesteld. Er is geen antwoord
gekomen op de vraag of sommige
gebiedsindelingen in de WGR-fase
kunnen blijven hangen of dat het de
bedoeling is dat uiteindelijk de
gebiedsindelingen samenvallen met
de provincies nieuwe stijl. Er is nog
een heel proces dat daaraan
voorafgaat, maar uiteindelijk moet
het naar het oordeel van mijn fractie
daarheen geleid worden dat de
WGR-gebieden een zodanige vorm
krijgen dat ze kunnen samenvallen
met de provincies nieuwe stijl. Die
vier bestuurslagen willen wij niet,
ook niet als een van de bestuurs–
lagen een soort halve bestuurslaag
is, een soort WGR-bestuurslaag. Dat
maakt nu juist die ondoorzichtigheid.
Dat willen wij niet, omdat juist het
tussenniveau, de intermediaire
bestuurslaag geschikt moet zijn om
zowel de WGR-gebieden en
–regelingen als de functionele regio's
te integreren. Dan blijft over - daar
wordt nog een motie over ingediend,

De heer De Cloe (PvdA)

die ik mede heb ondertekend - dat
met de integratie, ook van de rijks–
regio's, tempo moet worden
gemaakt. Dat zou ik het kabinet dan
ook willen vragen.

Het kabinet staat een tweesporen–
beleid voor. Grootstedelijke gebieden
vormen het ene spoor en de overige
gebieden het andere. Ik ben
verheugd te kunnen constateren dat
beide bewindslieden positief staan
ten opzichte van de ontwikkelingen
in andere gebieden en dat zij
voornemens zijn ook voor die andere
gebieden criteria te gaan ontwik–
kelen aan de hand waarvan beoor–
deeld zou kunnen worden of die
gebieden kunnen toetreden, net
zoals de BON-gebieden. Als die
criteria er zijn, missen wij nog één
noodzakelijk element, namelijk dat
de kaderwet die gebieden ook de
mogelijkheid moet bieden om, als ze
aan de criteria voldoen, aan te
sluiten. Dat is iets dat nog zou
moeten gebeuren. Ik denk - zeker in
deze fase - dat, nu de bewindslieden
die criteria hebben opgesteld, ook
aan hen gevraagd moet worden of zij
bereid zijn om het daartoe te leiden
dat in de kaderwet wordt mogelijk
gemaakt dat andere gebieden zich
aansluiten. Dat heb ik in een motie
verwoord, die mede is ondertekend
door collega Willems.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kaderwet
Bestuur in verandering niet de
mogelijkheid biedt ook andere dan
de zeven BON-gebieden onder de
werking van deze wet te brengen;

overwegende, dat het proces van
bestuurlijke vernieuwing niet tot de
zeven zogenaamde BON-gebieden
beperkt mag blijven;

verzoekt de regering de kaderwet
Bestuur in verandering zo aan te
passen dat ook andere dan de zeven
BON-gebieden onder de werking van
deze wet gebracht kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden
Scheltema-de Nie en Willems.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! U kijkt naar mij en dan
gaat het natuurlijk om de technische
ondersteuning. Ik stak echter zeer
nadrukkelijk niet mijn hand op. Ik
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heb in mijn termijn al aangegeven
dat ik dit niet de plaats vind om dat
te doen Ik wil eerst heel uitdrukkelijk
de ruimte die de bewindslieden is
gegeven, ingevuld zien. Ik vind dat
het bij de kaderwet uitgezocht moet
worden. Daarom geef ik mijn steun
niet, ook niet als technische onder–
steuning.

De voorzitter: De heer De Cloe
komt echter inmiddels binnen en
ondersteunt de motie wel. Daarmee
is aan het vereiste voldaan. De motie
is nu dus voldoende ondersteund.

Zijkrijgtnr. 24(21062).

De heer De Cloe (PvdA) Ik ben het
met de redenering van de heer Van
der Heijden eens, maar ik vind wel
dat je technische ondersteuning
moet geven.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het is mij volledig onduidelijk wat de
heer Van der Heijden bedoelt. Hij
zegt dat hij het ook wil, maar dat hij
het nu niet het moment vindt. Als je
echter tegen de bewindslieden zegt
dat je vindt dat het moet en dat de
bewindslieden dat ook zouden
moeten doen, moet je dat in een
motie vastleggen. Het moet de
bewindslieden duidelijk zijn wie van
hen verwacht dat zij die mogelijkheid
in de kaderwet opnemen. Als ze dat
niet doen, kunnen wij altijd nog zelf
in de kaderwet gaan sleutelen via
amendementen. Het is echter veel
eerlijker om in dit stadium, nu de
bewindslieden zelf criteria hebben
toegezegd, daarvoor van hen een
basis in de wet te vragen.

De voorzitter: De Kamer heeft
inmiddels het desbetreffende
wetsvoorstel in procedure genomen.
Zij is dus als eerste aan zet om in
een voorlopig verslag tot uitdrukking
te brengen wat zij van het voorstel
van wet vindt. Daarna zal de regering
de memorie van antwoord
uitbrengen. Een nota van wijziging is
natuurlijk altijd mogelijk, maar dit nu
in een motie al vragen, is in ieder
geval procedureel wat ongebruikelijk.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! Ik ben bijzonder blij dat u
dat zegt. Ik heb ook overwogen om
een soort tekst te maken als
mevrouw Scheltema heeft gemaakt.
Wij hebben steeds intern overwogen
in hoeverre je die stap nu al zou

moeten zetten. Daarbij hebben wij
juist in overweging genomen dat een
collega inmiddels met de schriftelijke
behandeling begonnen is, terwijl wij
toch nog de ruimte hebben genomen
om te zeggen waarop het staat. Daar
kan immers geen twijfel over zijn.
Voorts hebben wij gelet op de ruimte
die de bewindslieden namen. Ik vind
ook nog dat je moet afwachten of zij
zelf het initiatief willen nemen dat
mevrouw Scheltema heeft
neergelegd. In deze context lijkt mij
die motie nu net even mis.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik kan heel kort zijn. Ik
denk dat u formeel niet geheel gelijk
heeft. Het is immers uit verschillende
procedures bekend dat er wel
degelijk ook in de voorfase nota's
van wijziging worden ingediend. De
reden om dat nu te doen is echter de
volgende. Er vindt in het land een
grote discussie plaats over de
reikwijdte van deze wet. De
reikwijdte van de wet is een van de
belangrijke hoofdlijnen. Nu wij een
debat op hoofdlijnen voeren, moet
tegenover het land een signaal
worden gegeven, een signaal over de
richting waarin een en ander volgens
de Kamer moet gaan.

De voorzitter: Ik heb de motie
daarom niet buiten de orde
verklaard. Ik heb alleen de
opmerking gemaakt, dat ik haar
procedureel wat ongebruikelijk vind.
De Kamer had net zo goed met
gebruikmaking van het Reglement
van orde dadelijk een debat op
hoofdlijnen kunnen verlangen en
daarin de regering om bepaalde
dingen kunnen verzoeken. Waarom
de Kamer daartoe heeft besloten, is
aan de Kamer om te beoordelen. De
Kamer heeft nog geen initiatief in die
richting genomen. Wat u vraagt, is
echter wel procedureel ongebrui–
kelijk en daarom heb ik in reactie op
de opmerking van de heer Van der
Heijden deze opmerking gemaakt.

De heer Wiebenga (VVD): Vindt
mevrouw Scheltema niet langza–
merhand ook dat dit het debat van
de ontijdige beslissingen wordt?
Eerst is er een ontijdige nota van de
staatssecretaris over de gebiedsin–
deling pal voordat wij hier gaan
praten. Dan komt er een ontijdige
motie die ingediend is door de heer
Leerling en die vooruitloopt op het

overleg over de positie van Flevoland
en dan komt mevrouw Scheltema
ook nog met een ontijdige motie.
Welke indruk geeft dit niet in het
land?

Mevrouw Scheltema-de Nie (066):
Eerlijk gezegd, had ik de benaming
"ontijdige motie" niet van de heer
Wiebenga verwacht. Wij voeren een
debat op hoofdlijnen over de hele
bestuurlijke reorganisatie. Je zou het
ook kunnen zien als een debat op
hoofdlijnen over de kaderwet. Die
zaken hangen ten nauwste met
elkaar samen. BON-3 en de
kaderwet vormen een complex. Die
liggen aan dit debat op hoofdlijnen
ten grondslag.

De voorzitter Hier moet ik u even
onderbreken. De kaderwet staat
hierbij niet geagendeerd. U kunt daar
zijdelings opmerkingen over maken,
maar de kaderwet als zodanig staat
niet geagendeerd.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Het hele BON-proces is aan de orde.
Wij spreken wel over de gebiedsin–
delingen, die ook niet zijn geagen–
deerd. De kaderwet hangt hier
natuurlijk mee samen. Alle collegae
hebben erover gesproken. Ik heb mij
uitermate beperkt. Ik heb veel meer
over de kaderwet te zeggen dan ik
nu heb gezegd. Ik vind de reikwijdte
echter een hoofdlijn. Daar hebben
wij het allemaal over gehad. Ik meen
dat het zo belangrijk is, dat je dat
naar voren moet halen. Ik heb niet
gezegd hoe het precies moet. Er is
alleen gezegd dat de reikwijdte
verbreed zou moeten worden. Ik
meen dat ik dat bij motie moet doen
en daar houd ik ook aan vast.

De heer Van der Heijden (CDA):
Voorzitter! Mag ik nog een vraag
stellen? Wat heeft het voor zin om
dit op een eigenzinnige manier door
te zetten en het debat naar je toe te
trekken, terwijl bekend is dat de
motie is verworpen? Mevrouw
Scheltema heeft daarover duidelijk
de signalen van drie grote fracties
gehoord. De motie is eerder een
belemmering voor het functioneren
van de bewindslieden dan een
stimulans. Dat vind ik een manier
van politiek bedrijven die alleen maar
een "aan de muur plakken" inhoudt:
kijk eens wat ik gedaan heb! Het
oefent niet echt invloed uit op
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hetgeen hier moet gebeuren.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
"Het debat naar je toe trekken", dat
is niet waar. Ik zou het reëel
gevonden hebben als de overige
fracties ook zelf het signaal dat zij
met woorden geven, in een motie
zouden vastleggen. Dat is een
gebruikelijke gang van zaken in dit
parlement. Als de bewindslieden
alsnog toezeggen dat zij deze basis
in de wet zullen aanbrengen, hoef ik
de motie niet verder vast te houden.
Maar daar wil ik wel op wachten. Het
lijkt mij toch dat de motie gehand–
haafd moet worden als de bewinds–
lieden dat niet toezeggen. Het is dan
aan de anderen in de Kamer om uit
te leggen waarom zij dat niet willen.
Dat zullen zij dan ook het publiek
duidelijk moeten maken.

De heer Willems (Groen Links):
Mag ik mevrouw Scheltema en de
heer Van der Heijden in overweging
geven dat de staatssecretaris toch al
een nota van wijziging over de
kaderwet heeft toegezegd? Het is op
zichzelf juist om de staatssecretaris
uit te nodigen dit in de nota van
wijziging mee te nemen. Ik vind het
prima, als de staatssecretaris dit
toezegt.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Welke nota van wijziging heb ik
toegezegd?

De heer Willems (Groen Links):
Over de verdere invulling van het
OOR.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik wil nog iets over dat OOR zeggen.
Ik heb gezegd, dat het belangrijk is,
dat het proces voortgang vindt en
dat het zodanig wordt ingericht, dat
die voortgang gehandhaafd kan
worden. Ik voel wel iets voor een
regeringscommissaris, maar als de
bewindspersonen een andere
mogelijkheid beter vinden, dan zijn
wij er met z'n allen bij om te contro–
leren of het goed gaat. Als blijkt, dat
het trekken door de staatssecretaris
zelf - ik heb daar overigens veel
vertrouwen in - te veel tijd gaat
kosten - zij heeft nog vele andere
dingen te doen - kan zo nodig
iemand anders worden aange–
trokken. De vaart moet erin blijven.
Daarbij hebben de bewindspersonen
mijn steun.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Bij
dit debat blijkt toch ook weer de
ongelukkige positie van u. Als u een
goede blik over de gehele verga–
derzaal zoudt hebben, had u gezien,
dat ik bij de motie van mevrouw
Scheltema mijn hand had
opgestoken. U had niet behoeven te
wachten op de PvdA.

De voorzitter Neemt u mij niet
kwalijk, dat ik u niet heb kunnen
waarnemen op het punt van de
ondersteuning van de motie. De
toevoeging is voor uw rekening.

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Dank u wel. Wij staan hier
voor de politiek.

Voorzitter! Het verbaast de
CD-fractie natuurlijk niet, dat zij tot
een ander inzicht is gekomen ter
zake van de bestuurlijke reorgani–
satie. De problemen zijn groot en
worden nog groter. Wij denken, dat
als dit bestuurlijk reorganisatie–
proces enkele jaren wordt afgeremd,
tot andere herindelingen wordt
gekomen. De problemen grijpen om
zich heen. Een directe aanpak van de
problemen is veel belangrijker dan
de bestuurlijke herindeling. Ik maak
een vergelijking met de sociale
vernieuwing. Die pakt ook heel
anders uit dan de minister van
Binnenlandse Zaken enkele jaren
geleden vermoedde. Wellicht zal zij
dat ook ontkennen. Wij zien dat met
die bestuurlijke herindeling ook gaan
gebeuren. Het lost de problemen niet
op. Daarvoor is een geheel ander
beleid nodig.

Wat het stimuleren van bovenaf,
de initiatieven van onderaf en als de
initiatieven uitblijven, het stimuleren
van bovenaf betreft, merk ik op, dat
hier sprake is van een wisselwerking.
De CD vindt, dat de regering een
veel beter inzicht moet hebben in de
problemen in het land en hoe die
centraal moeten worden aangepakt.
Dit proces moet van bovenaf worden
begeleid. De regering heeft best
zoveel visie, dat zij ook ziet, dat die
grote problemen maar beter door de
lagere overheidsorganen kunnen
worden benaderd. Deze regering is
er dan in ieder geval vanaf.

Mijnheer de voorzitter! Wij kunnen
weinig overeenkomst hebben. Ik wil
nog wel een opmerking over nieuwe

verkiezingen maken. Die wacht de
CD met vertrouwen af.

D

De heer Willems (Groen Links): De
eerste termijn leek een beetje op een
voorgelezen schriftelijke gedachten–
wisseling, zowel van de kant van de
Kamer als van de regering. Ik heb
mijn tekst niet van tevoren
ingeleverd. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat ik niet uitvoerig
ben beantwoord.

Ik ben blij met de richting, die het
kabinet heeft gekozen.

De staatssecretaris heeft gezegd,
dat het debat leeft. Anderen zeggen:
er is onrust. Er zijn sentimenten in
het spel, heb ik gezegd. Het leeft,
maar wij moeten niet overdrijven.
Het leeft vooral bij de bestuurders en
de ambtenaren. Ik waag het echter
ernstig te betwijfelen of de bevolking
wakker ligt van dit debat, ook als je
kijkt naar de kiezersopkomst bij de
verkiezingen voor de provinciale
staten. Het is op zichzelf wel eens
goed dat er onrust is in de bureau–
cratie. Je moet wel eens "reshuf–
felen", ook in de bureaucratie en de
bestuurlijke stille vijvers.

De staatssecretaris en de minister
hebben nog eens uitdrukkelijk
aangegeven dat zij kiezen voor
maatwerk en differentiatie. Dat klinkt
heel goed en ik ben er op zichzelf
sterk voor. Je moet er ook de tijd
voor nemen. Het lijkt er echter op
alsof dat maatwerk en die differen–
tiatie een alibi zijn voor het
compromis waarvoor nu gekozen is:
enerzijds versterking van de
BON-gebieden in de richting van de
provincies en anderzijds het optuigen
van de WGR-regio's. De twee lijnen
van dat compromis lopen niet
dezelfde kant uit en zullen ook zeker
niet op hetzelfde punt uitkomen. Dat
schept een grote onzekerheid voor
de toekomst. Daarom is er behoefte
aan meer perspectief. Ik ben blij dat
gekozen wordt voor de vitale
gemeenten, voor de nieuwe
gemeenten als basis van het
openbaar bestuur. Ten aanzien van
het middenniveau is er echter nog
veel mist blijven hangen. De staats–
secretaris kan zeggen dat ze het nog
niet precies weet met het maatwerk
en de differentiatie. De staatssecre–
taris kan ook zeggen dat in deze nota
zeer tegengesteïde belangen
verzoend moesten worden. In het
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eerdere kabinetsstuk leek een duide–
lijker koers gekozen te zijn. Dat hjkt
nu weer wat minder duidelijk.

Ten aanzien van de kaderwet en de
BON-gebieden wil ik het volgende
zeggen. Er is toegezegd dat er
criteria komen waaraan nieuwe
BON-gebieden zouden moeten
voldoen. Ik heb er echter ook
uitdrukkelijk om gevraagd dat wij
met elkaar helder maken waar de
huidige zeven BON-gebieden precies
aan moeten voldoen. Meerderen
hebben er al op gewezen dat er een
knelpunt ligt als de huidige
BON-gebieden qua schaalgrootte
uitdrukkelijk afwijken van de vervoer–
regio's. De criteria moeten dus ook
voor de huidige BON-gebieden nu
heel helder zijn, zowel in omvang, in
aantal, als in relatie met de direct
buiten het BON-gebied liggende
gemeenten. Die discussie krijgen wij
straks bij de kaderwet. Dan gaat het
dus niet alleen om de nieuwe
gebieden, maar ook om de
afgrenzing van de huidige gebieden.
Is die afgrenzing functioneel genoeg
en voldoet die aan de wensen die wij
daarover samen geformuleerd
hebben, zeker als de BON-gebieden
de provinciale status hebben?

Anderen hebben al gewezen op de
discussie in het kader van de
WGR-indeling over de functionele
regio's en de inspecties. Op dat punt
ben ik niet volledig gerustgesteld. Ik
vind dat het Rijk harder moet
inzetten. Daarbij denk ik niet zozeer
aan bewindslieden die hier achter de
tafel zitten, maar aan de andere
bewindslieden die hierin ook een
verantwoordelijkheid hebben:
VROM, Justitie en noem maar op. Zij
moeten wat dit betreft meer
"commitment" aangaan.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De Kamer spreekt die bewindslieden
ook regelmatig!

De heer Willems (Groen Links): De
Kamer moet wat dat betreft ook veel
meer één lijn trekken. Dat ben ik
volstrekt met de staatssecretaris
eens. De woordvoerders op Binnen–
landse Zaken zouden ook wat meer
"commitment" van hun fractie
mogen eisen. Dat geldt trouwens op
meer terreinen, zoals de decentrali–
satie, maar zeker ook voor de
bestuurlijke organisatie. Bij de
volgende uitspraak kunnen wij direct
zien of de fracties op één lijn zitten.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de nieuwe
WGR-indeling maatgevend dient te
zijn voor de functionele en territo–
riale integratie van taken en
(rijks)taken op regionaal niveau;

overwegende, dat dit ook moet
gelden voor de politieregio's, de
arbeidsvoorzieningsregio's en
gedeconcentreerde rijksdiensten;

overwegende, dat de regering in de
overlegnotitie Herziening
WGR-indeling de besluitvorming
hierover naar een tijdstip later dan
1995 verschuift;

verzoekt de regerlng alsnog een
tijdpad vast te stellen voor deze
integratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Willems
en Scheltema-de Nie. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zijkrijgt nr. 25 (21062).

De heer De Cloe (PvdA) Als ik het
goed heb begrepen, dan heb ik
daarnet een toezegging gekregen
van de bewindslieden dat zij
inderdaad opnieuw met zo'n plan
van aanpak naar de Kamer zullen
komen. Dat heb ik toch goed
verstaan? Het gaat daarbij precies
om de elementen die in de motie
genoemd worden.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
De hier aan de orde gestelde vragen
en opmerkingen zullen wij ook heel
nadrukkelijk en duidelijk betrekken
bij het nadere verslag dat wij zullen
uitbrengen na de komende
gesprekken en na het beraad in het
kabinet. Die vragen en opmerkingen
spelen in die verslaggeving een heel
belangrijke rol. Daar heeft de Kamer
recht op.

De heer Willems (Groen Links): Dat
is precies mijn zorg en daarom wil ik
u een steuntje in de rug geven. Het
lijkt mij ook heel belangrijk dat de

Kamer zich in die zin uitspreekt dat
er, als de bewindslieden met de
andere departementen overleg gaan
voeren, niet over gesproken zal
worden óf er integratie moet plaats–
vinden, maar dat het alleen zal gaan
over het tijdstip. Dat vormt een
wezenlijke afwijking van wat er nu in
de notitie staat, namelijk dat de
departementen ten aanzien van
functionele indelingen nog met
Binnenlandse Zaken moeten
overleggen, of integratie wel de
juiste keuze is. Ik denk dat wij op dat
punt een duidelijker signaal moeten
geven dat het er niet om gaat of er
geïntegreerd moet worden, maar dat
het gaat om de wijze waarop en het
tijdstip waarop. Dat laatste staat ter
discussie, daarin laat ik de bewinds–
lieden in de onderhandelingen vrij. In
die zin denk ik dat de Kamer een
signaal moet geven dat zij wat verder
moeten gaan dan nu in de notitie is
weergegeven.

De heer Wiebenga (VVD):
Voorzitter, ik zou de heer Willems
nog een vraag willen stellen over de
aard van zijn motie en vooral over de
eerste overweging. Naar mijn indruk
is die namelijk beperkter dan de
motie van de heer De Cloe c.s. van
verleden jaar. Daarin was namelijk
sprake van WGR-gebieden waarin de
gedeconcentreerde rijksdiensten
zouden kunnen opgaan, dan wel van
BON-regio's, en na dit debat
provincies nieuwe stijl. In de motie
van de heer Willems gaat het in de
eerste overweging nog slechts over
de WGR-indeling. Dat is dus een
beperking ten opzichte van die
andere motie.

De heer Willems (Groen Links): Zo
is het in ieder geval niet bedoeld De
motie is een reactie op wat de
regering schrijft in de notitie over de
WGR-indeling. Daar moet je dan bij
lezen "de nota BON-3", waarin staat
dat in de BON-gebieden de
WGR-verbanden en de
BON-gebieden samenvallen. Ik heb
de BON-gebieden niet apart
genoemd, omdat ze als zodanig ook
in de bijlage niet apart vermeld
worden.

De heer Wiebenga (VVD): Dan denk
ik dat deze motie tot veel misver–
stand aanleiding zal geven

De heer Willems (Groen Links): Ik
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hoop dat ik het probleem nu
opgelost heb.

De heer Wiebenga (VVD):
Integendeel.

De heer Willems (Groen Links):
Redactioneel is de zaak snel op te
lossen, want u begrijpt nu precies
wat de bedoeling is. De motie gaat
niet echt veel verder dan die van de
heer De Cloe, ze is toegespitst op
een punt waarop naar mijn mening
de motie-De Cloe onvoldoende
wordt uitgevoerd. Daar gaat het mij
om.

De heer Wiebenga (VVD): Dat snap
ik, maar de motie is erg beperkend
geformuleerd en ze zal alleen maar
tot verkeerde conclusies leiden, als
ze aangenomen wordt.

De heer Willems (Groen Links): Ik
ben graag bereid om de motie op dat
punt redactioneel aan te passen,
maar ik denk niet dat ik uw steun
dan wel zal krijgen.

Voorzitter, ik sluit mijn bijdrage af
met een opmerking over de motie
van de heer Van den Berg over de
waterschappen. Hij wijst er op
zichzelf terecht op dat ook de water–
staatszorg in het kader van de
bestuurlijke organisatie nog nader
moet worden bekeken, maar ik heb
grote moeite met deze motie omdat
hij daarbij toch voor het beginsel
functionele decentralisatie kiest. Het
zal duidelijk zijn dat wij daar niet van
gecharmeerd zijn en dat wij dit punt
uitdrukkelijk open willen houden, nu
er een goede vorm van regionaal
bestuur in het verschiet ligt. De
waterstaatszorg moeten wij in dat
kader herijken. Ik vind het dan ook
jammer dat de CDA-fractie al zo snel
steun aan de motie heeft toegezegd.
De discussie zou naar mijn mening
open moeten blijven en ze zou niet
bij voorbaat al in de functionele
richting gestuurd moeten worden.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 13.57 uur
tot 14.45 uur geschorst.

D

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt.
Op die lijst heb ik voorstellen gedaan

over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste Commissie voor binnen–
landse zaken:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Provinciewet en een aantal andere
wetten met het oog op de invoering
van de Provinciewet en vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding
van de Provinciewet (Invoeringswet
Provinciewet) (23086);
- het wetsvoorstel Financiële
compensatie voor langdurige
militaire dienst (Uitkeringswet
KNIL-dienstplichttijd) (23091);
- het wetsvoorstel Voorschriften
inzake uitbetaling en verhoging van
Surinaams pensioen voor Surinaams
gepensioneerden in Nederland
(Garantiewet Surinaams pensioen)
(23092);

b. de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen;
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met verruiming van de
mogelijkheid van nevenvestigingen
(23087).

Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 18 en 19 mei:
- de Raming der voor de Tweede
Kamer in 1994 benodigde uitgaven,
alsmede aanwijzing en raming van
de ontvangsten (23055); hierbij is
tevens aan de orde het jaarverslag
van de Bouwbegeleidingscommissie
(11107, nr. 91);
- het wetsvoorstel Wijziging van
enkele onderwijswetten in verband
met nascholing (22726),

de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van
regels met betrekking tot de
verevening van pensioenrechten bij
echtscheiding of scheiding van tafel
en bed (Wet verevening pensioen–
rechten bij scheiding) en daarmede
verband houdende wijzigingen in
andere wetten (21893),

- het wetsvoorstel Wijziging van
enige bepalingen van het voorstel
van wet houdende wijziging van
bepalmgen in het Burgerlijk Wetboek
in verband met de regeling van de
limitering van alimentatie na
scheiding (22170).

Ik stel voor, dinsdag 11 mei te
stemmen over:
de motie, voorgesteld tijdens de
UCV van 11 maart 1993 inzake de
nota Patiënten/consumentenbeleid in
de zorgsector (22702), indien
voldoende ondersteund, te weten:
- de gewijzigde motie-Kohnstamm/
Beckers-de Bruijn over de
patiënten/consumentenorganisaties
(22702, nr. 8),
en de motie, voorgesteld tijdens de
UCV van 1 april 1993 inzake het
beleidsprogramma emancipatie "Met
het oog op 1995" (22913), indien
voldoende ondersteund, te weten:
- de motie-Van der Vlies over de
beeldvorming van de vrouw (22913,
nr. 5).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal dat uitge–
breide commissievergaderingen
zullen worden gehouden op:

donderdag 13 mei:
I. van 10.15 uur tot uiterlijk 17.00
uur van de vaste Commissie zeeën
over de PKB Waddenzee (22605);
II. van 10.15 uur tot uiterlijk 17.00
uur van de vaste Commissie voor
defensie over de Prioriteitennota
(22975).

Ik deel aan de Kamer mede, dat de
subcommissie Algemene
bijstandswet tot haar voorzitter heeft
gekozen het lid Doelman-Pel.

Ik stel voor, de stukken 20986, nr.
14, 22328, nr. 9, 22800-V, nr. 61,
22800-VIII, nr. 94, 22800-XIII, nrs.
43 en 44, 22800-XVI, nr. 84, en
22804, nr. 4, voor kennisgeving aan
te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Eisma.

De heer Eisma (D66): Voorzitter!
Vanmorgen heb ik op de radio
gehoord dat minister Pronk voor
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voorzitter

Ontwikkelingssamenwerking
voorstander is van gewapende inter–
ventie bij de Serven in Bosnië door
middel van gerichte luchtaanvallen,
bijvoorbeeld op aanvoerroutes. Dat
heb ik de ministers van Buitenlandse
Zaken en van Defensie nog niet zo
horen zeggen.

Daarom vraag ik om een brief van
de regering, waarin antwoord wordt
gegeven op de vraag of de mening
van minister Pronk ook die van het
kabinet is. Wij willen dat er in die
brief ook verslag wordt gedaan van
het EG-overleg in Denemarken van
het afgelopen weekeinde.

Tevens willen wij dat de regering
daarin een oordeel geeft over de
nieuwe situatie waarin wij ons
bevinden, omdat het
plan-Vance/Owen niet van een
handtekening van de Servische
Bosniërs is voorzien.

Ook willen wij in die brief graag
geïnformeerd worden over de positie
van de Verenigde Staten, mede naar
aanleiding van het binnenkort te
verwachten bezoek van de minister
van buitenlandse zaken van de
Verenigde Staten, Christopher.

Gaarne ontvangen wij die brief
voor aanstaande dinsdag, opdat wij
daar volgende week nog eventueel
over kunnen debatteren.

De heer Weisglas (WD): Voorzitter!
De denkrichting van datgene wat
minister Pronk vanochtend via de
radio naar voren heeft gebracht,
correct geciteerd door de heer
Eisma, staat de fractie van de WD
aan. Het is ook onze denkrichting,
maar dit is een inhoudelijke
opmerking en niet aan de orde
tijdens deze regeling van werkzaam–
heden. Juist daarom vinden wij het
echter van groot belang dat de
regering over dit onderwerp,
trouwens over alle onderwerpen,
duidelijk met één mond via de eerst–
verantwoordelijke minister, in dit
geval de ministervan Buitenlandse
Zaken, spreekt. Tegen deze achter–
grond sluit ik mij graag aan bij de
inhoud en de timing van het verzoek
van de heer Eisma.

De heer Valk (PvdA): Voorzitter!
Vorige week heeft mijn fractie via de
voorzitter van de vaste Commissie
voor buitenlandse zaken om een
brief gevraagd waarin elementen
opgesomd worden die net door de
heer Eisma zijn genoemd. Het gaat

om een actualisering van het
beleidsstandpunt van de Neder–
landse regering inzake Joegoslavie
en een overzicht van recente ontwik–
kelingen aldaar. Of deze brief nu
linksom of rechtsom van de regering
komt, is niet van belang. Ik onder–
steun dan ook het verzoek van de
heer Eisma.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden naar de
regering.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik heb een heel korte
procedurele vraag. Ik zou het prettig
vinden als u het ertoe kan leiden dat
de stemming over de moties die
hedenochtend zijn ingediend, op 11
mei plaatsvindt en niet op 4 mei.

De voorzitter: Kunt u uitleggen
waarom het niet aanstaande dinsdag
kan?

Mevrouw Scheltema-dc Nie (D66):
Ik ben er volgende week niet, maar ik
ben graag bij de stemming
aanwezig. Dat is de reden.

De voorzitter: Ik stel voor, aan het
verzoek van mevrouw Scheltema te
voldoen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandelmg van:

- de brief van de staatssecre–
taris en de minister van Binnen–
landse Zaken ten geleide van de
notitie Vernieuwing bestuurlijke
organisatie (BOIM-3) (21062, nr.
21), en van:
- de motie-J.T. van den Berg over
overleg met het Interprovinciaal
overleg en de Unie van water–
schappen (21062, nr. 22);
- de motie-Leerling over de
voorstellen ten aanzien van de
provincie Flevoland (21062, nr. 23);
- de motie-Scheltema-de
Nie/Willems over aanpassing van de
kaderwet Bestuur in verandering
(21062, nr. 24);
- de motie-Willems/Scheltema-de

Nie over de functionele en territoriale
integratie van (rijks)taken op
regionaal niveau (21062, nr. 25).

De voorzitter: De minister van
Binnenlandse Zaken laat zich veront–
schuldigen; zij heeft dringende
bezigheden elders Alle aan haar
gerïchte vragen zullen door de
staatssecretaris worden beantwoord.

De beraadslaging wordt hervat.

D

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Voorzitter! Ik heb niet veel vragen
meer te beantwoorden.

Ik zeg nog eens nadrukkelijk dat
wij met een proces bezig zijn. Dit is
een heel aparte aanpak, waarmee je
moet leren werken en waaraan je
moet wennen. Het betekent dat je
iedere keer blj een ander station
aankomt. Laat ik er maar van uitgaan
dat wij met de trein reizen en dat er
een duidelijk spoor is en je dus niet
alle kanten op kunt. Hierdoor kun je
niet zonder meer op alle vragen die
met de situatie van het eindstation te
maken hebben, een antwoord geven.
Wij werken er met elkaar naartoe.

Wanneer ik de opmerkingen in
tweede termijn van de heer
Wiebenga hoor, komt bij mij de
vraag op, waarop ik eigenlijk wel ja
zeg, of de heer Wiebenga dit proces
steunt. Ik zeg erbij dat dit geen
eindstation is. Wij zijn niet uitge–
dacht met elkaar. Zaken die in een
eerder stadium duidelijk aan de orde
zijn geweest en zijn neergeschreven,
worden ook niet iedere keer opnieuw
erbij gehaald, maar ik ga ervan uit
dat zij behoren tot datgene wat wij
met elkaar hebben vastgelegd.

De heer Wiebenga gaf met cijfers
aan dat er drie volwaardige bestuurs–
lagen moeten zijn. Hierover zijn wij
het met elkaar eens. Aan het adres
van de heer Schutte zeg ik dat een
volwaardige bestuurslaag betekent
dat er een volwaardig takenpakket en
een open huishouding is. Ik herhaal
dit hier graag, zoals wij het met
elkaar hebben opgeschreven.

De heer Wiebenga vraagt of je nu
van vier naar drie kunt, waarmee hij
bedoelt: de indelingen die hij als het
ware voor zich ziet. Uitgaan van de
drie volwaardige bestuurslagen is en
blijft ons uitgangspunt en een
handleiding bij datgene wat wij
doen. Maar dit betekent niet dat je
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De Graaff-Nauta

zonder meer kunt zeggen, dat je
bepaalde vormen van samenwerking
kunt missen of niet meer wilt. Je zult
voor de samenwerking van
gemeenten, voor de samenwerking
van gebiedsdelen en voor de samen–
werking van provincies, die zeker ook
nodig zal zijn voor een bepaalde
taak, maar dan wel binnen een
duidelijke structuur, een gebiedsin–
delmg absoluut niet missen. Wat de
zaak helderder maakt - dat is ook
een heel belangrijk uitgangspunt - is
dat wij die samenwerkingsgebieden
vergroten, zodat zij beter aansluiten.
De hulpstructuur, de samenwer–
kingsvorm die wij altijd goed met
elkaar hebben erkend, is zodanig
gegroeid dat wij zeggen: die samen–
werking is een ondoorzichtig woud
geworden en daar moeten wij met
elkaar wat aan doen, want dat is
schadelijk voor het beleid.

Een tweede punt dat zowel door
de heer Willems, als door de heer
Wiebenga, alsook door anderen is
benadrukt, is de kwestie van de rijks–
inspecties en, zoals de heer
Wiebenga dat noemde, de rijks–
diensten te velde. Wij zeggen ook
wel eens: de rijksheren in de regio's.
Daar wil ik het volgende van zeggen
en dit doet niets af aan wat ik
daarover vanmorgen al gezegd heb
en wat ook in onze stukken en in
eerdere stukken staat. Dit is een heel
moeilijk punt, want wij bedoelen
hiermede de gedeconcentreerde
diensten en de rijksinspecties, ieder
van eigen aard en karakter en met
eigen taak. De heer Wiebenga zegt
dat dit wat onderbelicht is gebleven
in de verschillende stukken en daar
ben ik het mee eens. Wij zullen dat
nog verder uitdiepen en nader
belichten, maar wij moeten ons wel
realiseren dat, wanneer wij het
hebben over rijksinspecties, daarbij
heel duidelijk de vraag hoort: bij
welke overheid hoort de inspectie?
Daarvan kun je niet zonder meer
zeggen: dus bij de provincie.

Voorts betreft het de gedeconcen–
treerde diensten en inspecties. Dat
loopt hier en daar ook wel eens wat
door elkaar. Daar zul je een duide–
lijke scheiding in moeten maken, ook
in het kader van een andere
doelstelling op het terrein van
Binnenlandse Zaken: alleen toezicht
wanneer dat echt nodig is en alleen
inspectie wanneer dat echt nodig is.
Maar er speelt ten aanzien van de
gedeconcentreerde diensten meer.

Er is ook wel gezegd - hier en daar is
er terecht wat over geklaagd - dat
wij met erg veel processen bezig zijn
die elkaar raken en elkaar
beïnvloeden. Voor wat betreft de
gedeconcentreerde diensten is ook
de grote efficiency-operatie van
toepassing. Gedeconcentreerde
diensten zijn en worden niet alleen
enorm afgeslankt en, gelukkig, tot
klemere eenheden teruggebracht.
Een tweede, mede een gevolg
daarvan, is dat men probeert ze qua
huisvesting bij elkaar te brengen,
wanneer zij behoren tot bijvoorbeeld
een departement, en ze qua indeling
ook verder te concentreren. Wanneer
ik kijk naar de inspectie volkshuis–
vesting en de inspectie ruimtelijke
ordening, dan stel ik vast dat wij er
vier of vijf van in het hele land
hebben. Om zonder meer te zeggen
dat dit naar de provincies toe moet,
dat het geografisch ook op het
niveau van de provincies moet, is
een zaak die niet in alle gevallen kan.

Mijnheer de voorzitter! Ik diep het
niet helemaal uit, maar ik vond het
goed om deze punten hier even neer
te leggen. Wij zullen, bij de nadere
berichten hierover aan de Kamer,
ook aan die zaken in het bijzonder
aandacht besteden.

De heer Willems (Groen Links):
Mag ik daar wel uit afleiden dat de
buitengrenzen van die gedeconcen–
treerde rijksdiensten dan ten minste
overeenkomen met de buitengrenzen
van de provincies respectievelijk de
regio's en dat die daar niet dwars
doorheen gaan fietsen.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik ben dit met u eens. Ik vind het
noodzakelijk dat die grenzen met
elkaar overeenkomen en ik heb daar
dan ook al op aandrongen. Ik hoop
dat het in het geheel van de verdere
planning goed lukt.

De heer Van den Berg heeft in zijn
motie gevraagd bij de bestuurlijke
reorganisatie aandacht te besteden
aan de waterschappen. Ik heb dit
vanmorgen al toegezegd. Dit is bij
het OOR nu al aan de orde. Wij
zullen met de Unie van water–
schappen gesprekken voeren en haar
waar dat zinvol is zo goed mogelijk
bij het geheel betrekken. Wanneer
dat nodig is zullen wij in overleg
treden met het departement van
Verkeer en Waterstaat, die de eerste
verantwoordelijkheid heeft voor een

goede uitvoering van de Water–
schapswet. Daarom heb ik aan de
motie van de heer Van den Berg
verder geen behoefte.

Ik wijs de heer Schutte erop dat
de WGR overleg met de diverse
departementen voorschrijft bij de
herindeling van gebieden. Daar
kunnen en mogen wij niet onderuit.
Over de vraag of het goede moment
gekozen is om met dat overleg te
beginnen, zullen wij het
waarschijnlijk niet eens zijn.

De heer Schutte (GPV): Ik denk dat
wij het over meer zaken niet eens
zijn. De WGR schrijft namelijk
inderdaad overleg voor, maar schrijft
de provincies voor overleg te plegen
met Binnenlandse Zaken. U keert dit
nu om: u maakt een nota en gaat
ermee naar de provincies toe. Als u
dat doet in een sfeer waarin u de
provincies nodig hebt om ze voor uw
doelstellingen te winnen, bent u naar
mijn oordeel formeel vanaf de
verkeerde kant bezig en
materieel-politiek onhandig bezig.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Voor dat overleg hebben de
provincies inderdaad een belangnjk
initiatief. De provincies hebben ons
enige tijd geleden gevraagd hoe zij
ermee om moesten gaan. Toen
hebben wij gezegd, als service, maar
ook uit eigenbelang, maar dan in de
goede zin van het woord, dat
Binnenlandse Zaken dat zou coördi–
neren. Dat is niet alleen met
verrassing, maar ook in dankbaarheid
aanvaard. Ik heb van verschillende
provincies gehoord dat zij toe zijn
aan de vaststelling van hun gebieds–
indeling en dat zij daar graag overïeg
over zouden willen hebben. Omdat
zeker hierbij veel zaken met elkaar
samenhangen, hebben wij de
provincies duidelijk gemaakt dat wij
de materie niet in brokken kunnen
behandelen. Wij hebben toen
voorgesteld een notitie te maken
waarin het gecoördineerde rijks–
standpunt kon worden aangegeven.
In het maken van de afspraken met
de diverse provincies zullen wij de
provincies die het verste zijn, het
eerste nemen.

De heer De Cloe (PvdA): Heeft u
ook sommige provincies gesugge–
reerd de zaak nog maar niet rond te
maken, omdat u zelf met zo'n plan
bezig was?
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De Graaff-Nauta

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Absoluut niet! Het is de vraag of ik
het zou durven, maar ik vind dat het
helemaal niet kan en ook helemaal
niet moet. Wanneer dat gesugge–
reerd is, moet ik daar afstand van
nemen. Dat is op geen enkele manier
van mij uitgegaan. Ik ben overigens
blij dat u dit vraagt, mijnheer De
Cloe. Dank u.

De heer De Cloe heeft nadrukke–
lijke vragen gesteld over de positie
van steden in het noorden. Ik ben blij
dat ook andere steden de aandacht
hebben, want wij hebben het met
elkaar over de stedelijke proble–
matiek. Die is verschillend, niet
overal even ernstig en urgent en
vraagt ook niet overal om dezelfde
oplossing. Maar uitgangspunt is dat
taken die de gemeenten zelf goed
kunnen behartigen, bij de gemeenten
moeten blijven. Echter, gemeenten
kunnen besluiten om samen te
werken op het terrein van planning,
voorbereiding en contacten. Dat is,
gelet op de toenemende concur–
rentie en alles wat op de gemeenten
af komt, eigenlijk haast noodzakelijk.
Men kan echter nooit zeggen dat wij
de grote steden willen ontmantelen.
Wij helpen de steden graag. Wij
hebben elkaar heel hard nodig.

In dit verband ga ik in op vragen
die in eerste instantie aan de orde
zijn geweest en die in de beant–
woording onderbelicht zijn gebleven.
Hoe gaat het nu verder in de
niet-BON-gebieden? Er moet wat
gebeuren. Men wil weten wat er
moet gebeuren. Ik verwijs naar de
nota Vernieuwing bestuurlijke
organisatie. Wij hebben met de
BON-gebieden gemeenschappelijk
een proces doorgemaakt. Daar
hebben wij een aantal jaren over
gedaan. Wij zeggen nu: die aanpak is
vruchtbaar gebleken. Maatwerk en
differentiatie hebben daarbij voorop–
gestaan. Die aanpak zal ook bij de
niet-BON-gebieden worden gevolgd.
Dit betekent: wij doen het met
elkaar. Deze zin heeft wel eens tot
misverstand aanleiding gegeven, zo
heb ik hier en daar begrepen. Het
betekent dat wij niet morgen kunnen
zeggen hoe of wat. Wij gaan in ieder
geval met de andere gebieden op
dezelfde manier aan het werk. Dan
komen differentiatie en maatwerk
goed tot hun recht.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Wil de staatssecretaris hiermee

zeggen dat zij inderdaad die weg op
gaat voor de niet-BON-gebieden en
dat zij de wettelijke basis daarvoor
zal creëren? Mag ik het zo verklaren?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Wanneer dat noodzakelijk is, ja. Wij
gaan echter met elkaar op pad, niet
met een vooropgezette structuur
maar uitgaande van de vraag "wat is
waarom noodzakelijk en hoe moet
daaraan in dit gebied zo goed
mogelijk vorm worden gegeven?".
Wanneer blijkt dat wetswijziging,
wetsaanvulling of nieuwe wetgeving
nodig is, komen wij daarmee. Maar
dat staat natuurlijk niet voorop

De heer Leerling stelde een heel
interessante vraag. In de jaren
zeventig was er een plan om
Nederland te verdelen in kleinere
eenheden en provincies nieuwe stiji
Hoe is het mogelijk dat dit kabinet
daar nu weer mee komt? Ik denk dat
de heer Leerlmg zich eerst moet
afvragen waarom dit totale plan -
dat er goed uitzag en waarin op alle
vragen een antwoord werd gegeven
- niet tot realisering heeft geleid.
Dan heeft hij tegelijk antwoord op de
vraag waarom wij nu werken zoals
wij werken en waarom wij nu niet op
elke vraag een antwoord hebben.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Dat gaat natuurlijk niet helemaal op.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Neen. Niet helemaal, maar voor een
belangrijk deel wel.

De heer De Cloe (PvdA): Er zijn toen
heel wat proefprojecten gehouden:
Rijnmond en agglomeratie
Eindhoven. Wij zijn toen ook
stapsgewijs op weg gegaan. Het is
op een bepaald moment toch niets
geworden. Maar het lag toen niet
alleen aan de blauwdruk.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Wij hebben er wel een hoop van
geleerd.

De heer Leerling (RPF): Daarover
ging ook mijn vraag. Welke
meerwaarde heeft straks het OOR
ten opzichte van de Rijnmondraad,
die wij destijds met overtuiging
hebben opgeheven?

De heer Wiebenga (VVD): Daarvoor
moet je de stukken lezen.

De heer Leerling (RPF): De stukken
heb ik uiteraard gelezen, maar die
hebben mij niet overtuigd.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer Leerling, u vraagt dit zo
vriendelijk via de interruptiemi–
crofoon, dat ik u wel antwoord wil
geven. Het punt was onder andere
een zeer heldere taakverdeling.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Voordat de staatssecretaris overgaat
tot de behandeling van de moties,
wil ik haar nog herinneren aan een
vraag die ik in beide termijnen heb
gesteld. Wat is nu de consequentie
voor het verder te voeren beleid, dat
wij de OOR-operatie hebben
gebracht onder de noemer
"provincie nieuwe stijl, dus splitsing
van de provincie Zuid-Holland"?
Betekent dat nu, dat we een
wetsvoorstel kunnen verwachten dat
inderdaad neerkomt op splitsing van
de provincie Zuid-Holland met alle
eisen die je aan de splitsing van een
provincie moet stellen, inclusief
begrenzingen etcetera? Of krijgen we
een voorstel waarin de huidige
plannen van het OOR worden vorm
gegeven als ging het om een
provincie nieuwe stijl, waarbij de rest
van de provincie Zuid-Holland als
een nog onbekend soort provincie
blijft bestaan?

Staatssecretans De Graaff-Nauta:
Wij zullen ons in ieder geval moeten
houden aan de Wet ARGI. Daarin
staat duidelijk waaraan men bij een
splitsing van een provincie moet
voldoen. Het voorstel krijgt u.
Daarnaast geldt de lex specialis voor
het aangeven van de taken. Wij
proberen het een zoveel mogelijk
met het ander te combineren en voor
coördinatie te zorgen.

De heer Schutte (GPV): Wat
betekent dit nu concreet? Ik denk in
dit verband aan het OOR. Wat wordt
daarvan de omvang? Dat staat nu
dus nog niet vast?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dat staat nu nog niet definitief vast.
Dat zal te zijner tijd worden aange–
geven.

De heer Schutte (GPV): Het is dus
mogelijk dat een groter gebied onder
het OOR komt te vallen dan waarvan
tot nu tot in de voorbereiding sprake
was?
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Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Op die vraag zeg ik wel "ja", maar
dat mag niet betekenen dat nu alles
los-vast is.

De heer Schutte (GPV): Het gaat er
mij om, dat dit de consequentie is
van het feit dat u de weg kiest voor
het splitsen van de provincie
Zuid-Holland en niet voor een
bijzondere status van een deel van
de provincie.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Mijnheer de voorzitter! Gelet op de
discussie van vanmorgen, heb ik aan
de motie van de heer Leerling geen
enkele behoefte. Ik vind ook, dat die
niet bij de gehele aanpak past.

Mevrouw Scheltema is met haar
motie echt te vroeg. Het is goed dat
men voortvarend wil zijn, maar als
men te voortvarend is, roept men
problemen op. Wij hebben aan de
motie van mevrouw Scheltema dan
ook geen enkele behoefte.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik wil nog even terugkomen op het
commentaar van de staatssecretaris
op mijn motie. Haar commentaar
was in lijn met wat zij vanmorgen in
eerste termijn heeft gezegd. Ik mag
echter aannemen, dat hetgeen zij
ook in eerste termijn heeft gezegd
over het in overleg treden met de
provincies over de inrichting van de
WGR-gebieden volle geldingskracht
heeft voor de provincie Flevoland. Ik
neem dan ook aan dat zij in overleg
zal treden met de provincie Flevoland
om tot een vergelijk te komen. Dat
heeft zij eveneens in de brief van 19
april gezegd Ik hoop dat zij in het
overleg met de provincies, inclusief
Flevoland, tot een oplossing komt.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dat hopen wij dan allebei. Gemak–
kelijk zal het overleg niet zijn, maar ik
heb al gezegd: ik overleg met twaalf
en niet met elf provincies.

De heer Wiebenga (VVD):
Voorzitter! Wat de heer Leerling nu
zegt, staat niet in zijn motie. Met zijn
motie wil hij juist vooruitlopen op dat
overleg. Daarop komt het gestelde in
zijn motie althans neer. Ik vraag
daarom de staatssecretaris om
commentaar op de motie. Nogmaals:
de inhoud van de motie en de inhoud

van de interruptie zijn onverenigbaar.

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Daarom zal ik mij op datgene wat de
staatssecretaris nu heeft gezegd en
de motie die ik heb mgediend nog
nader beraden.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Dank u! Dit lijkt mij een goede zaak.

Voorzitter! De heer Willems heeft
erop gewezen, dat het onderwerp
leeft bij bestuurders en ambtenaren.
Dat is waar. Toch is er verschil in de
mate van beleving op de diverse
plaatsen verschil. Dat het alleen leeft
bij bestuurders en ambtenaren, is
niet helemaal waar. Mensen van
kamers van koophandel en het
midden– en kleinbedrijf, komen met
commentaar en vragen of iemand
komt spreken over dit onderwerp. Zij
houden in hun werk ook rekening
met de te maken indeling. Schaalver–
groting is noodzakelijk en zij vragen
zich af hoe zij daarmee moeten
omgaan. Ik geef een voorbeeld.
Twee weken hebben in Twente drie
maatschappijen voor nijverheid en
handel zich opgeheven om op te
gaan in een nieuwe afdeling op het
niveau van Twente. Dit soort reacties
vind ik bijzonder aardig. Wij zullen
dit soort initiatieven zo goed
mogelijk moeten steunen.

De heer Willems heeft gezegd dat
maatwerk en differentiatie geen alibi
mogen zijn voor een compromis. Ik
ben dat met hem eens. Ik maak daar
wel een aantekening bij. In dit soort
activiteiten (het zoeken van een
nieuwe structuur, het zoeken naar de
beste omvang) bereik je eigenlijk
nooit de meest ideale situatie. Je zult
in de goede zin van het woord
compromissen moeten sluiten. Als je
dat niet doet, betekent dat dat iedere
indeling haar eigen maat en haar
eigen ideale situatie heeft, met alle
consequenties van dien. Een zeker
compromis moet aan de basis
liggen. Anders kun je datgene wat
wij willen, het herstellen van
integraal bestuur, niet bereiken. Aan
de motie van de heer Willems heb ik
niet direct behoefte. Er staan een
aantal punten in die mij aanspreken,
maar met andere punten heb ik wat
problemen, omdat wij daar nog mee
bezig zijn.

De heer Leerling heeft zijn vraag
over de splitsing van Rotterdam
herhaald en heeft daarmee dubbel
recht op antwoord. Splitsing van

Rotterdam maakt onderdeel uit van
de voorstellen van het OOR. Achter–
grond daarvan is het voorkomen van
twee te sterke machtscentra in één
gebied. In de stuurgroep zullen wij
hierover nader moeten spreken.
Daarbij moeten aan de orde komen
de wijze waarop splitsing gestalte
kan krijgen, het aantal, de
begrenzing, enz.

De heer De Cloe (PvdA): Kan de
staatssecretaris ons over de aanpak
van Rotterdam binnen een paar
weken of op heel korte termijn infor–
meren?

Staatssecretaris De Graaff-Nauta:
Ik zal de Kamer zo snel mogelijk en
in ieder geval binnen veertien dagen
informeren. Ik heb vanmorgen
begrepen dat het stuk niet al te kort
mag zijn. Ik zal een goede motivering
geven.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter Over de moties zal,
zoals besloten, op 11 mei worden
gestemd.

Ik schors de vergadering in
afwachting van de minister van
Economische Zaken.

De vergadering wordt van 15.20 uur
tot 15.37 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- de stukken betreffende

Fokker/DASA (22895).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Mijnheer de voorzitter! De
overname van Fokker door DASA is
het afgelopen jaar bepaald niet
ongemerkt voorbijgegaan. Er is veel
tijd aan gespendeerd, er is veel
champagne verloren gegaan of
gedronken in ieder geval, er is veel
irritatie ontstaan en er is veel
wantrouwen geweest. Dat was soms
leuk voor de kijker, maar het contract
is er de afgelopen maanden bepaald
niet beter door geworden. Er zijn
natuurlijk veel hoofdrolspelers in het
spel, waarvan het uitermate aantrek–
kelijk en aanlokkelijk is om er iets
over te zeggen. Maar gegeven de
spreektijd richt ik mij nu tot de
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minister van Economische Zaken
waar wij natuurlijk in eerste instantie
wat mee te maken hebben.

Ik vind dat de minister in het
onderhandelingstraject drie fouten
gemaakt heeft. In de eerste plaats is
het ministerie te laat aan tafel
gekomen. De minister heeft de
industriële partners rond maart vorig
jaar gezegd: maak eerst zelf maar
eens een concept-overeenkomst en
dan kijken wij wel. Toen moest in de
zomer erg veel gerepareerd worden.
Ik ben het met de minister eens dat
het contract dat de twee industriële
ondernemingen toen hadden
opgesteld een slecht contract was.
In de tweede plaats is de minister te
veel persoonlijk betrokken geweest.
Zeker de vorige zomer leek het er
toch een beetje op alsof hij zelf de
show wilde stelen in een situatie die
op dat moment vrij uitzichtloos was.
In de derde plaats ben ik van oordeel
dat de minister en zijn departement
te veel meegedaan hebben aan de
vuilspuiterij over en weer. Dat valt
natuurlijk ook te zeggen van de
andere hoofdrolspelers. Die hebben
op dat gebied ook een flinke duit in
het zakje gedaan. Maar lekken naar
de pers, spreken over een onervaren
leiding van een onderneming, dat
past niet. Ik vraag de minister om op
deze drie afzonderlijke punten te
reageren.

Maar dan natuurlijk de inhoudelijke
kant. Inhoudelijk is er bij de fractie
van Groen Links veel twijfel over het
contract zoals dat gisteren door
DASA, Fokker en de Nederlandse
overheid is ondertekend. Ik wil dat
proberen op vier punten toe te
spitsen.

1. Via deze overname zou Fokker
aansluiting vinden bij de Europese
vliegtuigindustrie. Dat was van
belang, omdat men een aantal jaren
geleden de Airbus-bus gemist had.
Als je kijkt naar wat er in Europa
gebeurt, dan zie je dat Engeland,
British Aerospace zijn contacten met
Taiwan heeft, je ziet dat Italië in
ieder geval het aandelenkapitaal
meer lijkt over te hevelen aan de
Italiaanse staat dan aan DASA; zij
hebben ook nauwe contacten met de
Fransen. Dus ik zie nog niet zo een,
twee, drie het perspectief van de
Europese vliegtuigindustrie. Ik zie
een overname van Fokker door
DASA.

2. De twijfel. Is DASA inderdaad
de financieel sterke partner die

Fokker nodig heeft? Het enige winst–
gevende deel van DASA op dit
moment, de Deutsche Airbus, is
sinds kort geconsolideerd in Daimler.
DASA bestaat op dit moment dus
eigenlijk alleen nog maar uit verlies–'
gevende onderdelen. DASA maakt
als onderneming zwaar verlies dit
jaar en de verwachting is dat zij dat
in ieder geval de komende twee jaar
blijft doen. Dat zijn geen uitspraken
van mij, maar van de leiding van de
onderneming zelf. Dan is de vraag
aan de minister of het verantwoord
is om in de huidige situatie Fokker
over te doen aan zo'n zwaar verlies–
gevende onderneming. Nogmaals,
dat bedrijf blijft verliesgevend tot
1995-1996. Ik heb al eerder in
besloten en openbare debatten met
de minister gepleit voor een contract
met Daimler, want Daimler is het
moederconcern en heeft de
mogelijkheid om vermogen aan te
trekken. DASA lijkt dat niet te
hebben.

3. De twijfel. Fokker is de
lead-company in de markt van vlieg–
tuigen met 65 tot 130 stoelen.
Eventuele nieuwe partners zouden
geen concurrerende activiteiten
mogen of kunnen verrichten. Maar
dat geldt niet voor Airbus, en dat op
het moment waarop de A-319 gelan–
ceerd wordt en de ene dag gezegd
wordt dat het inderdaad het concur–
rerende vliegtuig wordt voor de
Fokker 130 en de andere dag gezegd
word dat de A-319 en de Fokker 130
leuk samen zullen blijven bestaan. Ik
heb daar weinig vertrouwen in.

4. Misschien moet je ook je twijfel
uiten over de bedoelingen. Dat is
natuurlijk een hard punt. De vraag is
echter wat DASA precies met Fokker
wil. Dat is mij ult alle gesprekken en
uit de hoorzitting nog niet duidehjk
geworden. Het kernpunt is het
gebrek aan vertrouwen. Dat valt ook
niet op papier op te lossen. Ik heb
het afgelopen jaar, het hele slagveld
overziend, niet bepaald de indruk
gekregen dat hier twee onderne–
mingen en in dit geval de Neder–
landse overheid een contract hebben
getekend waarmee het optimisme en
het synergetisch effect dat ervan uit
zou moeten gaan, aan alle kanten
bewaarheid wordt.

Voorzitter! DASA is wat mij betreft
knap goedkoop aan de deal
gekomen. Na het boekenonderzoek,
dus na de derde fase van het
due-diligence-onderzoek, is DASA

200 mln. goedkoper uit dan in de
periode voor de laatste fase van het
boekenonderzoek. Ik spreek dan over
oktober. Dat is natuurlijk afhankelijk
van de winstgarantie, maar van die
winstgarantie zal niet veel terecht–
komen, want niemand die er een
heel klein beetje verstand van heeft,
verwacht dat Fokker de komende
jaren een winst boekt om ongeveer
5% van het eigen vermogen. Die
winstgarantie zal dus niet gereali–
seerd worden. Dat staat, wat betreft
de verliespost van de overheid, nog
los van de overige garanties die de
overheid nog zal verstrekken. Ik kan
daar op dit moment niet over in
detail treden. Het vraagt wel om een
nadere reactie van de minister.

En wat als Fokker in 1995 geen
winst heeft gemaakt? De heer
Reuter, de opperbaas van Daimler
zegt: dan zal er diep gesneden
moeten worden in de totale organi–
satie. Dat zal voor DASA gelden en
dan zal Fokker ook niet buiten schot
blijven. De heer Van Duinen, lid van
de raad van bestuur zegt: als Fokker
zelf verder zal moeten afslanken, dan
zal er van de zelfscheppende vlieg–
tuigindustrie niet veel meer
overblijven. Ook dat vraagt om een
nadere verduidelijking van de
minister.

Na deze kritische opmerkingen
moet ik natuurlijk ook ingaan op de
vraag of er een alternatief is. Op dat
punt wil ik twee opmerkingen maken.
De minister heeft duidelijk gemaakt
dat een stand-alone-scenario voor
Fokker 1,3 mld. kost. Het lijkt mij
duidelijk - het is in ieder geval mij
duidelijk - dat dat voor een langere
periode niet te dragen is. De Neder–
iandse overheid, krap bij kas - wij
spreken daar begin mei verder over -
kan dat geld niet zo maar ophoesten.

Verder wil ik van de minister meer
duidelijkheid hebben over het
volgende. Ik heb dat in een besloten
mondeling overleg ook aan de kaak
gesteld en vanochtend heb ik een
brief van de minister gezien, waarin
hij daar iets over zegt. Via een
tussenpersoon zou de Chinese vlieg–
tuigindustrie een 50/50 joint venture
willen met Fokker. Zij zou bovendien
bereid zijn om alle "grasetende"
vliegtuigen die op dit moment op
Woensdrecht staan, te kopen. Ik heb
uit de brief van de minister begrepen
dat dat niet realistisch is, dat de
betrokken tussenpersoon misschien
niet serieus wordt genomen en dat
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uit een eerder bezoek van een
hogere Chinese overheidsdelegatie
niets zou blijken van de interesse van
de Chinezen voor zo'n 50/50 joint
venture met Fokker. Ik zou graag
willen dat de minister op dat punt
een nadere toelichting geeft.

Ik hoop dat de minister, zoals te
doen gebruikelijk, mijn vragen en
opmerkingen van een bevredigend
antwoord c.q. commentaar voorziet.
Ik zal mijn politieke oordeel in
tweede termijn geven.

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Mijnheer de
voorzitter! Her Majesty's most loyal
opposition, de WD, was tijdens de
onderhandelingen Fokker/DASA in
het openbaar vrij zwijgzaam.
Waarom deze schier bovenmense–
lijke terughoudendheid? Ten eerste:
de regering regeert, het parlement
controleert het eindresultaat. Nu dus.
Voor de goede orde: tijdens het
mondeling overleg in juli jongstleden
gaf de WD nadrukkelijk geen groen
licht. Ten tweede om de onderhan–
delingspositie van de minister niet
verder te ondermijnen. Ten derde is
een mee-onderhandelend kamerlid
funest.

Maar nu eerst de gang van zaken.
Voorwaarde voor deelname van de
Staat aan het aandelenkapitaal van
Fokker 1987 was onder meer het
vinden van een goede partner. De
snel toenemende ontwerpkosten
voor nieuwe vliegtuigen konden niet
meer worden opgebracht. Alle
fracties deelden deze mening van de
toenmalige minister De Korte. Ook
D66, dat nu in Vrij Nederland
beweert daarop kritiek geuit te
hebben. Ik kan dat niet terugvinden.

In februari 1992 was het dan
zover. DASA doemde op. Dat was
niet onlogisch. Het was een
leverancier van de peperdure
rompen, dochter van een, toen zeker,
kapitaalkrachtige onderneming, een
mogelijke toegang tot een Europees
samenwerkingsverband, maar
bovenal een kans om de al in ontwik–
keling zijnde concurrenten, de regio–
liner, te blokkeren. Daar tegenover is
Fokker een complete vliegtuig–
bouwer met goodwill en een uitge–
breid verkoopapparaat. De Fokker 70
staat op stapel. De belangen lijken
aardig gelijk verdeeld.

De minister slaat het aanbod op

direct mee-onderhandelen af. Het
eerste heads of agreement van
maart 1992 laat hij voor rekening
van de raad van bestuur. Onbegrij–
pelijk voor de grootaandeelhouder
met nog ander belangen in de vlieg–
tuigcluster. Bij Volvo was de minister
niet zo bescheiden. Daar hield hij het
heft, evenals bij DAF, geheel zelf in
handen. Wel zal hij nadenken over
de condities. Voor het formuleren
van die positiebepaling nemen EZ en
Financiën de tijd tot half juni.
Intussen krijgt de raad van bestuur
onderhandelingsopdrachten. Een
strategisch plan ontbreekt.

Wel gaat de minister meteen
akkoord met de eis van DASA inzake
de begeerde 51% van het aandelen–
pakket en dat deel is gelijk aan de
feitelijke macht. Niet duidelijk is of
de minister andere opties heeft laten
nagaan. Het ministerie heeft zich
toen evenmin gebogen over een
stand-alone-positie en/of eventuele
alternatieven voor de samenwerking.
Dat doet de minister pas per
telefoon, bijna aan het eind van de
rit, als het water blijkbaar aan de
lippen staat. Wat is waar van de
geruchten over belangstelling van
China? Collega Rosenmöller sprak er
ook al over. Ik wil er ook wel iets
meer over weten. Zou de groeimarkt
Azië geen veel betere invalshoek zijn
geweest? De vraag is dan ook:
waarom heeft de minister niet mede
namens Fokker een merchant-banker
ingeschakeld bij de onderhande–
lingen?

De minister wordt pas echt alert
als de zogenaamde "onderlangs
overnamevorm" opduikt, ofwel een
poging tot het uitschakelen van de
vereiste medewerking van de Staat.

Hij maakt van zijn hart geen
moordkuil als hij het verder door
Fokker uitonderhandelde operational
agreement onder ogen krijgt. Dat
agreement was inderdaad slordig en
niet sterk. De minister gaat dan zelf
in de slag. Een up-hill fight, aldus de
VVD tijdens het mondelinge overleg
in juli. Met openlijk door EZ als
belangrijk beleden punten gaat hij
door de bocht. Wel is hij erin
geslaagd de leading position van
Fokker in de range 65- tot
130-seaters, althans op papier, wat
beter veilig te stellen. Het hele paper
zag er trouwens stukken beter uit.
Achteraf is het de vraag of het
heronderhandelen niet had kunnen
wachten tot het master agreement.

Het ware in ieder geval beter
geweest indien dit alles niet zo in het
openbaar was gebeurd: voor heel
TV-kijkend Nederland was het
duidelijk dat Fokker en de Staat, tot
schade en schande, niet op één lijn
zaten. De raad van bestuur kuierde
zelfs ostentatief met de tegenpartij!
Gênant is de manier waarop de
heren Nederkoorn en Andriessen
elkaar later in interviews de maat
nemen. Nederkoorn blijft bijten in de
hand die hem, zelfs in de toekomst,
nog moet voeden. Niet zo slim.

Ook het laten uitlekken van
belangrijke teksten door EZ, ofte wel
het onderhandelen via "de band",
werkte contraproduktief, evenals het
overduidelijk etaleren van het gebrek
aan alternatieven. Maar ook DASA
wist en weet nog steeds van wanten,
bijvoorbeeld met de suggestie dat
Fokker naar de Fokker 130 kan
fluiten, en zaait twijfel over de
lead-functie van Fokker. Aan de
Fokker 50 had men al helemaal geen
boodschap. De minister heeft dat
later nog wat bijgeschaafd, maar het
onderlinge wantrouwen groeide. De
minister werd niet voor niets "partij"
om het nakomen van de overeen–
komst, die er redelijk uitziet, te
kunnen afdwingen.

Overigens is de raad van commis–
sarissen uiteindelijk verantwoordelijk
voor de door de minister bekriti–
seerde gang van zaken bij Fokker.
Daarin prijkt een ambtenaar van
Financiën, voor wie minister Kok
volgens de WD verantwoordelijk is.
Het is vreemd dat EZ juist in deze tijd
de plaats van de commissaris vacant
laat. De WD is er trouwens op tegen
dat in de raad van commissarissen
opnieuw een ambtenaar als
waakhond over het vetorecht en de
bij gekwalificeerde meerderheid te
nemen besluiten wordt benoemd.
Maar als het dan toch moet, dan
liever de al zittende routinier van
Financiën in plaats van de spiksplin–
ternieuwe ambtenaar van EZ. Heel
opmerkelijk was trouwens het
aftreden van de heer Swarttouw.
Hoe oordeelt de minister over de in
het openbaar geventileerde
aanleiding?

De minister stelde dat tijd minder
belangrijk is dan een goede overeen–
komst. Die tijd kostte echter wel
geld. Maar net als voor Ollie B.
Bommel speelde geld voor de
minister geen rol. Dat heeft Tom
Poes DASA in de oortjes geknoopt.

Tweede Kamer Fokker/DASA
28april 1993
TK64 64-4620



Rempt Halmmans de Jongh

Ten slotte ga ik in op het eindre–
sultaat. Wat komt er nog terecht van
een verdere concentratie van
Europese vliegtuigbouwers? Heeft de
minister ooit met de raad van
bestuur van Daimler Benz gesproken
over deze ambitie of over de vraag
hoeveel geld men ervoor over heeft?
DASA is zelf geen sterke financiële
partner. Bij Daimler Benz groeien de
bomen niet meer tot in de hemel.
Bovendien worden de dochters in
1995 geacht winst te behalen,
anders basta. Ook voor de vlieg–
tuigbouw?

Het blijft een raadsel waarom
Fokker de voorgenomen emissie ad
500 mln. een jaar geleden niet heeft
doorgezet. Volgens Fokker, zowel de
raad van bestuur als de raad van
commissarissen, inclusief de
ambtenaar, werden de voorwaarden
niet vervuld. Volgens de minister,
omdat DASA per se de emissie zelf
wilde opnemen. Het gebrek aan
financiële ruimte veroorzaakt nu wel
een dwangpositie. Verder ging de
minister er eind oktober nog prat op,
dat hij het botte bod van DASA ad
ƒ 25 per aandeel had geweigerd,
waarna DASA snel - en beschaamd?
- met ƒ 37 per aandeel in de hand
weer op de stoep stond. Eind
september schatte Pierson Heldring
& Pierson de waarde immers op zo'n
ƒ40. Het boekenonderzoek leidde
volgens de minister niet tot lijken in
de kast. Desondanks wenste DASA
pondspondsgewijze een achterge–
stelde obligatielenlng te sluiten plus
een garantie van de Staat voor het
deel dat in de markt moet worden
geplaatst ad 4%. Versterking van het
eigen vermogen lag in de rede, maar
waarom de Staat garant moet staan
voor het "marktdeel" is een raadsel.
Bovendien verlaagde DASA de prijs
voor de tweede tranche van de
staatsaandelen van ƒ 37 tot ƒ 23 en
dient dat bedrag, evenals 40 mln.
van de eerste tranche en het bedrag
van de obligatielening als een winst–
garantie van 5% over het eigen
vermogen voor de eerstkomende
drie jaar met een herkansing in de
volgende vijf jaar. En dat voor een
bedrijf met zelden enig rendement
en een paar zware jaren voor de
boeg. Dat geld is dus weg. Tussen
haakjes: waar staat deze verplichting
in de meerjarenraming? Wie betaalt
de rente van de lening ad 180 mln.?

Toch is de situatie sinds oktober
niet zo onvoorzien verslechterd.

Kortom, DASA betaalt gemiddeld
ƒ 14 en het NIVR loopt de voor hem
bestemde gelden mis. Maar waarom
heeft de minister geen arbitrage
gevraagd voor het volgens hem
ongegrond verbreken van de
overeenkomst? Arbitrage duurt niet
zo lang. Wat is trouwens het doel,
dat DASA wil bereiken? Een vermin–
dering van ontwikkelingsgelden van
het NIVR voor Fokker? Het "kill
Fokker"-scenario en/of de fraaie
kans om via het NIVR druk uit te
oefenen op de Staat om flink in de
buidel te tasten als het
zelfscheppend vermogen van Fokker
in stand moet blijven? De droom van
de minister om via het NIVR druk op
DASA te kunnen houden, lijkt
daarmee uiterst beperkt. Hoe staat
het trouwens met het antwoord op
het position paper van de vliegtuig–
bouwcluster?

Voorzitter! De financiering van een
sociaal plan voor de komende
ontslagen is een blanco cheque, die
de minister trots heeft afgewimpeld.
In ruil daarvoor wordt nu het NIVR
de bodemloze put voor de opvolger
van de minister. De goodwill
vervloog tot badwill. Wij zullen in
tweede termijn ons eindoordeel
uitspreken.

D

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Dit debat is het vierde
in successie de afgelopen twee jaar,
waarin industriepolitiek en vooral de
Europese dimensie daarin aan de
orde komen. Tegelijkertijd is het ook
het meest concrete. De fusie
Fokker/DASA is voor Nederland de
meest geruchtmakende industriepoli–
tieke zaak van het laatste
decennium. Veel komt hier in samen:
zelfscheppende industrie in
Nederland, technologie, wissel–
werking tussen politiek en markt,
Europese vliegtuigindustrie, Duits–
Nederlandse en Europese samen–
werking, concurrentie op wereld–
niveau. Het gaat er vandaag niet om
een aantal zaken na te kaarten, maar
om op basis van een paar ervaringen
lering te trekken uit de gang van
zaken naar de toekomst toe. Ook
daarom is deze openbare gedachten–
wisseling nodig, omdat het nauwe
samenspel tussen de minister en de
kamercommissie tot dusverre zich
noodgedwongen in beslotenheid
moest afspelen.

De geschiedenis is begonnen in
1987, toen de aan Fokker ter
beschikking gestelde 212 mln. de
laatste steunoperatie voor een
zelfstandig Fokker zou zijn. Het was
door alle betrokkenen aanvaard dat
er een partner moest worden
gezocht. Het uitgangspunt was
daarbij dat Fokker het zowel uit
financiële als uit, waarschijnlijk,
markttechnische overwegingen op
den duur niet zonder partner zou
kunnen redden. Sindsdien heeft
Fokker zich behoorlijk door de markt–
problemen heen geslagen. Wij
hebben succesvolle produkties van
de Fokker 50 en de Fokker 100
meegemaakt.

Niettemin naderde het moment
van de waarheid. Elnd 1991 werd de
noodzaak van een emissie a 500
mln. zichtbaar. In verband met de
gevolgen voor het onderhandelings–
proces is het goed de minister nog
eens te vragen om zijn kijk te geven
op die gang van zaken. Als een rode
draad is immers door het contact
tussen Fokker en EZ het meningsver–
schil blijven lopen over de vraag of
de markt deze emissie zou hebben
opgepikt. Fokker stelt van niet en de
minister stelt van wel. In het laatste
geval zou de onderhandelingspositie
van Fokker op geheel ander leest zijn
geschoeid, namelijk een betere leest.
Achteraf praten is moeilijk, maar
voor de geschiedschrijving is
minstens het eindoordeel van de
minister over deze zaak belangrijk.
Graag krijg ik dat oordeel dus van
hem.

Het blijkt inmiddels dat de
contacten tussen Fokker en DASA
op dat ogenblik al liepen. Op dit punt
bevat het interview met Schrempp,
hedenochtend in het Financieele
Dagblad, nog een paar interessante
onthullingen. Strategisch gezien,
werpt het echter geen nieuw licht op
de zaak.

Naar mijn idee zijn drie factoren
van belang geweest:
1. Fokker was bevreesd voor de
komst van een Europese regionliner
waaraan Fokker niet zou deelnemen;
2. Fokker had een uitgesproken
voorkeur voor verdieping van de
samenwerking met DASA;
3. er lag de eis van DASA om de
meerderheid van de aandelen in
handen te krijgen.

Op zichzelf zijn deze drie vereisten
niet echt ter discussie geweest. Toch
is er vanaf februari 1992 een
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aanzienlijke polarisatie ontstaan
tussen de Nederlandse spelers. In
mijn visie zijn er van meet af aan
twee weeffouten geweest, die ook
lessen voor de toekomst inhouden.

Aan de ene kant had Economische
Zaken vóór februari sinds 1987 geen
zelfstandige opvatting over de
toekomst van Fokker ontwikkeld. Het
voortouw werd aan de onderneming
overgelaten. De minister heeft zich
daar trouwens bij aangesloten. Dat is
op zichzelf verklaarbaar, maar de
afstand was wel erg groot. De
afstand was zo groot dat er in ieder
geval geen gemeenschappelijke
strategie tussen de overheid en
Fokker over de toekomst van Fokker
is ontwikkeld toen het nog kon. Aan
de andere kant is er bij Fokker van
meet af aan onvoldoende oog
geweest voor de noodzaak tot nauwe
samenwerking met de overheid,
aangezien het hier immers een
politiek-economische markt betreft.
Persoonlijke verhoudingen hebben
de situatie gaandeweg verslechterd.

Vanuit internationaal oogpunt
ontstaat er dan een wonderlijke
situatie. Een tweespalt tussen een
onderneming en de overheid respec–
tievelijk tussen Fokker en DASA
samen tegenover de overheid. In de
Europese werkelijkheid van alledag
komt dat niet voor. In de grote
Europese landen is een verstren–
geling tussen overheden en bedrijfs–
leven, zeker waar het strategisch
belangrijke sectoren betreft een feit,
een fact of life. Ik zeg niet dat de een
of de ander daarin per se het
voortouw heeft. Maar er is
samenspel en er zijn hechte
netwerken. In Nederland kenmerkt
de verhouding tussen onderne–
mingen en overheid zich door een
grote afstand. Dat is klaarblijkehjk
niet ongedaan te maken via
overheidscommissarissen. Dat
wreekt zich als niet tijdig zo'n combi–
natie wordt gevormd. Zo'n weeffout
kan nare gevolgen hsbben wanneer
men over en weer niet meer weet
waaraan men toe is. Het is daarom
weinig zinvol om de schuldvraag te
stellen: waar spoorden de wissels
over en weer niet meer? Klaarblij–
kelijk ging men van verschillende
percepties uit, en slechts langzaam
zijn partijen in het hele proces naar
elkaar gegroeid. Ik vraag de minister
om hier nogmaals zijn visie op te
geven.

Volgens Schrempp stond het

verhaal van de Europese regionlmer,
een project van Duitsland, Frankrijk
en Italië, nog maar zeer marginaal in
de stijgers. Maar toch was dit
project verre van denkbeeldig.
Duitsland wil per se het industrieel
leiderschap in een bepaalde segment
van de markt, daar het in de super–
sonische sector en in die van de
Airbus de emdlijn niet in handen
heeft. Daardoor lag verdieping van
de samenwerking met Frankrijk en
Italië voor de hand. Dat Fokker dit
wilde verhinderen, lag eveneens voor
de hand, maar men had kunnen
kiezen uit verschillende modellen. In
onze kring, die van het CDA, is
steeds allereerst naar de Europese
vliegtuigindustrie gekeken. Maar dan
rijst de vraag of er direct alleen met
de Duitsers of ook met de Fransen
en de Italianen had moeten worden
gepraat. Dat was niet de optie van
Fokker, maar wat mij betreft zou dit
meer voor de hand hebben gelegen.
N'j blijken - zie het artikel van
Schrempp - Frankrijk en Italië
langzaam maar zeker ook weer aan
te schuiven. Hoe ziet de minister dit
complex en wat vindt hij van de
opmerkingen die de directeur van
DASA erover heeft gemaakt? In ieder
geval pleit dit proces van voort–
durend wisselende allianties voor
een juridisch zo zuiver mogelijke
tekst voor de overeenkomst, met
name omdat de verdeling 51/49, en
dus voor ons een minderheidspositie,
altijd een gegeven is geweest.

Welnu, in maart 1992 waren de
heads of agreement aan de orde.
Vanaf dat moment was er een sterke
betrokkenheid van Economische
zaken. Volkomen terecht, want het
ministerie is grootaandeelhouder, het
gaat om een "politieke" markt en het
voorgelegde document was onaan–
vaardbaar. Maar als gevolg van de
genoemde weeffouten dreigde EZ
voor een fait accompli te worden
geplaatst, met alle scheefgroei in de
onderhandelingen van dien. Er was
immers sprake van een botsing van
twee filosofieën. Van de een was
Fokker de spreekbuis, met als
uitgangspunt dat een op vele fronten
goed lopende onderneming haar
eigen waarde op de markt behoudt
en dat natuurlijke voortzetting vrijwel
verzekerd is als bepaalde principes in
een overeenkomst worden
neergelegd. Bij de tweede filosofie
gold het uitgangspunt dat er op een
markt, gekenmerkt door nauwe

samenwerking tussen marktpartij en
politiek, vanwege de zeggenschaps–
verhoudingen nadere garanties nodig
zijn, te meer als er een verhouding
van 51/49 voor de aandelenverdeling
is overeengekomen. Fokker huldigde
het eerste uitgangspunt, Econo–
mische Zaken en de minister het
tweede, waarbij ik mij aansluit.
Vandaar dat wij de minister van meet
af aan hebben gesteund om de
voorwaarden van het contract te
verbeteren. Maar door het verschil in
uitgangspositie was dit natuurlijk
geen eenvoudige opgave

Er werden werkgroepen opgericht
met vertegenwoordigers van Fokker
en EZ, maar helaas werd dit niet
weerspiegeld in het ontwerp–
contract van begin juli. Ook dat
ontwerp was juridisch aanvechtbaar,
zoals wij al in het mondeling overleg
hadden aangegeven. Terecht heeft
de minister verder onderhandeld. Het
resultaat van eind juli vormde een
lichte verbetering, maar principieel
was er aan de verhoudingen niet zo
vreselijk veel meer te doen. Toch is
het terecht dat er op een aantal
fronten verfijningen zijn aangebracht.
Daarmee werden ook de nieren van
DASA geproefd. Immers, uitwerking
in detail behoefde voor DASA geen
probleem te zijn als men in München
hetgeen eerder in losse formule–
ringen met Fokker overeengekomen
was, ook werkelijk meende. Dit geldt
zeker voor Duitsers, die in Europese
wetgeving in vergelijking met Neder–
landers en Engelsen altijd tot de
letterknechten hebben behoord. Nu,
dat was aan het contract van eind
juli niet echt te merken. Dat Fokker
ermee akkoord wilde gaan, duidt er
al op dat junstenj bepaald niet een
van de "forts" van de onderneming
is.

In de daarop volgende onderhan–
delingen over een aantal details en
over de prijs komen in het
agreement van oktober verbete–
ringen in de vorm van verfijningen
ten gunste van Fokker. Dit alles doet
niet af aan het industriële leider–
schap van DASA. Maar daarna
ontstaat er opnieuw een probleem in
verband met de due diligence, de
lijken in de kast. Fokker ontkent het
bestaan hiervan pertinent. Hoe zit
het? Is er ook naar de mening van de
minister door de Duitsers getrai–
neerd als gevolg van de verslech–
tering van de markt? Er zijn er die
stellen dat hoe langer het duurde,
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des te meer de Staat moest bloeden
Er kan vastgesteld worden dat DASA
nu net zoveel stort als in oktober.
Aan Nederlandse zijde is het anders;
inderdaad moet de verbetering van
het contract niet licht worden
opgevat, maar hoe beoordeelt de
minister bij het opmaken van de
eindrekening het verschil in
tijdsduur, prijs en contract?

De uitwerking zal sterk afhangen
van de ontwikkeling van de vllegtuig–
markt, die onvoorspelbaar is. Niet
voor niets zijn de problemen tussen
Fokker en DASA groter geworden
naarmate de markt verslechterde.

Onduidelijkheid blijkt ook uit de
onopgeloste vraag of er een nieuwe
vliegtuigfamilie komt dan wel slechts
een aanpassing van bestaande
modellen op onderdelen. Dan is de
verdeling tussen Fokker en Dornier
en eventueel andere partners
natuurlijk onduidelijk Wij zijn hier
dus nog niet van af. Enerzijds hangt
de toekomst af van pure kwaliteit
van de onderneming en anderzijds
van relatieve onderhandelingspo–
sities van de partners. Daimler Benz
is voor Duitsland prestigieus; Fokker
is ook prestigieus voor Nederland.
Dat heeft niet zozeer met een oranje–
gevoel te maken als wel met de
eigen betekenis en de uitstraling van
dit belangrijke industriële cluster.
Daarmee zal rekening moeten
worden gehouden. dat mag
natuurlijk geen zakelijk verantwoord
beleid in de weg staan, maar het is
wel goed als leidraad voor een
gemeenschappelijke strategie.

De balans van Fokker voor de
komende tijd kan ons door de
huidige crisis heen helpen, maar wat
gebeurt er als deze crisis eenmaal is
overwonnen? Het is niet zo vanzelf–
sprekend dat er een Fokker 130
komt. Zie onder andere het steeds
wisselende verhaal over "nieuwe
familie vliegtuigen" en "vernieuwing
op onderdelen". In hoeverre is dit
proces nog te sturen?

De basis vormt het onderhavige
contract. Maar contract schrijven is
één ding, uitvoeren is een tweede. In
onze visie is ook de rol van de
minister met dit contract niet
afgerond. Het gaat dan om twee
zaken: de technologie en de
industriële diplomatie.

Graag wil ik een nadere toelichting
van de minlster op de winstgarantie
in de eerstkomende drie jaar ten
laste van NIVR, wanneer er een

negatief resultaat geboekt wordt.
Voor de daaropvolgende vijf jaar ziet
het beeld er aanmerkelijk beter uit.
Maar het NIVR is essentieel voor het
zelfscheppende karakter van Fokker.
Leidt het afgeven van dergelijke
winstgaranties niet tot een onvol–
doende financiële basis voor NIVR,
mede in het licht van het position
paper van de Nederlandse infra–
structuur voor vliegtuigontwikkeling?

Hoe kan men door gaan, wanneer
er onvoldoende geld voor juist het
technologisch draagvlak is? Hierbij
moeten wij ook in aanmerking
nemen de enorme subsidies die in
Frankrijk, Italië en Amerika in deze
sector betaald worden. Het gaat hard
tegen hard. Industriepolitiek zonder
geld in dergelijke prestigieuze en
strategische sectoren is klaarblijkelijk
ondenkbaar. Graag krijg ik een
nadere toelichting van de minister op
zijn betrokkenheid bij dit technolo–
gisch draagvlak en op zijn strategie
tot behoud van deze zelfscheppende
industrie in het pas ontstane
verband. Denkt de minister er met de
vigerende bedragen van af te zijn?

Dan het belang van een actieve
industriële diplomatie. Er zijn vier
spelers in het veld: Daimler Benz,
Fokker, Bonn en Economische Zaken.
Die moeten gevieren blijven commu–
niceren. Graag verneem ik de visie
van de minister hierop.

Die mdustnele diplomatie is van
groot belang. Tussen Frankrijk en
Duitsland begint in de markt een
wederzijdse industriële diplomatie,
leidend tot dwarsverbanden op een
breed front en nieuwe public private
samenwerking. Die moeten wij ook
hebben met het oog op Nederland
BV. In dit licht is de activering van de
onlangs gestarte Duits-Nederlandse
werkgroep van beide EZ-ministeries
van groot belang. Dit geldt ook voor
het technologieministerie. Ditzelfde
zouden wij op moeten zetten met
Frankrijk en Engeland. Dat kost
mensen en inspanningen, maar het is
in feite niets anders dan de vrucht
van Europese integratie en Europese
expressie van ons nationale indu–
striebeleid. Die vraagt om intensi–
vering van bilaterale politieke en
ambtelijke netwerken. Nederland ligt
op dit punt achter!

Dit geldt ook voor de marktsector.
Als je industrieel wat wilt, kun je niet
om Duitsland heen. Daar moet je
scoren. Dat hebben de Fransen altijd
goed gezien. Bovendien lopen de

meeste samenwerkingsverbanden
prima. De Duits-Nederlandse samen–
werking wordt door Fokker op grond
van jarenlange ervaring in al zijn
geledingen positief bejegend. Dat is
gunstig.

De CDA-fractie stemt in met het
resultaat dat na moeizaam
touwtrekken bereikt is. Wij zijn op
weg naar een Europese vliegtuigin–
dustrie. Het is nog niet duidelijk hoe
de kaarten daarin geschud worden.
Dit hangt niet alleen af van de pure
kwaliteit van Fokker op alle terreinen
waarop de onderneming thans excel–
leert, maar ook van de betrokkenheid
van EZ, hoezeer ook nu voor de
kortere termijn de zaken geregeld
lijken te zijn. De eis aan Fokker om
top of the market te blijven, wordt
door dit contract niet verminderd. Dit
zal enorme en financiële inspan–
ningen blijven vergen. Met andere
woorden: het leiderschap van Fokker
in het eigen marktsegment zal ook
blijven verplichten, de onderneming
zowel als de overheid.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik lever mijn bijdrage
mede namens de heer Van Dis, die
in het kader van de parlementaire
enquêtecommissie zware verplich–
tingen heeft.

Wie een beetje gevoel voor theater
heeft en de onderhandelingen over
Fokker het laatste jaar goed heeft
gevolgd, is meer dan voldoende aan
zijn trekken gekomen, tot het einde
toe. Immers, in een van de laatste
berichten die ik over de verkoop van
Fokker aan DASA onder ogen kreeg,
las ik dat DASA de ondertekening
van de contracten in het Haagse
Vredespaleis had willen laten plaats–
vinden. Je moet er maar op komen.
Dat bleek evenwel onmogelijk en
toen is men heel symbolisch maar
uitgeweken naar het Scheveningse
Kurhaus, vanouds een oord waar
onze Oosterburen wat konden
werken aan hun gezondheid.

De verkoop van Fokker heeft een
lange voorgeschiedenis. Al een jaar
of zes geleden bleek dat de overheid
genoeg had van het voortdurend
financieel injecteren in Fokker en het
bedrijf aanzette tot het zoeken van
een financieel daadkrachtige partner.
Die noodzaak was ook vorig jaar voor
de minister een gegeven. De daarop–
volgende vraag is waarom het
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allemaal zo lang heeft geduurd en
wat het de Staat ten slotte heeft
gekost, want wij praten hier niet met
de directeuren van Fokker of DASA,
maar met de minister van EZ. Zijn rol
bij deze deal is zeker niet onopge–
merkt gebleven.

Nu heeft de minister zich hoogst
persoonlijk zeer intensief met de
onderhandelingen bemoeid. Als
oud-ondernemer kent hij stellig het
klappen van de zweep. Echter, in zijn
huidige functie is hij allereerst de
minister van EZ, die een breder
industriebeleid wil voeren, en is hij
ook grootaandeelhouder van Fokker.
Waarom heeft de minister zelf zo
nadrukkelijk het voortouw genomen
in de onderhandelingen? Had hij niet
meer op afstand moeten blijven?
Was de directie van Fokker zelf niet
de meer aangewezen onderhan–
delaar? In werkelijkheid lijkt Fokker
zelf nauwelijks een rol van betekenis
te hebben gespeeld bij zijn eigen
overname. "In de onderhandeling
zelf waren ze non existent", aldus de
minister in februari. Was dat een
simpele constatering of tevens een
verwijt?

De minister heeft risico's genomen
door zich zo nadrukkelijk met de
onderhandelingen te bemoeien. Als
die waren mislukt, had de minister
niet alleen zijn gezicht, maar ook zijn
positie verloren, zo merkte de
voorzitter van de Industriebond FNV
in februari niet geheel ten onrechte
op. De minister zal zich dit gereali–
seerd hebben en heeft er wellicht lak
aan gehad. Dat mag hij, maar hem
mag nu wel gevraagd worden, zich
te verantwoorden voor de doeleinden
die hij zich vanaf het begin heeft
gesteld, de gekozen middelen en ook
de gekozen tijdspanne, voor zover er
tenminste iets te kiezen was.

Wat het laatste betreft, werd
gisteren in het hoofdredactioneel
commentaar van NRC Handelsblad
de harde conclusie getrokken dat het
langdurige nadenken van de minister
de Staat ten minste 0,25 mld.,
volgens sommigen zelfs 400 mln.
heeft gekost. Aangezien verwijten
van dit type de minister al maanden
achtervolgen, wil ik hem nu vragen,
daar eens op te reageren. De
minister zal meer dan wie ook
hebben geweten dat hoe langer het
onderhandelingsproces duurde, hoe
slechter zijn onderhandelingspositie
werd. Dat is ook wel gebleken.
Waarom is het dan zo gegaan? Ik

besef hierbij heel wel dat hij niet de
enige betrokkene was. Wat stond de
minister voor ogen, toen hij zich in
de zomer van vorig jaar hoogst
persoonlijk in het strijdgewoel wierp?

Wat ik ook niet heb begrepen, is
dat de minister in de eerste week
van februari, dus in een later stadium
van de onderhandelingen,
bestuurders van de vliegtuigbouwers
British Aerospace en het Franse
Aérospatial ontving om over samen–
werking te praten. Wat heeft de
minister daarmee willen bereiken?
Was hij serieus de mening
toegedaan dat met deze vliegtuig–
bouwers in die fase een alternatieve
route te bewandelen was? Ik kan het
mij nauwelijks voorstellen Als het al
een serieuze optie was geweest, had
het dan niet eerder voor de hand
gelegen dat de Fokkerdirectie zelf
die alternatieve onderhandelingen
had gevoerd?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de minister vanaf het begin van
de onderhandelingen parlementaire
ruggesteun heeft gezocht en ook
veelszins van de coalitiepartijen
heeft gekregen. Vooral voor Fokker
moet dit een ideale situatie zijn
geweest. Immers, na het overleg in
de zomer van vorig jaar moet het
Fokker duidelijk zijn geworden dat
het bij een eventueel afspringen van
de onderhandelingen met DASA in
de daaropvolgende fase met grote
vrijmoedigheid bij de overheid om
steun had kunnen vragen. Als dat
scenario zich had voltrokken, was
het nieuwe industriebeleid van de
minister in éèn klap financieel aan
Fokker besteed. Voor de overheid
was dat een onmogelijke positie,
maar voor de Fokkerdirectie een
comfortabele wetenschap in het
vervolg van de onderhandelingen.

Terzijde merk ik op dat de informa–
tievoorziening aan de Kamer in het
afgelopen jaar wellicht adequaat is
geweest, maar dat het mij niet
duidelijk is waarom wij soms brieven
krijgen met het woord vertrouwelijk
erop en een dikke streep eronder,
maar ook brieven met een openbaar
karakter. Althans het onderscheid
tussen deze twee is mij langza–
merhand niet meer helemaal
duidelijk. Misschien is dit een zaak
waar wij later eens naar moeten
kijken.

De prijs mag hoog zijn geweest,
Fokker is voorlopig voor ons land
behouden als een zelf scheppende

industrie, een belangrijk industrieel
cluster. Dat is winst en zeker een
compliment waard. Maar de
toekomst van het bedrijf blijft zeer
onzeker, want dat heeft met de
markt te maken en onzekerheid is
sinds jaar en dag troef in de vlieg–
tuigindustrie. Duidelijk is wel dat
DASA Fokker niet overneemt om de
Nederlandse verknochtheid aan de
naam Fokker te subsidiëren. Het gaat
niet goed met DASA en het is thans
niet duidelijk hoeveel van de klappen
die dat bedrijf nog zal ontvangen,
ook Fokker zullen raken. Mag ik
horen wat op dit punt de inzichten
van de minister zijn?

Hoe dan ook, met de verkoop van
Fokker aan DASA heeft de
industriële samenwerking van
Nederland en Duitsland een nieuwe
dimensie gekregen; de heer Van
lersel wees daar terecht op. Maar
het is een uiterst moeizame bevalling
geweest. Laten wij hopen dat het de
minister van Defensie, die thans
doende is te werken aan de
oprichting van een Nederlands-Duits
legerkorps, wat minder moeilijk zal
afgaan.

D

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Het debat dat wij vandaag voeren,
vloeit rechtstreeks en dwingend
voort uit de gebeurtenissen in 1987.
Toen redde de Staat de vliegtuig–
bouwer Fokker, die in diepe crisis
was beland. Ik moet misschien zelfs
zeggen: die weer eens in een diepe
crisis was beland. Aan deze steun–
operatie werd de voorwaarde
verbonden dat Fokker een kapitaal–
krachtige partner zou gaan zoeken.
De rijksoverheid kon en wilde niet
nogmaals de ontwikkeling van
nieuwe typen vliegtuigen geheel of
voor een groot deel voor haar
rekening nemen. Het feit dat dit in
het openbaar werd gezegd, maakte
de onderhandelingspositie van
Fokker niet gemakkelijker, maar het
was onvermijdelijk, omdat de
toenmalige leiding van Fokker zich
met hand en tand verzette tegen de
gedachte dat de zelfstandigheid van
het bedrijf op termijn zou moeten
worden opgegeven.

Er waren overigens nog twee
redenen om een financieel sterke
buitenlandse partner te zoeken. De
eerste was dat Fokker in tijden van
economische neergang en moeilijk–
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heden een beroep zou kunnen doen
op financiële steun vanuit een sterk
concern en daardoor minder
kwetsbaar zou worden. De tweede
reden was dat vliegtuigen veelal
politiek worden verkocht, met
politieke motieven, en dat politieke
steun vanuit een groot land nu
eenmaal meer gewicht in de schaal
legt dan de Nederlandse regermg
kan doen. Dat heeft niets te maken
met de kwaliteit van Nederlandse
bewindslieden - die, zoals wij weten,
voortreffelijke verkopers van vlieg–
tuigen zijn - maar alles met het
gegeven dat wij nu eenmaal in een
klein land wonen. Dat is voor
bedrijven als Fokker en voor de RDM
onbetwistbaar een handicap.
Psychologisch gezien, voorzitter,
geven wij dus niet vandaag de
zelfstandigheid van Fokker op: wij
hebben dit al heel bewust in 1987
gedaan.

Begin vorig jaar, voorzitter, bleek
dat Fokker zich loyaal van de onaan–
gename en ondankbare opdracht
had gekweten. De raad van bestuur
maakte bekend dat DASA 51% van
de aandelen wilde kopen en dat
onderhandelingen zouden worden
gestart over de voorwaarden. Dit
roept twee essentiële vragen op: is
DASA een geschikte partner en
waarom 51% en niet bijvoorbeeld
50% of 100%?

De D66-fractie heeft vastgesteld
dat DASA bestuurlijk, technisch en
financieel een krachtig bedrijf is,
onderdeel van het zeer sterke
Daimler Benz-concern, dat financieel
voor DASA garant staat. DASA en
Fokker doen al geruime tijd zaken
met elkaar. Men kent en waardeert
elkaar. DASA is naar ons oordeel een
geschikte partner. Ik heb in de
besloten hoorzitting die de vaste
Commissie voor economische zaken
heeft gehouden, de raad van bestuur
van Fokker gevraagd welke andere
mogelijkheden dan DASA men had
onderzocht. Uit het uitgebreide en
overtuigende antwoord dat ik kreeg,
bleek mij dat DASA de enige
mogelijkheid vormde om het
gewenste doel te bereiken. Geen
enkele andere optie bleek gewenst
dan wel haalbaar.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Voorzitter! Graag zou ik naar
aanleiding van een van de vorige
zinnen van de heer Tommel een
vraag stellen. Hij zei dat de

D66-fractie heeft vastgesteld, dat
DASA een, onder andere, financieel
krachtige partner was. Hij trok
daaruit de conclusie dat het in ieder
geval een goede partner voor Fokker
was.

Kunt u mij dit uitleggen, mijnheer
Tommel? Ik weet niet wanneer u het
vastgesteld heeft, maar ik heb
vastgesteld dat die onderneming op
dit moment zo'n 300 mln. verlies
maakt. Dat wil zeggen dat dit de
komende twee jaar niet zal verbe–
teren. Hoe heeft u vastgesteld dat dit
die financieel krachtige partner is die
Fokker nodig heeft?

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Ik denk dat DASA op dit punt het
probleem deelt van alle vliegtuig–
bouwers, of dat nu Boeing is of
Fokker of DASA, namelijk dat er niet
besteld wordt en dat er dus verlies
wordt geleden. Dat is zonder meer
duidelijk. Het antwoord op de vraag
van de heer Rosenmöller zit in de
volgende zin die ik uitsprak, namelijk
dat het Daimler Benz-concern in
financiële zin garant staat voor
DASA. Het Daimler Benz-concern is
een ook financieel zeer krachtig
concern. Ik weet wel dat het Daimler
Benz-concern ook zo zijn financiële
zorgen had, maar ik denk dat heel
veel Nederlandse ondernemers hun
financiële zorgen graag zouden
ruilen voor die van Daimler Benz.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Maar dat roept twee aanvul–
lende vragen op. Ten eerste: hoe
beoordeelt u dan dat het enige
winstgevende deel uit DASA, de
Deutsche Airbus, geconsolideerd is
in Daimler en er dus slechts verlies–
gevende onderdelen binnen DASA
overblijven? En ten tweede: vindt u
dan niet dat eigenlijk Daimler Benz
veel meer in beeld had moeten
komen en dat die garantie die
Daimler afgeeft voor DASA gisteren
ook in een handtekening tot haar
recht had moeten komen?

De heerTommel (D66): Een
antwoord daarop is dat de garantie
van Daimler Benz voor DASA
automatisch ook een garantie is voor
Fokker. Naar mijn oordeel is het
organisatorisch minder logisch om
Fokker rechtstreeks bij Daimler Benz
onder te brengen. Ik zou daar
overigens, als in een eerdere fase de
conclusie was geweest dat die route

gekozen had moeten worden, op
zichzelf geen enkel bezwaar tegen
hebben gehad. Ik vind dat de
verknochtheid met dat concern de
basis is waarop het berust. DASA is
het intermediair daartussen.

Over het uit DASA halen van de
Deutsche Airbus, de eerste vraag
van collega Rosenmöller, heb ik geen
oordeel. Ik vind het ook in financiële
zin voor Fokker van minder belang,
omdat ik ervan uitga dat de garanties
die gezien de garantiestelling vanuit
Daimler Benz voor DASA gelden,
voor Fokker voldoende zekerheid
bieden. Als ik die overtuiging niet
had, zou mijn conclusie zijn dat je er
helemaal niet aan zou moeten
beginnen.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Maar u zegt dus: al plukt
Daimler Benz DASA helemaal leeg,
het maakt mij niet uit, want Daimler
Benz staat garant voor DASA en dat
is een indirecte garantie voor Fokker.

De heer Tommel (D66): Waarbij ik
ervan uitga, dat Daimler Benz wel
degelijk de pretentie heeft, de wens
heeft om in die markt voor wat
kleinere vliegtuigen het grote
Europese concern te worden. Als dat
allemaal niet waar zou zijn, wordt het
een heel ander verhaal. Maar ik ga
ervan uit dat het wel zo is, collega
Van lersel duidde daar straks ook op.
Ik heb geen reden om aan te nemen
dat alles wat daarover gezegd is
onwaarheid zou zijn. Dus ik ga uit
van de pretentie van de wens.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! Daimler
Benz staat helemaal niet garant voor
DASA, behalve voor eventuele
schulden die DASA zal hebben. Die
schulden zullen dan door Daimler
Benz worden voldaan. Maar het is de
vraag of de minister ooit met de raad
van bestuur van Daimler Benz heeft
gesproken over die ambities in de
vliegtuigindustrie. Ik heb de minister
daarnaar gevraagd. De heer Tommel
heeft zelf al gezegd dat het helemaal
niet zo goed gaat met DASA. Maar
het gaat niet alleen niet zo goed met
DASA, het gaat ook niet zo goed
met Mercedes Benz. Dus Daimler
Benz krijgt een paar problemen. Nu
is het voor ons van groot belang dat
met name Daimler Benz als zodanig
ontzettend graag DASA wil houden
en niet over een paar jaar zegt:
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Jongens, jullie zitten nog altijd in de
verlies, en dat was het dan. Want dat
is wel gezegd door Daimler Benz.

De heer Tommel (D66): Het is ook
heel duidelijk dat er op termijn in de
vliegtuigmdustrie ook weer een keer
geld zal moeten worden verdiend.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Daar gaat het niet
om!

De heer Tomtnel (D66): Daar gaat
het wel om. Dat is naar mijn gevoel
hèt cruciale punt. Als er niet op een
zeker moment weer een winstsituatie
zou ontstaan, komt opnieuw de
gehele DASA-constructie in grote
problemen. Dat is volstrekt duidelijk.
Het is in mijn ogen volstrekt
ondenkbaar dat de uitgestelde
bestellingen vanwege de moeilijke
situatie in de luchtvaart zouden
leiden tot een bhjvende situatie
waarin bestellingen achterwege
blijven en zelfs, zoals ook nu het
geval is, de afname van reeds
bestelde vliegtuigen niet geschiedt,
met alle liquiditeitsproblemen
vandien. Dan kan niet eindeloos
doorgaan. Het ligt dus heel sterk aan
de draagkracht van het concern hoe
lang het die situatie kan volhouden.
Ik vrees dat deze situatie nog enige
jaren zal duren. Maar daar kom ik zo
meteen nog op.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik denk dat met name
de wil van Daimler Benz van groot
belang is, maar wij weten nog steeds
niet wat die wil is. De mimster is
verantwoordelijk voor de onderhan–
delingen met DASA. Hij had het niet
bij DASA moeten laten, hij had met
Daimler Benz moeten praten. Hij had
moeten vragen wat Daimler Benz in
de toekomst wil.

De heerTommel (D66): Voorzitter!
Laat het duidelijk zijn dat dit een
vraag van mevrouw Rempt aan de
minister is. Die kan daar zelf op
antwoorden. Ik heb in ieder geval in
de gesprekken met DASA heel
duidelijk de overtuiging gekregen dat
DASA niet zomaar wat uit de mouw
schudde, toen het de ambitie meldde
dat het Daimler Benz-concern via
DASA een belangrijke positie in de
Europese markt van vliegtuig–
bouwers zou willen krijgen. DASA
stopt nu niet voor niets een groot

bedrag in Fokker. Dat doe je alleen
als je een zekere ambitie hebt. Dat
doe je, naar mijn gevoel, niet als je
zoiets hebt van "wij zien wel over
een paar jaar of wij het handhaven".
Die houding zou ertoe leiden dat
men nu niet een groot bedrag in
Fokker zou investeren. Dat zou
anders weggegooid geld zijn. Ik zie
de heren en dames van DASA
daartoe niet in staat.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Ik
kan de redenering wel volgen die de
heer Tommel ophangt waar het gaat
om de positie van Daimler Benz en
DASA. Ik heb echter die redenering
niet terug kunnen vinden in de
stukken, ofschoon van de zijde van
de Kamer, ook in veel vroegere
instanties, wel eens is gevraagd om
heel concreet de relatie tussen
DASA en Daimler Benz aan te geven.
Het enige wat ik heb aangetroffen in
de stukken, is een kort briefje van
Daimler Benz waarin het bedrijf
asngeeft dat het zich zal inspannen
om te voorkomen dat er concurre–
rende vliegtuigprogramma's ten
opzichte van die van Fokker binnen
het concern worden ontwikkeld. Als
de redenering zo helder is als de
heer Tommel heeft aangegeven,
moet het toch een kleine moeite en
geen grote stap voor Daimler Benz
zijn geweest om dat vast te leggen?
Dat had veel onzekerheid wegge–
nomen in de discussie die wij nu
voeren. Dat had waarschijnlijk ook
voor de toekomst een betere start
betekend.

De heer Tommel (D66): Ik denk dat
het inderdaad prettig was geweest
als het meer in die richting was
gegaan. Ik noem in dit verband twee
aspecten. Allereerst wijs ik op de
brief. Bovendien denk ik dat er meer
is dan alleen de intentie om DASA
overeind te houden. Ik verwijs naar
het mondeling overleg van vorige
week, waarin de minister medede–
lingen heeft gedaan over de meer
formele kant, in financiële zin, van de
onderlinge verhouding tussen DASA
en Daimler Benz. Ik kan er nu niet
dieper op ingaan, maar ik denk dat er
meer is dan alleen de intentiever–
klaring. Misschien kan de minister er
meer over zeggen. Ik voel mij er niet
vrij in om dat te doen. De minister
heeft er al opmerkingen over
gemaakt. Ik geef graag toe dat het
prettig was geweest als in openbare

stukken op dit punt meer informatie
was verstrekt. Dan hadden wij daar
nu naar kunnen verwijzen. Daarover
zijn wij het eens.

Deheer Van lersel (CDA):
Voorzitter! Ik deel in belangrijke
mate de visie van de heer Tommel
op het belang dat DASA en daarmee
Daimler Benz heeft bij het voortbe–
staan van Fokker. Dat betekent dus
ook dat verliezen worden afgedekt.
Als je de verliezen niet afdekt, ben je
ook niet heer en meester in het
segment waarin je heer en meester
wilt zijn. Dit is een groot machtsspel.
Men wil nu eenmaal in dat segment
de baas zijn. Goed, als je daarvoor
Fokker als instrument gebruikt, zij
dat zo. Dat moet je dan wel gestand
doen. Ik wil de heer Tommel een
vraag voorleggen. Wil hij aan de
minister vragen of hij de redenering
die Nederkoorn hier zo breeduit
heeft geetaleerd, deelt vanuit zijn
eigen ervaringen? Nederkoorn heeft
gezegd: wij hebben met alle partners
gesproken, maar de Duitsers zijn de
beste partners. Aan de andere kant
hoor je vaak van Franse en Engelse
kant: er is nauwelijks met ons
gesproken, Fokker is meteen naar
DASA gelopen. Dat blijkt eigenlijk
ook uit het verhaal dat Schrempp
vanochtend heeft gehouden. Dat is
van enorme betekenis. Als men
werkelijk serieus had gesproken met
de Fransen, de Engelsen en de
Duitsers - dus voorafgaand aan de
keuze voor DASA - had het best op
een heel ander onderhandelings–
proces kunnen uitkomen, namelijk
met vier partijen. Het gaat dan om
Frankrijk, Italië, Duitsland en
Nederland.

De heer Tommel (D66): Zeker,
voorzitter. Ik heb mijn indruk van de
opmerkingen van de heer Neder–
koorn tijdens de hoorzitting gegeven.
Ik geef de vraag van de heer Van
lersel op zijn verzoek graag door aan
de minister, zodat hij er een oordeel
over kan geven. Het lijkt mij een heel
belangrijke vraag.

Voorzitter! Ik was gebleven bij mijn
eerste vraag: is DASA een goede
partner en, zo ja, waarom? Dan is er
de vraag: waarom 51%? Het
antwoord op deze vraag is dat dit
voor DASA een ononderhandelbaar
punt was. Men wilde volledige
zeggenschap. Daar is, onder andere
gezien de slechte ervaringen met

Tweede Kamer Fokker/DASA
28april 1993
TK64 64-4626



Tommel

50/50-combinaties, in redelijkheid
niet al te veel tegenin te brengen. Dit
alles klinkt misschien wat negatief, in
de trant van: DASA bij gebrek aan
een alternatief. Zo ziet mijn fractie
het echter niet. Wij zijn ervan
overtuigd, dat DASA hét Europese
consortium wordt voor de bouw van
kleinere vliegtuigen, dat men
inderdaad die ambitie heeft, evenals
Airbus die heeft als het om de grote
vliegtuigen gaat. Binnen DASA krijgt
Fokker een leidende positie bij de
bouw van de belangrijke categorie
straalvliegtuigen met een capaciteit
van 65 a 130 stoelen. Ook indien
andere maatschappijen toetreden,
blijft de leidende positie van Fokker
onaangetast. Wij menen dan ook,
dat de continuïteit van Fokker nu zo
goed als mogelijk verzekerd is en dat
Fokker na enkele nog ongetwijfeld
zeer moeilijke jaren een nieuwe tijd
van bloei tegemoet zal kunnen gaan.
Daarom, voorzitter, feliciteer ik
namens mijn fractie de raad van
bestuur, de commissarissen, die zich
unaniem achter het akkoord hebben
geschaard, én alle werknemers van
Fokker met dit toekomstperspectief.
Ik noem in dit verband in het
bijzonder de werknemers, omdat zij
heel lang in onzekerheid hebben
geleefd en onder zeer moeilijke
omstandigheden een grote loyaliteit
aan het bedrijf hebben getoond
alsmede een bewonderenswaardig
gevoel voor de realiteit.

Dit alles houdt niet in, dat mijn
fractie onverdeeld gelukkig is met
het onderhandelingsresultaat. Zij is
zeker niet gelukkig met de wijze
waarop het tot stand is gekomen.
Laat ik vooropstellen, dat de onder–
handelingen onder moeilijke omstan–
digheden plaatsvonden: de sfeer van
publieke opwinding, ernstige
verdachtmakingen en soms onvoor–
stelbare misinformatie van allerlei
zijden met alle bijbehorende
emoties. Ik weersta de verleiding om
te citeren. Als ik met dit perspectief
let op wat de onderhandelaars
hebben gedaan, dan heeft, voor
zover ik het kan beoordelen, alleen
DASA foutloos en bij uitstek zakelijk
geopereerd. Van Fokker en de
minister kan dat helaas niet worden
gezegd. Die vochten soms meer
tegen elkaar dan dat zij gezamenlijk
optrokken. Dat heeft flinke schade
toegebracht aan het eindresultaat,
aan de betrokken personen en aan
de onderlinge verhoudingen. Zowel

de leiding van Fokker als de minister
hebben daar schuld aan. Fokker
heeft hier schuld aan door met een
onderhandelingsresultaat te komen
dat de toets der kritiek niet kon
doorstaan en door op een zeker
moment de poging te doen om de
rijksoverheid bij de onderhande–
iingen geheel buitenspel te zetten. Ik
grijp terug op opmerkingen hierover
van de minister. Ik neem aan, dat hij
er straks wel wat meer over zal
zeggen.

Die laatste houding, voorzitter,
past ovengens bij de aversie die
Fokker bij herhaling heeft getoond in
de richting van de rijksoverheid. Ook
gisteren, bij de tekening van het
contract, werd gesproken over een
contract tussen Fokker en DASA en
werd de minister als contractpartner
vergeten. Ik vond dat maatgevend. Ik
vind dat overigens een weinig
zakelijke houding voor een bedrijf
dat zo vaak zo sterk op hulp en
bijstand van diezelfde overheid is
aangewezen. Daarover heeft
mevrouw Rempt terecht een
opmerking gemaakt. Maar ook de
minister zou nog eens goed over het
gebeurde moeten nadenken. Hij
volgde naar mijn oordeel een
zwalkende strategie en een
zwalkende strategie is in wezen geen
strategie. Een tijdlang liet hij Fokker
onderhandelen en bleef hij zelf op
afstand. Dat is een keus. Daarna
bemoeide hij zich ook persoonlijk
intensief met de onderhandelingen.
Wij hebben ook nog een fase
gekend, waarin de minister met
DASA onderhandelde via Fokker. Dat
is vragen om problemen en die
kwamen er dan ook.

De minister streed soms ook tegen
de verkeerde of in ieder geval niet de
belangrijkste vijand. Zo werd lang en
overigens niet zonder succes onder–
handeld om te voorkomen dat DASA
zijn machtspositie zou gebruiken om
de produktie van de Fokker 50
voortijdig te doen staken. Dat
gebeurde terwijl de werkelijke vijand
van de Fokker 50 en van geheel
Fokker de instortende markt voor
vliegtuigen was.

Op Woensdrecht stapelden zich
als het ware de niet verkochte
Fokkers op en de financiële positie
van het bedrijf, die toch al niet riant
was vanwege het niet doorgaan van
de aandelenemissie van 500 mln.,
verslechterde zienderogen. Dat
maakte de onderhandelingspositie

van Fokker en de minister met de
dag slechter en dat begreep DASA
heel goed. DASA had in die fase
ineens niet zoveel haast meer.

De minister heeft dit gevaar te laat
en onvoldoende onderkend. Het gaat
ons onder andere via de aan DASA
afgegeven winstgarantie veel geld
kosten. Dit financiële probleem
wentelt de minister af op het NIVR,
maar hij weet heel goed, dat in feite
een forse strop op het bord van het
volgende kabinet wordt gelegd. Dit
zal zich immers niet kunnen veroor–
loven om de steun aan de vliegtuig–
ontwikkeling plotseling sterk terug te
schroeven. Ik kom op dit punt op
dezelfde conclusie uit als collega
Van lersel.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): En als collega Rempt.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
De handelwijze van de minister roept
meer vragen op. Waarom was het
nodig een aantal journalisten op het
ministerie uit te nodigen om hen
breedvoerig uiteen te zetten hoe
slecht het onderhandelingsresultaat
dat Fokker had geboekt wel was? Het
zou een lor zijn, een vodje! Die harde
kritiek stond de volgende dag dan
ook in de kranten; niet dat iemand
het kon controleren, want het ging
immers om een geheim stuk. Maar
welk belang was daarmee nu
gediend? Waarom moest de leiding
van Fokker zo worden vernederd?
Waarom tekende de minister het
contract met DASA op 30 oktober
niet zelf en liet hij het aan een van
zijn medewerkers over? Dat gaf
irritatie. Was dat nou allemaal het
gevolg van irritatie over de houding
van Fokker of zat er iets anders
achter? Als het die irritatie over de
houding van Fokker was, kan een
minister zich zo'n houding dan wel
veroorloven? Is dat geen gebrek aan
professionaliteit?

Helemaal aan het eind van de
onderhandelingen, toen alleen nog
de parafen moesten worden gezet,
nodigde de minister de Franse en
Britse concurrenten van DASA uit
voor overleg over Fokker. Hij deed
dit zonder DASA en Fokker in te
lichten. Die handelwijze had ik van
deze minister nooit verwacht.

Vandaag zetten wij een punt
achter de weinig verheffende onder–
handelingen. Ik hoop oprecht dat
Fokker en de minister dat ook doen.
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Zij moeten met elkaar verder. Of zij
dat prettig vinden of niet, doet
volstrekt niets ter zake.

D

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! ledereen zal zich nog de
steunoperatie van 1987 herinneren
en de voorwaarden die verbonden
werden aan die steunoperatie. Een
van de voorwaarden heeft een heel
belangrijke rol gespeeld in de
discussie van de laatste anderhalf
jaar: hoe komt een samenwerking tot
stand met een sterke partner? Wij
waren met elkaar tot de conclusie
gekomen dat de financiering van
nieuwe programma's vrijwel
onmogelijk zou zijn als men
zelfstandig zou doorgaan. Bovendien
zou de concurrentie ermee kunnen
worden teruggedrongen. Wat heeft
het voor zin om op de markt allemaal
het vijfde wiel uit te vinden, terwijl je
elkaar daarna op die beperkte markt
tegenkomt? ledereen is dan veel van
zijn geld kwijt.

Het is niet zo geweest, zoals de
heer Tommel zei, dat de raad van
bestuur mordicus tegen samen–
werking was. Men heeft gezegd:
moet je eens horen, als je gaat
praten, dan moet je dat doen vanuit
een krachtige positie, en die positie
moeten wij eerst zien te bereiken.
Als je kijkt naar de programma's
voor de Fokker 100 en de Fokker 50,
is dat gelukt. Ik kom tot de conclusie
dat men die heel goed in de markt
heeft neergezet. Dat de markt op dit
moment schandalig slecht is, is een
volstrekt andere zaak. Dat kon
niemand in 1987 voorzien. ledereen
vond dat het overheidsingrijpen
cruciaal was voor het voortbestaan
van Fokker. Het was overigens niet
de eerste keer. Minstens net zo
cruciaal was de aanschaf van de
F– 16. Anders was Fokker er
waarschijnlijk eind jaren zeventig al
niet meer geweest.

In het afgelopen jaar waren
geluiden te horen dat Fokker
eigenlijk meer lasten dan lusten
heeft gehad van de gestelde
voorwaarden. Daarbij werden de
pijlen sterk gericht op de overheid. Ik
heb zojuist mijn conclusie al
gegeven: zonder de overheid had
Fokker het niet gered. Beschou–
wingen over de mate van positiviteit
of negativiteit van de discussie erna
helpen niet zoveel. Wij wisten met

zijn allen dat er een debat zou komen
over de overname, alleen niemand
wist precies op welk moment.

Gisteren zijn de stukken getekend
waardoor Fokker een onderdeel
wordt van DASA, dat op haar beurt
weer een volle dochter is van
Daimler Benz. Ik begin met mijn
conclusie: mijn fractie zal zich niet
tegen deze overeenkomst verzetten.
In de eerste plaats omdat de
noodzaak van schaalvergroting op dit
moment meer dan ooit aanwezig is
en in de tweede plaats omdat alter–
natieven in deze fase van de
discussie afwezig zijn.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): De heer Vos kiest zijn
woorden over het algemeen nogal
goed Als hij zegt dat de
PvdA-fractie zich niet tegen de
overeenkomst zal verzetten, verraadt
dat niet erg veel enthousiasme. Is
die conclusie juist?

De heer Vos (PvdA): Die conclusie is
juist. In de rest van mijn verhaal zal
ik de redenen daarvoor geven.

Vanaf het begin heeft de volgende
vraag gespeeld: was Fokker tot
DASA veroordeeld? Als de discussie
nog helemaal open was geweest dan
zeg ik: neen. Fokker had een sterke
partner nodig. Daar hoort dus bij
geld, markt of technologie, en als het
even kan, alle drie. Nu lukt dat niet
altijd, maar het zijn wel de meest
cruciale zaken die een rol spelen bij
verdergaande vormen van samen–
werking.

Was DASA tot Fokker veroor–
deeld? Ik denk het wel, namelijk
vanwege de volledige infrastructuur
van Fokker op het gebied van design,
marketing en final assembling, en
vanwege de kracht waarmee ze haar
eigen marktsegment van jaar tot jaar
kon betreden. Dat was een markt–
segment waar DASA geen directe
toegang toe had. Vanaf het begin
was ik er huiverig voor of wij in staat
zouden zijn om die positie zo goed
mogelijk uit te spelen. Ik denk dat dit
niet gebeurd is. Het had veel beter
gekund. Dat zit naar mijn mening in
belangrijke mate in het feit dat niet is
geprobeerd om meer dan een optie
tegelijkertijd te beschouwen. Je
krijgt de meeste korting op je nieuwe
automobiel wanneer er nog een
andere dealer is die bereid is om je
voor zoveel guldens extra korting te
geven. Als dat niet gebeurt, dan is

degene die de nieuwe auto moet
verkopen de baas. En hier is het
eigenlijk net zo geweest. Fokker is
ervan uitgegaan, dat 51% van de
aandelen naar DASA zou moeten
gaan. Daarna is de discussie eigenlijk
pas begonnen.

Dat is een startpositie geweest die
ons veel problemen heeft bezorgd. In
de periode tussen mei vorig jaar en
afgelopen februari, vooral toen wij
het antwoord binnen hadden op de
vraag welke contacten plaatsge–
vonden hebben, heb ik geprobeerd
om met vertegenwoordigers van
andere vliegtuigbouwers te spreken
over de contacten die door Fokker
met hen zijn zouden zijn gelegd. Ik
moest tot de conclusie komen dat
Fokker geen diepgaande serieuze
contacten heeft gehad met British
Aerospace, Aérospatial, Boeing,
Lockheed en Bombardier. Ik vind dat
heel jammer, omdat daardoor de vrij
krachtige positie van Fokker in deze
discussie is verzwakt. Dat heeft ook
invloed gehad op de wijze waarop
alle partijen daarna een rol gespeeld
hebben in de discussie. De overheid
springt op een bepaald moment in.
Dat was in de eerste week van mei.

De heer Van lersel (CDA): Ik geloof
dat wij op dit punt dezelfde mening
koesteren. Ik ben buitengewoon
benieuwd naar de mening van de
minister op dit punt. Maar om hem
daartoe nog wat meer te prikkelen,
krijg ik graag een antwoord van u op
mijn volgende vraag. Bent u van
mening dat toen in februari Fokker
de minister min of meer voor een fait
accompli wilde stellen, in de zin van
de 51%/49%-constructie, al het
station gepasseerd was om met
derden te praten?

De heer Vos (PvdA): Nadat de heads
of agreement van 25 maart in feite
werden ondertekend door de twee
partijen, waarin stond dat 51% van
de aandelen moest worden overge–
dragen aan DASA, waarna het de
bedoelmg was om op basis van best
efforts tot afspraken te komen...? Of
dat het moment was waarop je dat
punt gepasseerd was, durf ik niet
met zekerheid te zeggen. Maar dat je
voor het punt stond, is wel duidelijk.
Daarna is gebleken dat de overheid
zich er nadrukkelijker mee is gaan
bemoeien. Toen ontstond de
merkwaardige situatie dat begin mei
een constructie was gevonden
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waarbij men de overheid eigenlijk
helemaal niet meer nodig had.
Daardoor was de discussie, waarbij
elk van de partijen zichzelf de nodige
vrijheid kon veroorloven, wel voorbij.

De heer Van lersel (CDA): Daarmee
ondersteunt de heer Vos dus mijn
opvatting dat het in ieder geval een
weeffout was dat vanaf 1987 de
overheid of Economische Zaken niet
een zelfstandige visie op de
toekomst van Fokker heeft
ontwikkeld.

De heer Vos (PvdA): Wij hebben na
1987 nog een aantal keren over de
Nederlandse vliegtuigindustrie
gesproken. Ik denk echter dat het
niet alleen een kwestie is van de
regering. Wij zelf hebben er ook niet
voldoende op aangedrongen dat wij
een duidelijke visie over de wat
langere termijn wilden hebben.

De heer Van lersel (CDA): Dat is
juist.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dat laatste lijkt mij
iets te kort door de bocht. Het was
een opdracht aan Fokker, aan de
raad van bestuur en de raad van
commissarissen, en niet aan het
departement.

De heer Vos (PvdA): Dat klopt. Het
gaat om de positie van het depar–
tement, maar ook om die van de
Kamer, want die heeft de opdracht
verstrekt. Als het gaat om de vraag
of wij ons daar wel voldoende mee
hebben beziggehouden, dan richt ik
mij niet uitsluitend op Fokker, maar
op de volledige infrastructuur die dit
land bezit. Dan gaat het niet alleen
over de bouwer, maar ook het NIVR,
het NLR en de lage-sneldheidswind–
tunnel. Wij hebben op het moment
dat wij de voorwaarden onder–
steunden, zoals die hier in 1987 zijn
geformuleerd, namelijk geweten dat
die allemaal heel dicht betrokken
zouden zijn bij de uiteindelijke gang
van zaken. In dat verband hebben wij
te weinig aangedrongen op een
duidelijk beeld over de wijze waarop
wij met die clusters zouden willen
omgaan.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Daar kun je over
twisten. In ieder geval was het wel
zo dat toen Fokker eenmaal

aankwam met DASA de minister had
moeten nagaan of er nog andere
alternatieven waren.

De heer Vos heeft verder gezegd
dat de kwestie van die 51% een
voldongen feit was toen men
daarmee bij de minister kwam. Men
kan mij echter niet wijsmaken dat
een raad van bestuur niet aan de
raad van commissarissen heeft
gevraagd of men het ermee eens
was. En in de raad van commissa–
rissen zit nog altijd een overheidsver–
tegenwoordiger. Het moet de
minister dus eerder bekend geweest
zijn dat het om 51% zou gaan. Zou
die overheidsvertegenwoordiger zich
overigens verzet hebben tegen die
51%? Ik kan mij namelijk voorstellen
dat hij zegt: ik kan niet zomaar
zeggen dat de grootaandeelhouder
daar niet van tevoren iets over te
zeggen hoeft te krijgen. Dat lijkt mij
namelijk vreemd.

De heer Vos (PvdA): Ik kan mij daar
ook iets bij voorstellen. Ik kom
overigens nog terug op de positie
van de raad van commissarissen. Het
gaat dan niet uitsluitend om de
overheidscommissaris, maar om de
rol die de raad van commissarissen
als instituut heeft gespeeld in de
hele gang van zaken tussen maart
1992 en februari jongstleden.
Misschien heeft mevrouw Rempt het
geduld om daarop te wachten.

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Jawel, maar èén ding
moet duidelijk zijn, ook in de visie
van de heer Vos. Toen de heer
Nederkoorn bij de minister aankwam
en zei: DASA is het en het is 51%,
moet de hele raad van commissa–
rissen het daarmee eens zijn
geweest. De vraag is dus hoe het
dan zit als de heer Swarttouw daar
een inzinking van heeft gehad.

De heer Vos (PvdA): Dat is
inderdaad een beetje merkwaardig.
Ik kan mij de positie van de heer
Swarttouw heel goed voorstellen. Ik
heb zijn redenering ook heel goed
kunnen volgen, maar hij was
natuurlijk wel lid van de raad van
commissarissen op het moment dat
daar duidelijkheid moet zijn geweest
over de 51%. Dat is voor hem echter
geen aanleiding geweest om de raad
van commissarissen te verlaten. Dat
betekent wel dat het daarmee min of
meer een voldongen feit was en dat

geldt voor iedereen in de raad van
commissarissen.

De heer Tommel (D66): De heer
Vos zegt dat de goede onderhande–
lingspositie, de goede uitgangspo–
sitie van Fokker onvoldoende is
uitgebuit en dat men verder om zich
heen had moeten kijken. Als je dat
achteraf constateert, doemt de vraag
op wie het dan had moeten doen en
wanneer de heer Vos tot de
conclusie is gekomen dat die onder–
handelingspositie niet goed is
uitgebuit.

De heer Vos (PvdA): Dat had al in
een heel vroeg stadium moeten
gebeuren. Ik denk dat het had
moeten gebeuren in de periode
tussen februari en juni. Dat was de
periode waarin men praatte over de
heads of agreement. De heer
Tommel heeft die zelf gelezen en
heeft gezien hoe algemeen die
gesteld is. Ik denk dat het voor de
onderhandelingspositie helemaal niet
slecht was geweest, wanneer men
geprobeerd had om in een aantal
andere opties tot een dergelijke
heads of agreements te komen. Dan
had men vergelijkenderwijs kunnen
bekijken wat op de korte, maar
vooral ook op de langere termijn de
beste optie zou zijn geweest. Het feit
dat men belangstelling voor de
onderneming had en het feit dat men
op twee verschillende fronten bezig
is om te kijken of men op langere
termijn wat meer levensvatbaarheid
kan creëren, heeft invloed op de
positie van de onderhandelaars aan
de andere kant van de tafel. Daar is
natuurlijk geen twijfel over. Dat is de
periode geweest, waarin dit soort
discussies hadden moeten worden
gevoerd. Daar kan je echter niet tot
het eind van de rit mee doorgaan.
Absoluut niet! Op het moment dat
men binnen de eigen organisatie - ik
doel op de raad van bestuur en de
raad van commissarissen - op basis
van die algemene lijnen tot een soort
oordeel moet komen of een oordeel
heeft gevormd, heeft men voor
zichzelf een richting gekozen
waarvan nog nauwelijks kan worden
afgeweken. Die positie had ons
waarschijnlijk meer geholpen dan
hetgeen er nu is gebeurd.

De heer Tommel (D66): Daar is de
heer Vos volstrekt helder over. Ik
denk dat wij nu moeten constateren
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dat de Kamer dat toen in ieder geval
niet heeft gevraagd. Ik kan mij dat
althans niet herinneren. Het is de
vraag of de minister daarop in die
fase uitdrukkelijk heeft aange–
drongen. Ik vraag hem daarom via de
heer Vos daarop nog eens in te
gaan.

De heer Vos (PvdA): Dat is een
vraag aan de minister.

De heer Tommel (D66): Ja.

De heer Van lersel (CDA): Dit is het
debat van de eerlijkheid. Nu gaan wij
nog even door. De heer Vos zegt dat
wij waarschijnlijk een beter resultaat
hadden kunnen bereiken. Dat is toch
een belangrijk punt, omdat zijn
kwalificatie van het contract vrij
negatief is. Kan de heer Vos
aangeven op welke punten hij dat
verwacht had? Alleen maar zeggen
"ik stel Fransen, Duitsers en
Engelsen tegenover elkaar en dan
krijg ik ipso facto een beter
resultaat", is ook een beetje
kinderlijk. Zo gaat dat natuurhjk niet.

De heer Vos (PvdA): Nee. Daar gaat
het niet om.

De heer Van lersel (CDA): Men had
waarschijnlijk een heel ander onder–
handelingsmodel gekregen.

De heer Vos (PvdA): Ja.

De heer Van lersel (CDA): Kan de
heer Vos aangeven op welke punten
er dan een beter resultaat geboekt
zou zijn?

De heer Vos (PvdA): Ik heb zojuist al
gezegd dat mijn uitgangspunt bij het
zoeken van een partner wordt
gevormd door geld, markt of nieuwe
technologieën. Er zijn constructies
mogelijk, ook met anderen - ook in
contacten die ik met anderen heb
gehad, is mij dat gebleken - waarin
je betere uitgangspunten had kunnen
creëren. Ik denk daarbij aan de markt
en de technologie, maar vooral aan
de markt. Het marktsegment waarop
Fokker een belangrijke rol moet
spelen - de markt voor de 65- tot
130-zitters, inclusief de Fokker 50-
bevindt zich volgens mij in belang–
rijke mate in Azië. Een aantal vlieg–
tuigindustrieën concentreert zich op
dit moment zeer sterk op Azië. Azië
kent een slechte infrastructuur. Ik

praat nu over vliegvelden. Er is een
hoge economische groei en er is een
grote behoefte aan mobiliteit. Op
grond daarvan is er ook een grote
behoefte aan vliegtuigtypes tussen
50 en 130 zitplaatsen. Dat is een van
de zaken die volgens mij een zwak
element zijn in de samenwerking die
op dit moment met DASA wordt
opgezet. Fokker had in het verleden
weliswaar toegang tot de Aziatische
markt, maar DASA absoluut niet.

De heer Van lersel (CDA): De heer
Vos wil toch niet beweren dat je
anderen dan Duitsers nodig hebt om
de Aziatische markt te bewerken?

De heer Vos (PvdA): Ja, die heb je
wel nodig. Je op deze manier
invechten in een markt waarop de
concurrentie al buitengewoon groot
is, is een stuk moeilijker dan het
verwerven van een positie door
samenwerking met iemand die zijn
positie al min of meer daar gevestigd
heeft. Het is om een reeks van
redenen - er liggen nu ongeveer 400
pagina's aan overeenkomsten - best
mogelijk dat je aan het eind van de
discussie toch met DASA, om
andere redenen, in zee was gegaan.
Maar nu ben je nooit in staat om vast
te stellen waar de sterke en de
zwakke kanten zitten van hetgeen op
dit moment op tafel ligt. En dat
maakt mij nog steeds huiverig. Dat
geeft mij onzekerheid voor de
komende jaren.

De heer Van lersel (CDA): Dat vind
ik een veel sterker argument.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Op dit punt wil ik om een specificatie
vragen. De heer Vos spreekt de hele
tijd over "wij". "Wij hebben dat niet
gezien" en "wij hadden daar meer
aandacht aan moeten schenken". Hij
deed dat vooral toen hij sprak over
het uitbuiten van de positie en de
kracht van Fokker. Tot mijn verbazing
lokaliseerde hij dat verwijt in de
periode februari 1992 en later. Richt
hij dat verwijt primair tot de directie
van Fokker?

Voorzitter: Castricum

De heer Vos (PvdA): Dat is juist. Ik
zeg altijd dat ik geen stuiver geef
voor het oranjegevoel, maar het
schijnt dat het onbewust toch tussen
de oren van velen zit, en dat ik

daarom van "wij" spreek.
Dat is namelijk het moment

geweest waarop men in eerste
instantie de heads of agreement
heeft geformuleerd. Na de onderte–
kening daarvan heeft men in feite
geprobeerd om met de overheid tot
een soort deal te komen. Dat is niet
gelukt. Dat heeft de raad van bestuur
van Fokker erg lastig gevonden. Het
heeft ertoe geleid, dat in de eerste
week van mei - en zelfs al een paar
dagen daarvoor - de zogenaamde
onderlangse constructie is ontstaan,
waarbij je op horizontale wijze
werkmaatschappijen bij DASA
binnen kon schuiven en je de
grootste aandeelhouder in feite niet
meer nodig had.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): De redenering komt
neer op het volgende. De raad van
bestuur heeft niet voldoende naar
alternatieven gezocht. De raad van
commissarissen heeft dat onvol–
doende gecheckt. De grootste
aandeelhouder heeft niet op tijd
gecheckt, of er nog alternatieven
waren, met name richting Azië. Azië
duikt de laatste tijd steeds meer op.
Niet voor niets heb ik over de
Aziatische markt gesproken.

De heer Vos (PvdA): Het is ook
interessant om te weten, wat in
september 1992 is gebeurd.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Nee. Ik vroeg, of de
heer Vos deze redenering onder–
schrijft.

De heer Vos (PvdA): Ja, dat is zo.
Het is goed om naderhand te analy–
seren, waar de zwakke en de sterke
kanten van een dergelijk proces
hebben gezeten. Als het gaat om de
waarde van de Aziatische markt, kan
die heel goed worden vastgesteld.
De heer Mehdorn is niet per ongeluk
in Indonesië verschenen. DASA
probeert te opereren op de
Aziatische en Indonesische markt.
Het veroorzaakte bij de Kamer enige
onrust, dat hij daar luid en duidelijk
uitsprak, dat de Fokker 130 in elk
geval nooit een schijn van kans zou
maken. Vanaf dat moment is er
onzekerheid gebleven. Men is heen
en weer blijven flitsen tussen:
misschien wordt het toestel wel
gebouwd en het wordt zeker niet
gebouwd. Op dit moment weten wij
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nog niet precies, waar wij aan toe
zijn. Ik geef dit voorbeeld, omdat het
belang van de Aziatische markt niet
alleen in onze hoofden een rol
speelt. Het speelt ook in belangnjke
mate een rol in de hoofden van de
vliegtuigbouwers zelf.

Ik sprak al over de onderlangse
constructie. De overheid is niet meer
nodig. Wij zijn toen met z'n allen tot
die conclusie gekomen, dat het een
onacceptabele zaak is. Het kan dus
absoluut niet.

Begin juli krijgen wij een opera–
tional agreement. Ik denk, dat dit het
tweede moment is, waarop de grote
irritatie is ontstaan. Ik heb uit de
monden van degenen die dat opera–
tional agreement geschreven en
ondertekend hadden - zowel DASA
en Fokker - begrepen, dat het
voorgelegd zou worden aan de
Nederlandse overheid onder het
mom van: het is slikken of stikken.
Volgens mij is daarmee ongeveer het
kader aangegeven, waarin daarna
nog kon worden onderhandeld. Dat
kader is namelijk nul, niks, af.

In de stukken hebben wij kunnen
constateren, dat het position paper
een rol heeft gespeeld in die
beruchte nacht van 23 op 24 juli.
Een aantal zaken uit het position
paper is terechtgekomen in het
operational agreement. Dat is
naderhand uitgewerkt in de periode
tot 30 oktober. ledereen dacht toen
- het was de tweede keer, dat wij op
de televisie de champagneglazen
zagen - dat het binnenkort wel
geregeld zou zijn. Dat was dus niet
zo. Daarna heeft het nog maanden
geduurd, voordat die zaak voor
elkaar was. Ik vind het merkwaardig,
dat beide marktpartijen in mei
zeiden: doe het nu maar, want wij
geven elkaar de hand en het is
geregeld, terwijl later in het jaar
bleek, dat het zo gemakkelijk niet
meer ging, omdat als het ware de
kwaliteit van de nietjes, die door de
stukken waren geslagen ook nog
punt van discussie waren. Het is
ontzettend moeizaam verlopen. Dat
heeft een negatieve invloed gehad
op het uiteindelijke resultaat. Dat is
mijn grootste huiver. Er is op 2 juli
door Fokker en DASA een stuk
geschreven, waarbij het slikken of
stikken was. Op 24 juli hebben wij
het anders geschreven. Ik hecht niet
zozeer waarde aan hetgeen op dit
moment geschreven is als wel aan
het antwoord op de vraag, hoe

enthousiast - loyaliteit is niet het
juiste woord - leiders van DASA en
Fokker op dit moment zljn om
contracten uit te voeren, die eigenlijk
verder gaan dan zij waren overeen–
gekomen en waarvan zij in het begin
van juli zeiden: het is take it or leave
it. Dat is een huiver, waarmee ik zit.
Dat is een van de redenen, waarom
ik zeg, dat ik het enthousiasme van
de start, die wij nu met elkaar
maken, graag groter had gezien. Het
is een moeilijke markt en je moet je
bijna dood vechten, wil je tot enig
resultaat komen. Als dit aan huiver
achterblijft, dan zitten wij voorlopig
nog met een probleem.

De heer Van lersel (CDA): Dat
begrijp ik niet. Die huiver vloeit bij u
voort uit de potentiele stellingname
van de twee ondernemingen. Ik kijk
daar een slag anders tegenaan. Ik
heb daar wel graag een antwoord op
van de heer Vos.

Fokker is akkoord gegaan met de
formulering van een heads of
agreement, op een contractbasis die
in Duitsland volstrekt ongebruikelijk
is. Ik heb niet voor niets gezegd dat
Duitsers letterknechten zijn! Die
schrijven dit soort contracten niet.
Maar als zij het in de schoot
geworpen krijgen, dan accepteren zij
het natuurlijk. De Duitsers waren dus
lichtelijk geïrriteerd dat de minister
daartegen in opstand kwam. Daaruit
vloeide het "slikken of stikken" voort.
Vervolgens waren zij bereid om weer
een paar concessies te doen. Dat
past ook veel beter in hun manier
van opereren. Ik heb de minister
gevraagd om het contract aan een
paar Duitsers voor te leggen met de
vraag wat zij ervan vinden. Het ging
toen om het papier van eind juni. De
minister kreeg per omgaande het
antwoord dat het niet de normale
manier was waarop in Duitsland
contracten worden afgesloten. Dat is
dus geen stommiteit van de minister
of van de Duitsers, dat is goed
vertrouwen van Fokker in een
contract dat voorlag maar dat niet
aan de primaire eisen voldeed. Dat
hoeft toch niet tot huiver voor de
toekomst te leiden?

De heer Vos (PvdA): De gemiddelde
Duitser bestaat niet, zoals de gemid–
delde Nederlander ook niet bestaat.
Het gemiddelde contract bestaat ook
niet: het is maar hoe je met een
dergelijk contract omgaat. Op het

moment dat beide partijen zeggen
dat het "take it or leave it" is, dit is
het uitgangspunt en voor de rest
geen flauwekul, dan is daarmee
aangegeven dat je intern het
achterste van je tong hebt laten zien
en dat je met die inzet de onderhan–
delingen ingaat. Daar heb ik geen
enkele twijfel over. Als dan blijkt dat
er een wezenlijk verschil is tussen de
stukken aan het einde van de maand
en het stuk zoals dat aan het begin
van de maand werd gepresenteerd
met een take it or leave it - iedereen
heeft dat vanmiddag hier nog eens
verklaard - dan zit daar zo veel licht
tussen dat ik daar grote huiver bij
heb. Dat wantrouwen kan alleen
maar weggenomen worden in de
komende drie a vier jaar op het
moment dat echt blijkt dat men iets
van die onderneming wil maken. Ik
wil dat van tevoren gezegd hebben,
want ik hou er niet van om te zeggen
"dat heb ik altijd al gedacht".

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ook bij het heads of
agreement geldt dat de raad van
commissarissen medeverantwoor–
delijk is. Mij kan niet wijsgemaakt
worden dat de heren het niet gezien
hebben. Daar zat immers opnieuw in
wezen de grootaandeelhouder bij.
Dat had toch allemaal beter geregis–
seerd moeten worden?

De heer Vos (PvdA): De kwestie van
de grootaandeelhouder en de
commissarissen is een heel andere
discussie. Ik heb begrepen dat wij
dat vanmiddag niet meer gaan
regelen.

Maar als mevrouw Rempt wil
weten hoe ik denk over de positie
van de raad van commissarissen:
een betere getuige dan de voorzitter
van de raad van bestuur van Fokker
kan ik niet opvoeren. Hij heeft in zijn
interview in Vrij Nederland gezegd
dat hij die mannen een keer in de
drie maanden een sigaar en een kop
koffie geeft. Dat is het volgens hem
ongeveer. Ik kan mevrouw Rempt
wel het volgende vertellen. Als ik in
de raad van commissarissen had
gezeten en ik had dit interview
gelezen, dan had ik mijn autootje
genomen, hoe belangrijk mijn
volgende afspraak ook was, was naar
Schiphol-Zuidoost gereden en had
een discussie met de voorzitter van
de raad van bestuur gevoerd waarbij
ik vele malen eerst onderling overleg
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met Onze Lieve Heer had moeten
plegen.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dan is het toch op z'n
minst merkwaardig dat de raad van
commissarissen daar geen mond
over opendoet? Daar zitten toch niet
de eersten de besten en daar zit toch
alweer die man van de overheid?
Hoe je het wendt of keert, zij blijven
verantwoordelijk, ook voor het
optreden van meneer Nederkoorn.

De heer Vos (PvdA): Ik ben best
bereid nog tien minuten over uw
stokpaardje te praten. Het gaat er
echter om dat hier een collectief van
mensen gezeten heeft, dat op basis
van de structuurwet uiteindelijk
verantwoordelijk is voor het reilen en
zeilen van deze onderneming, en dat
op z'n minst onvoldoende invloed
heeft uitgeoefend op wat hier
gebeurd is. Tenzij je het vanaf het
begin af aan eens bent geweest met
wat de raad van bestuur gedaan
heeft. Dan hoef je die invloed ook
niet uit te oefenen, want dan ben je
het op voorhand al eens.

Ik vind de kwalificatie van de
voorzitter van de raad van bestuur,
enige weken geleden in Vrij
Nederland, enigszins maatgevend
voor de relatie zoals die er ligt
tussen de raad van bestuur en de
raad van commissarissen. Tegen
publikatie van die kwalificatie heeft
hij nooit geprotesteerd. Ik vind dat
die relatle niet optimaal is, om het
voorzichtig uit te drukken. Ik vind in
elk geval dat door de manier waarop
deze deal tot stand gebracht is, dit
een deal is geworden waarop je
nooit meer met elkaar zou moeten
wedden: 51% en dan komt de rest
wel, twee ondernemingen die eerst
met elkaar praten en daarna pas de
overheid die insteekt. Er zijn
overigens verschillen van mening
over, of de overheid er te vroeg of te
laat ingestapt is, zelfs in dit debat
nog. Maar als je een eindresultaat
wil hebben waarvoor je ook nog enig
enthousiasme kunt opbrengen, dan
moet je het zeker niet meer op deze
manier proberen te bereiken. Er is
veel te veel dwang geweest om tot
een redelijk resultaat te komen. Ik
heb het al gezegd: wat er
geschreven staat is één, maar de
manier waarop het uitgevoerd wordt,
is nog wel wat anders. Dat is het
centrale punt.

Dan nog een aantal opmerkingen
over de programma's. Er wordt
gezegd dat Fokker the leadership
heeft als het om de 65- tot
130-zitters gaat. Wij hebben er al
veel discussies over gehad. In de
eerste plaats is de Fokker 50 al in
een vroegtijdig stadium buiten de
boot gevallen. Ik denk dat dit al in
februari 1992 was, dus vanaf het
begin.

De heer Van lersel (CDA): Dat zei
Schrempp ook, volgens het artikel in
het AD van vanochtend, de facto.

De heer Vos (PvdA): Precies. En nu
zie je dat de 328S van Dornier en de
Fokker 50 in hetzelfde pulletje
passen. Dit betekent in feite dat je
concurrentie in eigen huis veroor–
zaakt, en ook daarbij zet ik vraag–
tekens. Hetzelfde geldt overigens
voor de positie van de Fokker 130.
Daar wordt nogal ambivalent over
gesproken; het ene moment is het
een vliegtuig waarmee wij iets
kunnen doen, het andere moment is
het een vliegtuig dat nooit zal
vliegen. Maar als ik mij even concen–
treer op de opmerkingen van de
afgelopen weken, dan gaat het erom
dat de heer Schrempp op 14 april bij
de presentatie van het jaarverslag
van DASA zegt dat de Fokker 130
niet haalbaar is, terwijl de heer
Poppe, de zeer goed geïnformeerde
woordvoerder van DASA, op 27 april
zegt dat men gewoon met dit project
doorgaat. En bovendien zegt hij dat
beide typen elkaar niet eens bijten:
de Fokker 130 is de grootste in het
Fokker-segment, de A-319 is de
kleinste in het Airbus-segment. Dat
zal allemaal wel zo zijn, maar als de
heer Schrempp zegt dat er voor de
Fokker 130 geen plaats op de markt
is omdat er geen vraag naar is, dan
kan niemand mij wijsmaken dat er op
hetzelfde moment wel plaats zou zijn
voor de A-319, want het zijn typen
die precies even groot zijn. Dus öf ze
komen er alle twee niet omdat er
geen vraag naar is, óf ze komen er
alle twee wel, maar ik blijf van
mening dat er dan concurrentie in
eigen huis ontstaat.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Maar stel nu dat het waar is
dat de Fokker 50 in februari vorig
jaar al buiten de boot gevallen is en
dat de heer Schrempp zegt dat de
Fokker 130 het zou moeten afleggen

tegen de A-319. Dan vallen de
Fokker 50 en de Fokker 130 weg en
dan hebben wij nog de Fokker 70 en
de Fokker 100 over. En wat de
Fokker 70 betreft moeten wij nog
maar afwachten wat er in verband
met de onzekerheid op de huidige
markt allemaal ontwikkeld zal
worden. Dit betekent dat een
zelfscheppende vliegtuigindustrie
eigenlijk alleen maar kan overleven in
"familieverband". Wat blijft er naar
uw oordeel dan nog over van die
zelfscheppende vliegtuigindustrie?

De heer Vos (PvdA): Onze huidige
vliegtuigindustrie heeft altijd op
basis van twee programma's
gedraaid. Het verschil is dat men
zich nu alleen maar richt op straal–
vliegtuigen, terwijl het vroeger ging
om een turboprop en een jet. De
discussies in de afgelopen maanden
waren vooral gericht op de Fokker
50, wat in de maand oktober tot
enige vertraging heeft geleid. Er
moest duidelijk worden gemaakt,
wat nu precies de positie van dit
toestel was. De raad van bestuur van
Fokker heeft meermalen in het
openbaar gezegd dat men in staat
zou zijn om dit vliegtuig op de markt
te houden, als de markt een klein
beetje zou aantrekken. Na vele
gesprekken met leden van deze raad
heb ik mij laten overtuigen. Op het
ogenblik vormt voor mij de Fokker 50
op zichzelf niet meer het probleem,
maar het ontwikkelen van een nieuw
vliegtuig - want de Dornier 328S is
er nog niet - terwijl de verkoop ervan
aangeboden wordt aan degene die
zelfstandig moet proberen, de Fokker
50 op de markt te houden. Ik zou het
een heel verstandige beslissing
vinden als de nieuwe onderneming
vóór het eind van de zomer alsnog
tot de conclusie kwam dat het van
de gekke zou zijn om die concur–
rentie in eigen huis te halen en dat je
het geld voor de ontwikkeling van
nieuwe programma's veel beter zou
kunnen besteden, bijvoorbeeld aan
de opvolger van de Fokker 100, zoals
de heer Schrempp zei. Daar zal
immers nog geld genoeg voor nodig
zijn. Het probleem is alleen dat het
niet af te dwingen is. En het alter–
natief is, gelet op al die onzeker–
heden, "nee" zeggen tegen het
avontuur dat wij op dit moment
aangaan. Ik vind dat er met de
huidige stand van zaken geen enkel
alternatief is. Onder deze condities
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zijn er geen verstandige gesprekken
meer te voeren met ondernemingen
elders over een constructie waarin
Fokker past. Dan moet je dat ook
niet doen.

Ik zeg ook niet dat alle rampspoed
die wij hier met elkaar kunnen
verzinnen ook daadwerkelijk gebeurt.
Op dit moment moeten wij
vaststellen dat wij geen receptie
houden, maar dat wij met een
analyse bezig zijn van wat wij de
komende jaren kunnen verwachten.
Het is heel goed om deze dingen
naast elkaar te zetten. Het moet een
onderdeel van het ondernemings–
beleid zijn om met deze conse–
quenties rekening te houden.
Immers, de overheid is vanaf dit
moment geen soort belangstellende
toeschouwer, maar moet nog steeds
een heel belangrijke rol spelen bij de
ontwikkeling van nieuwe vliegtuig–
programma's, met grote financiële
consequenties. Dat geeft ons de
plicht om er nu op te wijzen dat een
aantal ontwikkelingen contrapro–
duktief werken en precies dat
kunnen veroorzaken wat niemand
hier wenst.

De raad van commissarissen is de
laatst verantwoordelijke in de keten.
Ik moet tot mijn grote teleurstelling -
en nu druk ik mij voorzichtig uit -
constateren dat de raad van commis–
sarissen geen rol van betekenis
gespeeld heeft in de discussie. Dat is
heel slecht. Wat dat betreft, zijn er
ook geluiden naar buiten gekomen,
niet alleen van de heer Swarttouw. Ik
heb er zojuist nog op gewezen dat
aan het eind van deze discussie de
heer Nederkoorn een uitspraak heeft
gedaan over zijn raad van commissa–
rissen. Het moet waar zijn wat hij
zegt; anders had men daar heel fel
op gereageerd. Welnu, daarmee is
de discussie geen goede dienst
bewezen.

Er moet duidelijkheid komen over
de uiteindelijke samenstellmg van de
Fokkerfamilie. Wij hebben net alle
mogelijke situaties op een rij gezet
In het jaarverslag van 1992 van
Daimler Benz staat: "Fokker wird als
integraler Bestandteil des Luftfahrt
die Systemführung für das Segment
der 65- bis 120-Sitzigen Regio–
naljets haben." Dan moet je ook
duidehjkheid hebben over de positie
van de Fasa, de Fokker 130 én van
de A-319. Ik verneem graag nog
eens van de minister wat daarover
concreet is afgesproken en hoeveel

ruimte daarin zit.
Als het gaat om de verdere

ontwikkeling van programma's, is het
ook buitengewoon interessant om te
weten welke afspraken er met DASA
gemaakt zijn, niet alleen over de
centjes, maar ook over de inhoud. Ik
denk hierbij niet alleen aan de positie
van het NIVR, maar ook aan de
voortgang van de activiteiten bij
NLR, TU Delft en de hogescholen
Rijswijk en Haarlem, om van de
lage-snelheidswindtunnel in de
Noordoostpolder nog maar niet te
spreken. De directe betrokkenheid
van deze instituten en de acceptatie–
graad van DASA om hier veel
energie in te steken, zijn net zo
belangrijk als het antwoord op de
vraag wat er binnen het concern min
of meer aan concurrentie tussen
vliegtuigtypes wordt opgeworpen.
Hierover wil ik graag duidelijkheid
hebben. Dat bepaalt namehjk in
belangrijke mate de startpositie.
Daarbij moet dit nieuwe concern een
kans krijgen.

De heer Tommel (D66): Het is
duidelijk dat de winstgarantie die
DASA nu krijgt, tot een aanzienlijke
strop bij NIVR leidt.

De heer Vos (PvdA): Precies. Daar
kom ik zo nog over te spreken.

De heer Tommel (D66): Moet ik uit
de woorden van de heer Vos conclu–
deren dat volgens hem het NIVR
moet kunnen blijven rekenen op
datgene waarvan tot nu toe sprake
was, dus zonder de korting die het
gevolg is van de winstgarantie?

De heer Vos (PvdA): Dat is een heel
interessante discussie. Allereerst zal
het NIVR in de toekomst nooit meer
in staat zijn om vliegtuigpro–
gramma's te financieren, zoals dat
vroeger gebeurde. De vraag is niet of
het NIVR op het gebruikelijke niveau
moet blijven, maar wel hoeveel geld
DASA wil steken in de ontwikkeling
van vliegtuigprogramma's die door
Fokker ontwikkeld en gebouwd
moeten worden. Dat is cruciaal en
daar hebben wij het tot nu toe nog
niet over gehad. Of moet Fokker het
doen met het geld dat op het
ogenblik naar het NIVR stroomt plus
datgene wat Fokker zelf eventueel
aan rendementen bereikt? Daar heeft
iedereen overigens vraagtekens bij
gezet. Misschien speelt dat ook een

rol. Als dat laatste het geval is,
hebben wij een probleem. Dan
voorzie ik grote moeilijkheden bij het
financieren van nieuwe vliegtuigpro–
gramma's. De vraag is dus niet of de
Nederlandse overheid ervoor moet
zorgen dat het NIVR-geld op peil
blijft. Nee, er zijn afspraken met
DASA gemaakt en het is dus de
vraag of DASA ertoe bereid is, niet
alleen een financiële, maar ook een
luchtvaartpolitiek aanvaardbare rol te
spelen in vliegtuigprogramma's die
hier ontwikkeld en gebouwd worden.
Ik leg dan minder de nadruk bij de
Nederlandse overheid, die haar
portie dik heeft gehad. Er zal moeten
blijken wat de Duitse moeder en
misschien de Duitse grootmoeder of
de moeder der moeders er op
langere termijn aan geld in wil
steken. Dit zal in belangrijke mate
uitmaken of er op langere termijn
nog iets van vliegtuigindustrie in
Nederland is. Dat vind ik cruciaal.

De heer Tommel (D66): Het is
duidelijk dat u een ander accent op
de rol van het NIVR legt dan andere
sprekers. Zij zeggen dat je op dit
punt continuïteit moet betrachten en
dat het niet zonder het NIVR kan.

De heer Vos (PvdA): Natuurlijk niet.
Je kunt nooit zonder de constructie
via het NIVR. Wij waren al geruime
tijd aan het glijden in de verdeling
van de ontwikkelingskosten. In 1946
kwam 100% voor rekening van de
overheid als prefinanciering. Daarna
betaalde de overheid 40% van de
ontwikkelingskosten, garandeerde zij
40% van de ontwikkelingskosten via
kapitaalmarktleningen en legde
Fokker er 10% bij. In 1987 hebben
wij tot iets anders besloten, wat in
de praktijk ertoe heeft geleid dat de
geldstroom via het NIVR ongeveer
60% was en die via Fokker ongeveer
40%. Wij kunnen ons dus niet
beroepen op een vaste lijn die er al
vijftig jaar was. Er hebben verschui–
vingen plaatsgevonden.

Ik vind dat de NIVR, dus de Neder–
landse overheid, in de nieuwe
constructie een substantiële rol moet
spelen in de ontwikkeling van vlieg–
tuigen. Degene die vindt dat hij een
sterke partner heeft gevonden in
Fokker en hiermee een positie wil
verwerven op de Europese markt en
misschien de wereldmarkt, moet dan
ook laten zien dat hij er materieel
betekenis aan toekent en dus
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duidelijk maken hoeveel geld erin
gaat. Wij weten wat er nu gebeurt en
welke consequenties het voor de
fondsen in het NIVR heeft. Het moet
duidelijk zijn dat hier iets tegenover
gesteld moet worden. Mijn vraag aan
de minister is of DASA hierover
duidelijkheid heeft gecreëerd.

De heer Tommel (D66): U tilt wel
heel makkelijk aan het gigantische
bedrag dat het NIVR moet missen.

De heer Vos (PvdA): Het mist het
niet.

De heer Tommel (D66): Het mist
het wel, want het NIVR mocht erop
rekenen en het verdwijnt uit de
budgetten van het NIVR. Laten wij er
heel helder over zijn.

De heer Vos (PvdA): Dat klopt.

De heer Tommel (D66): Verschil–
lende woordvoerders, ook de heer
Van lersel en mevrouw Rempt,
hebben gezegd dat je niet eerst een
cluster belangrijk kunt vinden en er
tentatief een bedrag voor kunt
toezeggen en in de ramingen zetten,
en vervolgens een grote greep eruit
kunt halen onder het motto dat wij
wel zien wat een ander doet. Dit is
naar mijn gevoel niet consistent.

De heer Vos (PvdA): Wat ik een
beetje makkelijk vind, is dat er aan
het einde van de nt een deal
gemaakt wordt waarbij de ontwikke–
lingskosten eerst op de balans staan
en daarna op de winst– en verliesre–
kening komen, waardoor het terug–
vloeien van gelden naar het NIVR
nog meer onder druk komt te staan.
Degene die belang heeft bij Fokker
en denkt hiermee een goede positie
op de Europese markt of op de
wereldmarkt te creëren, moet
duidelijk maken wat hij in de ontwik–
keling wil steken naast datgene wat
van Nederlandse zijde in die onder–
neming wordt gestoken. Dan is voor
mij niet de eerste vraag of wij het
resterende deel, dat wij net aan de
moeder, aan DASA, hebben wegge–
geven, nog eens willen bijpassen.
Dan betalen wij twee keer. Zijn wij
het daarover eens? Juist.

De heerTommel (D66): Laten wij
wel zijn. Wij constateren dat DASA
verlies maakt, ook in de komende
jaren. Wij constateren dat ook

Fokker in de eerstvolgende jaren
niets zal verdienen. Integendeel, wij
hopen dat het overeind blijft. Vanuit
deze situatie zegt u dat u eerst wilt
zien wat DASA kan bijdragen Ik
denk dat je andersom moet
redeneren In alle realiteit zullen de
eerstvolgende jaren heel moeilijk
zijn. Onder deze omstandigheden
kun je niet een grote greep uit de kas
van het NIVR doen.

De heer Vos (PvdA): Onder deze
omstandigheden is het dubbel
belangnjk om te weten wat de
partner wil doen in het kader van de
ontwikkeling. Als je na deze move
vindt dat wij ons in eerste instantie
verantwoordelijk moeten voelen en
als eersten moeten schuiven om de
potten van het NIVR te vullen, zet je
een structurele stap, die ertoe leidt
dat men ieder jaar met de collec–
tebus langs komt. Sinterklaas is een
beetje vroeg dit jaar.

De heer Tommel (D66): Dit is een
verkeerde voorstelling van zaken. Er
moet geen extra bedrag naar het
NIVR. De situatie is nu dat een
bedrag eruit gehaald wordt. De
vraag is of het redelijk is om dat te
doen onder de omstandigheid dat je
weet hoe slecht DASA en Fokker
ervoor staan en niet kunt verwachten
dat daar zomaar het bedrag dat wij
eruit halen, zal worden aangevuld.
ledereen zegt: kijk eens hoe zwak zij
zijn en hoeveel zij verliezen. En u
zegt op hetzelfde moment: ja, het
moet maar van hun kant komen. Kan
dat nu?

De heer Vos (PvdA): Nee, maar de
vraag is toch minstens net zo
interessant of het van onze kant
moet komen? Dit, terwijl je aan het
einde van de discussie, aan het einde
van de onderhandelingen, een
gebaar gemaakt hebt in de richting
van DASA, waarbij je garandeert dat,
als de 5% winst niet gehaald wordt in
de komende drie jaar, je het gaat
aanvullen. Wat is er dan tegen, als er
ook een bestemming is voor die
centjes? Ik wil graag van de minister
vernemen: wat doen wij daarmee?
Stort dat terug? Laten wij dat een rol
spelen bij de verdere ontwikkeling
van vliegtuigen? Schep daar nu eens
duidelijkheid over! Of gaat het in de
portemonnee of in een oude sok?
Tegen dat laatste zou ik namelijk
bezwaar hebben.

Dat geld is niet weg; dat geld is
ergens anders. Het bevindt zich nog
steeds binnen die nieuwe combinatie
waar wij het nu over hebben. Dan
vind ik dat de andere die een rol
speelt in die combinatie, er ook
duidelijkheid over moet creëren wat
hij met dat geld wil doen. Ik neem
niet aan dat je met die paar centen
heel Daimler Benz overeind kunt
houden. Dat is althans mijn
vermoeden Je zult dus duidelijkheid
moeten creëren over datgene wat er
binnen de DASA/Fokker-combinatie
gebeurt met dit geld. Op het
moment dat blijkt dat je het nodig
hebt voor de langere-termijnvisie,
moet DASA daar ook duidelijkheid
over creëren. Ik wil graag weten van
de minister of DASA daar duide–
lijkheid over gecreëerd heeft, want
anders is het een geldstroom waar ik
nog meer probleempjes mee heb
dan ik er nu al mee heb.

De heer Van lersel (CDA):
Voorzitter! De inbreng van de heer
Vos begint meer en meer het
karakter te krijgen van een wissel–
werking tussen zwartgalligheid en
wat overdreven zelfbewustheid...

De heer Vos (PvdA): Van wie?

De heer Van lersel (CDA): Van u,
mijnheer Vos. Ik zou u namelijk de
vraag willen stellen of het redelijk is
het volgende te veronderstellen,
wanneer er twee, drie partijen onder–
handelen die een financieel arran–
gement overeenkomen. Want dat
kunnen wij leuk vinden of niet: dat
financiële arrangement is overeenge–
komen. Het heeft onder andere
betrekking op het technologisch
draagvlak: daar hebben wij het over.
Is het dan redelijk om te veronder–
stellen dat van degene die deze
concessie afgedrongen heeft,
verlangd kan worden dat hij dat op
andere wijze weer teruggeeft? Nee,
je zou aan de minister moeten
vragen of het mogelijk is - dat lijkt
mij de vraag - om met de winstga–
rantie die de minister heeft
afgegeven voor de komende drie
jaar, te zamen met de bron waaruit
die gefinancierd moet worden, een
zodanig technologisch draagvlak
overeind te houden dat daarmee de
toekomst van de industrie, van de
hele onderneming, niet in gevaar
wordt gebracht. Dat is de vraag en
dat kun je niet naar de Duitsers
toespelen.
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De heer Vos (PvdA): Dan heeft u het
toch alleen over het NIVR en de rol
die het NIVR zou kunnen spelen voor
de ontwikkeling in de Nederlandse
vliegtuigindustrie, waarbij wij geen
enkele relatie leggen met de partner
van Fokker, namelijk DASA. Dan
denk ik bij mijzelf: als je in zo'n
situatie had moeten redeneren, wat
is dan nog de waarde van de deal?

De voorzitter: Een laatste inter–
ruptie voor mevrouw Rempt op dit
punt en dan moet de heer Vos zijn
betoog afsluiten.

Mevrouw Rempt Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! Ik begrijp
met zo goed wat de collega allemaal
vraagt aan de minister, want de raad
van bestuur heeft duidelijk aange–
geven dat Nederland, wat je noemt,
zijn eigen broek moest ophouden.
Het betreft dan het NIVR of verdere
subsidies van de overheid of men
moet het toevallig zelf in kas hebben.
Dit deel komt gewoon bij Nederland
terecht.

Het grote probleem is nu dat de
minister heeft toegestaan, dat hij
een winstgarantie afgeeft, waardoor
met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid het NIVR z'n 200
mln. niet krijgt. Wij gaan dan twee
keer betalen. Want als Nederland wil
dat er een zelfscheppende industrie
blijft - ik geloof dat het NIVR op het
ogenblik niet barst van de centen -
dan zal de overheid over de brug
moeten komen, hoe u het ook wendt
of keert. Mijnheer Andriessen heeft,
zo dacht ik, niet echt met Daimler
Benz gesproken om te vragen wat zij
eigenlijk op het stuk van die ontwik–
keling verder wilden doen, behalve
datgene wat zij in Duitsland ontwik–
kelen.

De heer Vos (PvdA): Kijk, dat hij niet
met Daimler Benz gesproken heeft,
is niet mijn uitgangspunt geweest.
Waar het mij om ging, was of hij
over deze zaak heeft gesproken met
de mensen die hun handtekening
moeten zetten. Dat was DASA. Als u
zegt dat zij hun eigen broek moeten
ophouden, zal dit wel waar zijn...

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dat heb ik niet
gezegd.

De heer Vos (PvdA): Nee, u citeert
iemand. Maar de heer Schrempp zei
bij de presentatie van het jaarverslag
en gisteren in het Kurhaus in
Scheveningen: wij gaan de opvolger
van de Fokker 100 ontwikkelen. Als
hij spreekt over "wij", dan kan hij
niets anders bedoelen dan DASA en
Fokker. Dan wordt het buitengewoon
interessant om te weten hoe de
geldstromen in dat verband gaan
lopen Als dan overemd blijft dat wij
het op eigen houtje zouden moeten
doen, hebben wij een probleem.
Maar ik kan daar niet van uitgaan,
omdat wij dan in grote problemen
komen met de ontwikkeling van een
nieuw vliegtuigtype.

De voorzitter Wilt u afronden?

De heer Vos (PvdA): Ik zit met een
probleem. De heer Van Duinen heeft
op 4 april, sprekend over de afslan–
kingsoperaties, gezegd dat de insnee
die nu plaatsvindt in de organisatie,
heeft geleid tot het bereiken van de
minimumsterkte voor een zelfschep–
pende industrie. Vlak daarna heeft
de heer Reuter gezegd: Fokker doet
normaal mee met de afslankingsope–
raties die voortvloeien uit de
concernstrategie. Ik wil graag weten
of in de gesprekken van de laatste
weken duidelijkheid gecreëerd is
over de consequenties die dit kan
hebben voor de positie van Fokker in
de komende jaren.

Het is nog sterker: in het maart–
nummer van Aktuell, het blad van
Der Deutschen Aerospace, zegt
mijnheer Schrempp (daar gaat het
over de positie van werknemers en
de reductieprogramma's): "Auch in
dem letzten noch offenen Punkt, der
Unterstützung der hollandischen
Regierung bei Kapazitatsanpas–
sungen bei Fokker, wurde entspre–
chend dem Dasa-Vorschlag Einlgung
erzielt." Ik denk dat het goed is om
van de minister duidelijkheid te
krijgen over de vraag welke actieve
rol DASA zegt hem afgedwongen te
hebben op het punt van verdere
reducties Die zou ik dan graag
gekoppeld zien aan de uitspraak van
de heer Van Duinen, dat nieuwe
reducties er in ieder geval toe zullen
leiden dat Fokker, als zelfschep–
pende industrie niet langer bestaat.

Tot slot wil ik graag weten hoe het
zit met de positie van de toeleveran–
ciers binnen DASA/Fokker. Ook wil
ik weten welke vorm van medezeg–

genschap een rol binnen de nieuwe
onderneming moet gaat spelen. Mijn
vraag richt zich op de positie van de
bonden en de positie van de onder–
nemingsraden.

D

Minister Andriessen: Voorzitter!
Door bijna alle afgevaardigden zijn
vragen gesteld over de loop van het
onderhandelingsproces, met
verschillende accenten op verschil–
lende onderdelen. Ik heb er behoefte
aan in het kort een reactie te geven,
te meer omdat dit de eerste keer is
dat ik daarvan in het openbaar
verslag kan doen. Soms heb ik na
afloop van een bepaald onderdeel
van de onderhandelingen wel eens
een persconferentie gegeven, maar
ik heb nog nooit de gelegenheid
gehad - anderen wel, die konden
daar veel vrijer over praten - om de
gang van zaken in grote lijnen uiteen
te zetten en misverstanden daarover
weg te nemen. Want ik heb zelden
een dossier gezien waarover zoveel
misverstanden zijn ontstaan. Maar ik
geef onmiddellijk toe dat het een
heel belangrijke zaak is voor
Nederland. ledereen heeft zich
ermee bemoeid, heeft zich ermee
ingelaten en ik kan de emoties
daarover ook zeer goed begrijpen. Ik
kan dan ook best begrijpen dat
sommigen wel eens zijn meegesleept
door hun emoties.

Bijna alle woordvoerders hebben
gesproken over het uitgangspunt dat
in 1987 was gekozen. Het laatste
reddingsmiddel was: Fokker had een
partner nodig. Ik vond dat van mijn
ambtsvoorganger een verstandige
daad. Fokker had een partner nodig.
Dat kon iedereen zien. Wij konden
het ons als klem land op den duur
onmogelijk veroorloven om door te
gaan met een zelfstandige vliegtuig–
onderneming, gegeven in de eerste
plaats de zeer hoge ontwikkelings–
kosten. Ik durf niet precies te zeggen
wat een Fokker 130 gaat kosten: 3
mld. of 4 mld.? Ik weet het niet. Ik
meen dat wij dat geld nauwelijks
hebben en dat wij dat ook niet
zouden willen opbrengen. Ik denk
niet dat de Nederlandse Staat
daartoe in staat zou zijn en ook niet
dat iedereen het ermee eens zou zijn
als wij de gelden daaraan zouden
besteden. Dat is één.

In de tweede plaats is er een
toenemende concurrentie. Er is al
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een serie van aanbieders van vlieg–
tuigen genoemd. Er was toch wel
zeer dringende en direct voor de
hand liggende concurrentie van de
regionliner. Dat is eigenlijk in de
afgelopen dagen onderstreept, toen
de Duitsers dat ding in en uit elkaar
hebben gehaald. Het was dus niet
alleen humbug. Men had dat ding op
de tekentafel. Dat ding zou er
kunnen komen. Dat is nogmaals
bevestigd door de Fransen.
Daarnaast is het feit genoemd dat
vliegtuig verkopen vaak een sterk
politieke daad is. Heel veel vlieg–
tuigen van Fokker worden door de
regering verkocht. Ik heb er zelf een
aantal verkocht. Je merkt dan dat je
als klein land maar een beperkte
draagkracht hebt. Bovendien wijs ik
op de concentratie die in Nederland
nodig was. Deze vier aspecten
maakten een aantal jaren geleden al
duidelijk dat het nodig was om een
partner te vinden.

Je kunt, zoals de heer Vos heeft
gedaan, een heel lange beschouwing
houden. Zijn de mensen van Fokker
wel overal goed op ingegaan? Zij
hebben betrokkenen bezocht. Ik heb
het commentaar naar aanleiding van
sommige bezoeken vernomen.
Sommige vliegtuigbouwers zeiden:
het was een tamelijk oppervlakkig
gesprek. Anderen zeiden: wij zijn er
dieper op ingegaan. Maar zij hebben
de ronde gemaakt en zijn uitge–
komen bij DASA. Wij hebben
natuurlijk voor onszelf een analyse
gemaakt van de sterktes en de
zwaktes van de samenwerking met
DASA. Dat is eigenlijk het eerste
werk dat Economische Zaken heeft
gedaan. Wij kwamen met Fokker tot
het oordeel dat DASA de meest
belovende optie was in het geheel.
Moet je dit als overheid nog
checken? Ik vind het vreemd dat men
mij dit vraagt. Straks kom ik bij de
vraag of ik te veel of te weinig heb
gezegd in de discussies. Ik had het
te veel gevonden om de hele wereld
af te reizen om te vragen: de mensen
van Fokker zijn bij u geweest, waar
heeft u het over gehad, was u
helemaal tevreden, ziet u andere
mogelijkheden etcetera. Ik meen dat
ik dan in mijn rol als grootaandeel–
houder bepaald veel te ver was
gegaan. Ik heb het Fokkerverhaal
begrepen. Mijn eigen analyse toonde
aan dat DASA de meest belovende
partner was. Dan moet je nagaan
wat de verdere consequenties zijn.

Daarover kom ik nog te praten. In
principe moet ook een conclusie
worden getrokken.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! Op welke
wijze is de minister tot de conclusie
gekomen dat het DASA moest zijn
en niets anders? Bovendien zijn er
merchant-bankers die dit karwei
nogal eens oppakken voor mensen
die een fusie willen aangaan of op
een andere wijze met elkaar willen
samenwerken. Waarom heeft de
minister dat niet gedaan?

Mimster Andriessen: Er is geen
industrie, dit in antwoord op de
vraag van mevrouw Rempt, waarover
zoveel bekend is als over de vlieg–
tuigindustrie. Misschien is over de
automobielindustrie ook zoveel
bekend. Maar overal is terug te
vinden wat de sterktes en de zwaktes
van de verschillende vliegtuigmaat–
schappijen zijn, met welke
programma's zij bezig zijn, waar de
concurrentie ligt etcetera. Die
analyse konden wij rustig zelf maken.
Daar heb je echt geen
merchant-bank voor nodig. Je kunt
natuurlijk wel ter bevestiging van je
gevoelens vragen: wat vindt u
hiervan? Wij vragen voortdurend hoe
het zit met deze industrie. Ik zal
nagaan of in dit concrete geval is
gevraagd wat men ervan vindt. Wij
hebben er echter redelijk goed
materiaal over. Als wij dat niet
hebben, hebben wij het in de cluster
waarin deze hele zaak zit. Dit weten
wij echt wel. Er is geen
merchant-bank die hierover sterkere
verhalen kan vertellen dan wij zelf
kunnen. Wij hebben zelf betere
verhalen en betere inzichten. Welnu,
wij hebben die conclusie getrokken.
De heer Vos vroeg erom, maar ik ga
niet na wat de voordelen zijn van de
Bombardiers, de British Aerospaces,
de Aérospatials enzovoorts. Zij
hebben alle hun voor– en nadelen.
Alles overwegende en gelet op de
sterktes van DASA was de gevolgde
route de meest voor de hand
liggende. Die keuze hebben wij
gemaakt.

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Dat
was mijn punt ook niet. Het ging mij
om de vraag van mevrouw Rempt:
welke contacten zijn er nu geweest?
Ik heb gesproken over een check die
ik zelf heb gemaakt. Zelf kom ik dan

tot de conclusie dat het grootste
deel van de contacten niet al te
serieus is geweest. Dat is voor mij
het punt. Daarover ging mijn
redenering; over de vraag welke
opties je met elkaar kunt vergelijken.

Mmister Andriessen: Voorzitter!
Hierover heb ik al gesproken, maar ik
wil wel een uitgebreider antwoord
geven. Het zou een merkwaardige
indruk hebben gemaakt als ik onmid–
dellijk als reactie op de contacten
met DASA allerlei vragen over
andere contacten zou hebben
gesteld. Sommigen hebben mij
overigens toch al verweten dat ik me
te veel met het dossier bezighield.
Fokker had mij verteld dat zij al
overal was geweest en dat de aan de
orde zijnde keus het meest voor de
hand lag. Mijn eigen analyse ging
ook in die richting. Men zou getracht
kunnen hebben om mij direct te
verzekeren van de juistheid van de
mededelingen van Fokker omtrent
hun gesprekken met Bombardier en
die met alle andere maatschappijen.
Ik heb wel eens indirect navraag
gedaan over de gesprekken bij een
of twee maatschappijen. Ik heb ook
wel eens een antwoord gehad in de
sfeer van: erg serieus was het
gesprek niet; het was net of men
alleen maar kwam omdat het hun
plicht was. Ik heb ook wel eens
andere antwoorden gehad. Derge–
lijke vragen zijn dus heus wel
gesteld, maar het zou erg gek zijn
geweest als ik die vragen onmid–
dellijk had gesteld toen het Fokker–
dossier op mijn bureau kwam.

Ik zal in dit verband niet op alle
details ingaan. Men weet dat ik er
een paar dagen voor genomen heb
om over deze zaak diep na te
denken. Ik zag namelijk al emoties
ontstaan. Daarbij denk ik niet zozeer
aan emoties bij mijzelf. Met mijzelf
was ik vrij gauw klaar. Wel heb
gedacht aan de emoties in het land.
Toch heb ik voor mijzelf gezegd: wij
moeten de toekomst van Fokker
boven alle mogelijke andere
gevoelens die bij sommige mensen
zullen ontstaan, stellen. Daarbij zou
het ook om eenvoudige gevoelens
gaan, bijvoorbeeld die waarbij men
denkt: wij houden uitverkoop van de
Nederlandse industrie, wij verkopen
die uit aan de verkeerde partner, wij
hebben geen industriepolitiek
enzovoorts. Aan al die dingen heb ik
gedacht. Eigenlijk heb ik niet zozeer
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gedacht aan iets dat mij wel in de
schoenen werd geschoven, namelijk
het feit dat het hierbij om een Duitse
partner ging. Daarover heb ik niet zo
verschrikkelijk veel nagedacht. Het
ging mij meer om de andere dingen
en die heb ik zojuist genoemd.

Met de geschetste situatie als
uitgangspunt heb ik wel direct de
conclusie getrokken: bij alles moet
niet vooropstaan de opbrengst van
Fokker, hoezeer men daaraan ook
behoefte moge hebben. Op dat punt
vond ik gehoor bij mijn collega's.
Daarentegen zou volgens mij
centraal moeten staan de vraag: hoe
kunnen wij verzekeren, dat het
technologische cluster, de kluit of
hoe je het ook noemen wilt, zo goed
mogelijk intact blijft? Dat was mijn
inzet. Dan denk ik aan Fokker met
zijn bijzondere competenties, vooral
op het gebied van besturing, aerody–
namics en composits; dat is de wijze
waarop men de vleugels plakt
enzovoorts. Verder denk ik in dit
verband aan het de luchtvaartbe–
drijven KLM, Martin Air, Transavia en
Air Holland. Die vindt men allemaal
op een klein oppervlak bij elkaar. Ik
noem verder nog: de luchthaven
Schiphol, de technisch-wetenschap–
pelijke infrastructuur, het NLR, TNO,
de TU Delft, de HTS Haarlem, de
toeleveringsindustrie en de
windtunnel. Met deze opsomming
heb ik zo ongeveer wel aangegeven
wat men in Nederland dicht bij
elkaar vmdt Deze organisaties en
instituten bevinden zich weliswaar
niet op loopafstand van elkaar, maar
zijn toch allemaal zeer snel te
bereiken. Dat is zeer uniek. Zoiets
vindt men eigenlijk nergens in
Europa. Het ging mij dus niet om het
geld; het cluster was het
uitgangspunt.

Je moet je dan verder ook gaan
afvragen welke krachten in het spel
komen. Dat heb ik niet helemaal van
tevoren geweten. Ik kon wel stukken
van het geheel overzien. Mijn inzet
was: zorgen voor het cluster, voor de
zelfscheppende industrie. Het lijkt
hierbij te gaan om een abstract
onderwerp en je kunt het ook niet
anders dan in een contract samen–
vatten. Dan zijn er onmiddellijk
mensen die zeggen: wat heb je aan
een contract? Alles lijkt wel abstract,
maar toch moet je dit soort zaken
vastleggen in contracten. Dat is de
enige manier om ervoor te zorgen
dat zo'n cluster behouden blijft bij de

daden die je gaat doen. Mij ging het
dus vooral om de vraag: hoe ziet het
contract eruit? En het ging mij niet
allereerst om de vraag: hoeveel geld
levert het op?

De inzet van Fokker was een
geheel andere. Fokker wenste zeer
snel resultaat; het bedrijf had geld
nodig voor realisering van de
toekomstplannen. Op de plank lagen
de plannen voor de Fokker 70 en
voor verder in de toekomst die voor
de Fokker 130. Men had te maken
met de problematiek van de emissie
en men had partners nodig voor
andere projecten. Er was dus haast
geboden. Op zichzelf is dat een
objectieve factor. In alle onderhan–
deiingen is Fokker echter constant
opgezweept vanwege de enorme
haast. Zij zagen namelijk de bui
hangen. Zelfs al was het uitstekend
gegaan met de vliegtuigindustrie,
dan nog had Fokker absoluut meer
geld nodig. Er moest een grotere
produktie komen, er moest een
hogere omzet gedraaid worden. Er
moesten debiteuren en voorraden
worden gefinancierd. Dat kon men
eenvoudig niet. Men had dat geld
nodig.

De emissie is gemist. Daar kun je
eindeloos over praten. Ik vind het
onverstandig dat de emissie niet is
uitgezet. Fokker zegt dat het niet
goed mogelijk was. Nogmaals, ik ben
van mening dat men de emissie had
moeten uitzetten, met het risico dat
zij niet voltekend zou worden. Het
missen van dat geld maakte Fokker
onvoorstelbaar haastig en angstig.

De heer Tommel (D66): Ik denk dat
de minister die conclusie terecht
trekt. De opmerkingen van Fokker
over het missen van de emissie zijn
echter wat anders. Fokker zegt: er
werd niet voldaan aan de emissie–
voorwaarden die de banken stelden.
Dat is een objectief criterium waar
niet over getwist kan worden. Werd
er nu wel of niet voldaan aan de
emissievoorwaarden van de banken?

Minister Andriessen Volgens mij is
dit niet het verhaal van Fokker. Men
wilde de Fokker 70 naar buiten
brengen als etiket op de emissie.
Daar was DASA voor nodig. De
Fokker 70 was misschien een aardig
etiket geweest, maar het toestel was
er nog niet en er waren nog geen
launching customers. Dat was een
nogal nskante busmess geweest.

Fokker heeft vaak naar voren
gebracht dat men de Fokker 70 bij
de emissie vond horen. Ik was het
daarmee niet eens.

De heer Tommel (D66): Zijn de
voorwaarden die de banken gesteld
hebben niet bij de minister bekend?

Minister Andriessen Ik weet dat er
een bank was die bepaald geïnteres–
seerd was in het plaatsen van de
emissie.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik vind dit
merkwaardig, want ook de heer
Kuilman, president van de raad van
commissarissen, heeft gezegd dat
niet voldaan kon worden aan de
voorwaarden van de banken.

Minister Andriessen: Het talijft een
kwestie van waardering. Bij elke
emissie is sprake van risico, waar je
over kunt twisten. Fokker dacht dat
het met de reclame van de Fokker 70
wel zou lukken. Een ander zal weer
zeggen dat er een andere zekerheid
zou moeten zijn. Ik vond het
argument van Fokker op zichzelf heel
redelijk. Ik blijf echter van
overtuiging dat die Fokker 70 op
zichzelf geen doorslaggevend
argument zou zijn bij de emissie.
ledereen wist wel dat Fokker dat
geld echt niet voor de Fokker 70
nodig had. Fokker had het geld
gewoon nodig voor de stijgende
omzet en produktie.

De heer Van lersel (CDA): Ik dank
de minister ervoor dat hij heldere
taal heeft gesproken over de
emissie. Het probleem dat Fokker tot
haast dreef, was niet alleen een
probleem voor Fokker, maar ook
voor Nederland, voor de Staat. Hoe
is het mogelijk dat die perceptie zo
verschillend was? Fokker had allerlei
redenen om haast te hebben, maar
klaarblijkelijk zag de minister niet
zoveel reden voor die haast dat
bijvoorbeeld die emissie niet
geplaatst had kunnen worden. Hoe
kan dat nou zo uiteenlopen?

Minister Andriessen: De onderhan–
delingen hebben bij elkaar dertien
maanden geduurd en dus geen
anderhalf jaar, zoals sommigen
zeggen. Natuurlijk voorzag ik vorig
jaar maart niet dat ik een jaartje
bezig zou zijn. Fokker had een
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dringende haast. Ik had een zekere
haast; ik had helemaal geen zin om
er zo lang over te doen. Er was er in
ieder geval één die absoluut geen
haast had: DASA. DASA wilde wel
graag een leidende rol hebben in dit
segment van de Europese vlieg–
tuigbouw, maar kon, doordat een van
de partners zo'n haast had, rustig
achterover leunen om te kijken hoe
het spel verder zou aflopen. Als de
verkoper wordt opgeduwd door een
haastmaker tegenover een koper die
geen haast maakt, zit hij niet in een
eenvoudige positie. Als men het
tijdsaspect in het geheel uit het oog
verliest, vergeet men iets essen–
tieels.

De heer Vos (PvdA): Nog even over
die emissie. Er is toch meerdere
malen bevestigd dat er in april vorig
jaar een rapport was van Crédit
Lyonnais waarin stond dat een
emissie op dat moment een goede
kans van slagen had aangezien
Fokker koopwaardig was?

Minister Andriessen Ik durf dat op
dit ogenblik niet te zeggen. Ik zal
proberen in tweede instantie aan te
geven waarop wij onze opinie
grondden dat de emissie wel een
kans had.

Voorzitter! Dan komen er drie
perioden. De eerste periode was tot
eind juli; toen was er het eerste
contract. De tweede periode was tot
eind oktober, toen de prijs en de
financiering en dergelijke werden
geregeld. De derde periode gold de
due diligence. Over al deze perioden
wil ik toch een aantal dingen zeggen.

De heer Tommel heeft gevraagd
waarom de Staat zo wankelmoedig is
geweest. Als je in een onderneming
grootaandeelhouder bent, moet je
toch wat oppassen met je gedrag.
Dat is ook het advies dat ik heb
gekregen van de adviseurs waarmee
ik omringd ben geweest. Het is
overigens niet eens zo dat wij zo
verschrikkelijk passief zijn geweest.
Op 10 april 1992 is er een duidelijke
visie van de Staat op tafel gelegd op
de inhoud van het contract. Daar
wisten de partijen dus van. Verder is
er iets gebeurd wat een heel slechte
verhouding heeft veroorzaakt tussen
Fokker en de Staat. Ik doel op de
zogenaamde doorzakvariant.
Bovendien is er over de toekomstige
structuur al in die periode onder–
handeld. De sub-holding is

gecreëerd nadat Fokker zag dat ze
niet kon doorgaan met de doorzakva–
riant. Ik zal een en ander toch wat
verduidelijken, waardoor er toch een
ander licht op de zaak komt. Het
wordt dan ook wat begrijpelijker
waarom EZ wat feller is gaan
reageren op deze gehele gang van
zaken.

De doorzakvariant komt erop neer
dat je een aantal interessante activa
- die hadden met name betrekking
op het bouwen van de vliegtuigen
zelf - laat verdwijnen uit de
maatschappij waar ze in zitten en die
dan op een lager niveau onder–
brengt, waardoor je er als raad van
bestuur alles mee kunt doen wat je
goed dunkt. De gehele bepalings–
structuur blijft dan zitten en wordt
dan als het ware een lege huls.
Zakenmensen onder elkaar noemen
dat de verdwijntruc van de kroonju–
welen. Ik kan er ook wat lelijker
woorden voor gebruiken. Het komt
erop neer dat wanneer je een kast
koopt met daarin mooie zilveren
voorwerpen, die voorwerpen eruit
worden gehaald en je alleen nog
maar de kast overhoudt. Ik vind dat
een kwalijke methode. Ik spreek mijn
verbazing er ook over uit, dat de
Fokkerdirectie vijf tot zes weken lang
volgehouden heeft om het zo te
doen, zonder dat er enige aanleiding
was om te zeggen dat de Staat de
zaak vertraagde. Men heeft
wekenlang volgehouden om het zo te
gaan doen. Totdat ik heb gezegd nu
moeten jullie er echt over ophouden,
want het is ondenkbaar dat ik
hieraan mee gaan werken en schade
doe aan de staatsaandelen en andere
aandelen. DASA was er toen ook van
overtuigd dat het zo niet langer kon.
Toen hebben wij de constructie
gemaakt van de sub-holding, waar
de overheid een aantal jaren in zou
zitten. Toen al is het vetorecht, waar
later volkomen ten onrechte een
enorme fuss over is ontstaan,
bepaald op drie jaar. Gedurende drie
jaar zouden wij de aandelen houden
in de sub-holding. Andere vliegtuig–
ondernemingen konden dan
meedoen in de sub-holding.

De heer Tommel (D66): Ik denk dat
wij het erover eens zijn dat die
doorzakconstructie absoluut niet
kon. Daar behoeven wij geen lange
discussie over te houden. De rol van
de commissarissen in dezen, zeker
die van de overheidscommissaris, is

natuurlijk wel een interessante. U
zegt dat die doorzakconstructie
absoluut niet kon. Welke rol heeft u
daarbij in de richting van die
commissarissen gespeeld en wat
heeft dat opgeleverd?

Minister Andriessen: Dit is een
spoor dat ik heel graag zou willen
bewandelen, maar ik wil het even
apart houden. Het is namelijk een
spoor, waarover men mijn mening
wel kent. Ik geef geen instructies aan
de overheidscommissarissen. Ik wil
daar echter liever later op ingaan,
maar ik kom er beslist op terug.

Het wantrouwen was er dus. Wat
is er verder nog gebeurd? Wij
hadden al aangegeven dat het
cluster belangrijk was en wat er in
ieder geval in zou moeten. Wij
werden toen geconfronteerd met het
resultaat, waarvan je kunt zeggen:
dat is handig gedaan van DASA,
maar niet zo handig van Fokker. Het
was een zeer vaag contract. Er werd
met betrekking tot Fokker gesproken
over slikken of stikken. Ik vind het
dan ook niet zo merkwaardig dat EZ
dan op een gegeven ogenblik tegen
een aantal journalisten zegt: wij
vinden het niet zo'n best contract en
bovendien is ons al eens eerder een
kunstje geflikt. Ik heb daar zelf niet
bij gezeten - ik was toen toevallig
een paar dagen weg - maar ik ben
wel verantwoordelijk. Ik vind het
echter zeer begrijpelijk, vooral omdat
wij te maken hadden met een partij
die iedere week naar de pers liep en
iedere week weer een vracht infor–
matle naar buiten werkte. Daar heeft
EZ dan een keer op gereageerd.

In juni en juli hebben vervolgens
de onderhandelingen plaatsge–
vonden. Het ging toen niet om de
prijs en ook niet om een veto. Het
ging toen om de vraag hoe Fokker in
dat segment een leidende rol kon
krijgen. Ik zal daar niet te veel over
zeggen, ofschoon ik wel die neiging
heb. De elementen van een contract
zijn namelijk moeilijk te begrijpen en
zeggen niet zo verschrikkelijk veel,
maar toch waren die essentieel voor
de Staat. Essentieel voor de Staat
was dat Fokker leider zou zijn van
dat segment. Dat was echter niet
goed omschreven. Verder moest
Fokker de assembleerder zijn en de
ontwerper enzovoort. Op al die
punten hebben wij de zaak behoorlijk
aangescherpt.

Dan zegt men vervolgens: wat is
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het toch gek dat de minister zich
daarmee is gaan bemoeien. Wij
hebben in wezeri drie weken lang
over deze zaak gesproken met
elkaar. Een aantal dagen was daar
iemand van DASA bij. Ik zou mijn
salaris niet waard zijn als ik bij zulke
onderhandelingen op een gegeven
ogenblik, als alles zo'n beetje is
gedaan door de medewerkers, niet
beschikbaar zou zijn. Ik ben toen een
nacht beschikbaar geweest.
Ovengens ben ik in alle andere
onderhandelingen een half uur
lijfelijk aanwezig geweest. Dat was in
oktober. Ik zal daar nog verslag van
doen. Het is hoogstens wat specta–
culair geweest en het viel in de
komkommertijd. Er gebeurde verder
helemaal niets in Den Haag. De
journalisten waren er allemaal en wat
is er dan leuker om op de stoep van
het ministerie van Economische
Zaken te gaan zitten, waar het licht
brandt en waar het ook eens een
kwartiertje uitging, omdat er iets met
de elektriciteit was. Ik denk dat daar
niet te veel aandacht aan moet
worden geschonken.

Men moet de minister natuurlijk zo
lang mogelijk op stal houden, want
dan kun je steeds zeggen dat die
man het niet wil en het anders wil.
Maar op het laatste moment moet je
hem toch te voorschijn halen en dan
kan hij nog een paar dingen doen. Er
zijn in de desbetreffende nacht ook
een paar dingen gedaan. Ik had best
nog wel iets meer willen doen, maar
wij zijn toch tot een versterking van
het contract gekomen. De Kamer
heeft dat contract en heeft de verge–
lijkingspunten. Men heeft ook de
oordelen daarover. Ik zal een paar
onpartijdige groepen noemen,
namelijk de ondernemingsraad en de
vakbonden van Fokker. Die zeiden
dat dit een aanmerkelijke versterking
van het contract was en dat men
zich hier veel gelukkiger mee voelde.
Als je dat als Fokkerdirectie is
overkomen en je hebt al eens ruzie
gehad over de doorzakconstructie,
dan word je niet zoveel vriendelijker.
Ik vind dat ook heel menselijk. Ik ben
natuurlijk wel eens kwaad geweest
op die Fokkerdirectie, maar niet
omdat het mensen zijn. Dat ze noga!
eens reageerden en zich ongemak–
kelijk voelden met deze situatie, kan
ik mij eigenlijk wel heel goed
indenken.

Er is nog iets heel merkwaardigs
aan het dossier. Het is moeilijk uit te

leggen, maar ik zal het toch
proberen. Op een gegeven moment
kwam natuurlijk, dat was 's nachts
om een uur of twee, de kwestie van
de prijs aan de orde. Daar waren wij
op voorbereid. Daar had ik mij
overigens niet in gestort. Ik wist van
de prijs betrekkelijk weinig af en ik
had die onderhandelingen ook nooit
willen voeren. Toen zei DASA echter:
wij willen helemaal niet over de prijs
praten, want wij vinden het finan–
cieren via het NIVR en dergelijke
zeer ondoorzichtig; het gaat ons
alleen om het contract, maar
absoluut niet om de prijs. Daar willen
wij het niet over hebben.

Mij wordt voortdurend uitstel
verweten, maar men vergeet dat de
Duitsers op dat moment om goede
redenen absoluut niet over die prijs
wilden spreken. Ik kon dat heel goed
begrijpen. Dat hebben wij uitgesteld
op hun verzoek en niet op het mijne.
De bedoeling was anders geweest
dat wij op een normale manier via
merchant-banks met elkaar zouden
praten en dat hadden wij in de
daaropvolgende weken willen doen.
De Duitsers wilden dat absoluut niet.

Ik voeg er nog een zin aan toe. Er
is door DASA nimmer een prijs
genoemd. Daar wil ik nog eens een
streep onder zetten. Ik hoor voort–
durend een prijs van ƒ47. Dat is
merkwaardig. Die prijs is nimmer
genoemd. Het is hoogstens een
droomprijs van Fokker geweest en ik
vind het een tamelijk irreële droom–
prijs. De Duitsers hebben die nimmer
genoemd. De eerste keer dat zij het
woord "prijs" concreet in de mond
namen, was deze ƒ 25. Ik vind het
zeer merkwaardig dat ik zelfs van
professoren uit weet ik welke steden
verhalen hoor over onderhandelingen
waarin ƒ47 als uitgangsprijs wordt
genoemd. Die prijs is er nimmer
geweest.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): De minister kijkt mij
verlangend aan.

Het is toch op z'n minst
merkwaardig dat de minister akkoord
is gegaan met het feit dat DASA
totaal geen prijs wilde noemen.
Natuurlijk wordt nooit een exacte
prijs genoemd. In mijn jonge jaren
heb ik echter ervaren dat je een
range aangeeft: ongeveer tussen die
twee bedragen zit dat bedrag. Zodra
de overeenkomst was getekend -
eind oktober - zou die range aange–

geven worden. Ik meen ook dat dit in
de overeenkomst stond. Vervolgens
zou het boekenonderzoek plaats–
vinden. Ik begrijp helemaal niet dat
de minister het niet noemen van een
prijs heeft toegestaan.

Minister Andriessen: Natuurhjk had
onze merchant-bank een range. De
Duitsers hadden ook een range. Die
mensen hebben echter nooit bij
elkaar gezeten om die range uit te
gaan maken omdat de Duitsers dat
niet wilden. Ik wilde dat wel, maar de
Duitsers wiiden dat niet. Zij hadden
daarvoor een goede reden: zij wilden
de precieze constructie van het NIVR
en dergelijke wat beter doorzien. Ik
had overigens mijn betere contract
binnen. Ik was niet helemaal
tevreden, maar dat ben je nooit. Wat
voor mij voorop stond, het contract
en de elementen daarvan - die zijn
bekend - had ik binnen. Ik wilde dus
best even wachten om eens rustig
uit te leggen hoe het zat bij het
NIVR. Dat hebben wij al lemaal in
goeden gemoede gedaan. Dat was
een beetje vreemd, maar het was
niet helemaal onoverkomelijk.
Bovendien - dat moet ik eerlijk
zeggen - had ik al een hele tijd zitten
"mieren" aan de Fokker 50. Ik kwam
daar helemaal niet verder mee en ik
maakte toen de overweging: als wij
de prijs nog moeten bepalen, dan
kunnen wij misschien bekijken hoe
het met de Fokker 50 kan gaan,
misschien is daaraan nog iets te
doen.

Dan komt de tweede fase, de
oktober-onderhandelingen. Ik geef
toe dat ik persoonlijk nogal tijd heb
genomen voor de Fokker 50,
namelijk twee tot drie weken. Ik zeg
dat omdat ik de Kamer straks nog
even een kalender wil geven. Daarbij
stel ik dat de Staat verder geen enkel
verwijt is te maken over de timing en
de termijnen. Alle andere vertra–
gingen werden niet veroorzaakt door
Fokker, want Fokker had haast. Zij
werden allemaal veroorzaakt door
DASA. Dat is niet beschuldigend
bedoeld. Dat is begnjpelijk Ik heb al
gezegd dat DASA geen haast had.
Dat was nu juist hun sterke punt bij
de onderhandeling.

Over de Fokker 50 hoef ik niet veel
te zeggen. Het is bekend, dat dit een
kwetsbare zaak is. Het is een kwart
van de onderneming. Nu is toch
bereikt dat de opinies daarover wat
gemobiliseerd zijn, ook binnen de
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onderneming zelf. Ik noem de conti–
nuïteitsformule en dergelijke. De
pnjsonderhandelmg is ook bekend
Die is begonnen met een bod van
ƒ 25 van DASA en die is geëindigd
met een prijs van ƒ 37. Ik vond het
heel merkwaardig - en dat laat de
Kamer ook zien - dat Fokker duivelse
haast met allerlei mogelijke dingen
had, maar eigenlijk heel weinig kon
bereiken, terwijl DASA achterover
leunde. Pas toen kwam er iets over
de prijs van de rompen naar voren.
Die mensen - beide partijen waren
vliegtuigbouwers en beide wisten
alles over de berekening van een
romp - zaten al zes maanden bij
elkaar en zij hadden in oktober nog
geen prijs voor de rompen. Ik heb
alleen maar gevraagd of men al wat
had en daarop is mij medegedeeld
dat men wel wat had. Maar wat het
nu precies was, dat weet ik eigenlijk
nog niet. Ik weet niet precies wat
daaruit gekomen is. Het is toch wel
een indicatie, hoe rustig DASA het
allemaal deed en hoe ongelukkig
Fokker vaak weg kwam. Ze kon die
zaken maar niet regelen.

Er is veel misverstand over het
due-diligence-onderzoek, het
bekijken van de waarde van de
onderneming. Op 30 oktober hadden
wij de prijs. Ik geef toe, dat door
mijn schuld twee a drie weken zijn
verspeeld in de gehele periode van
maart tot en met 30 oktober, niet
meer dan dat. Ik zal dat straks
bewijzen, omdat ik almaar dat verwijt
hoor. Er hebben zich daarna vele
zaken voorgedaan, waar de overheid
absoluut geen schuld had aan de
vertragingen. In de eerste plaats
kwam er iets heel normaals, het
onderzoek van de boeken en derge–
lijke. Dat heeft zes weken geduurd.
Het is een Ingewikkelde zaak. Het is
een betrekkelijk grote onderneming.
Vliegtuigbouw is ingewikkeld. Een
heel stel accountants is naar de
onderneming gegaan. Midden
december was die zaak gereed. Toen
hebben wij allerlei geruchten
gehoord. Tegen de tijd, dat de
geruchten iets sterker werden, ging
men bij DASA met vakantie, een
maand lang. Ook in de zomer was
men een maand met vakantie
geweest. In Duitsland heeft men nu
eenmaal langer vakantie. Ik kan daar
ook niet zo verschrikkelijk veel aan
doen. Wij zaten daar maar te
wachten. Mijnheer Kohl heeft eens
gezegd, dat Duitsland vakantieland

is. Ik zeg dus niets lelijks over de
Duitsers. Half januari werden de
geruchten sterker en heeft men wat
duidelijker gezegd, wat men wilde.
De Duitsers zeiden: de due diligence
is verkeerd afgelopen. Wij hebben
een stel argumenten, waarom wij
herziening van het geheel willen.
Fokker was het daarmee niet eens.
Het ongelukkige is ook, dat beide
partijen niet wilden zeggen waarom
het nu zo lag bij die due diligence.
DASA wilde niet precies vertellen
wat het was. Het vond, dat Fokker
dat zou moeten zeggen. Ik weet het
allemaal niet. In ieder geval kregen
wij niet te horen, waar het 'm zat.

Daarna is DASA steeds andere
eisen - soms oplopend - gaan
stellen. Uiteindelijk is er een
geweldige liquiditeitsdruk ontstaan
bij Fokker. Die was langzamerhand
opgebouwd in oktober daarvoor.
Toen kwam die straf op die niet
geplaatste emissie. De overheid is te
hulp geschoten. Ik heb daarvoor niet
veel dankbaarheid gehoord. Uitein–
delijk was de kas praktisch leeg.

Hangt, wat de Duitsers gevonden
hebben, helemaal samen met de
kwestie van niet verkochte vlieg–
tuigen en dergelijke? Eensdeels wel,
anderdeels niet. Ik heb geen
onderzoek ingesteld naar de precieze
elementen. De due diligence is echt
accountantswerk. Het is wel
duidelijk, dat ook andere elementen
een rol hebben gespeeld. Een van
die elementen is aangeduid door de
heer Vos. Men vindt dat terug in het
jaarverslag, waarin men een
geweldige vermogenscorrectie heeft
toegepast. Je kunt er lang over
twisten. Ik zal dat niet met de woord–
voerders doen. Dat is meer een
economendebat. Het is een indicatie,
dat voor de Duitsers in het geheel
Fokker veel minder waard was dan
Fokker zelf vond. Dat is toch
belangrijk. Dat is een van de gronden
voor de due diligence geweest. Wij
hebben daarvoor een zekere mate
van begrip gehad. Het ging Fokker
slecht, vliegtuigen in de wei en
dergelijke. De overheid heeft altijd
gezegd, dat over een vermogensver–
sterking met haar te praten viel. Met
de overheid kon ook worden
gesproken over een winstgarantie.
Nu zal ik waarschijnlijk mevrouw
Rempt op mijn weg vinden. Zij vindt
dat heel gek. Ik vind dat niet gek. Als
je een hoge prijs vraagt - ƒ 30 is een
hoge prijs, als op de markt ƒ 12 geldt

- dan moet je ook aanvaarden, dat
een partner zegt: een redelijk aantal
jaren is geen winst gemaakt. Waarop
baseert u die hoge prijs? Ik heb altijd
gezegd, dat ik met die winstver–
wachting niet veel te maken had. Ik
kijk naar de intrinsieke waarde van
de onderneming. Met die intrinsieke
waarde zat het ook al niet goed,
want die werd gecorrigeerd. Het
vermogen is behoorlijk verlaagd.
lemand met enig economisch begrip,
die met al deze feiten geconfron–
teerd wordt en bovendien een Fokker
ziet dat in grote moeilijkheden
verkeert, moet op een gegeven
moment keuzes maken. Er was
redelijk materiaal aanwezig om te
kunnen zeggen dat een vermogens–
versterking wenselijk is en dat er
voor een winstgarantie best wat te
zeggen viel. Ik heb slechts een ding
onacceptabel geacht en ik acht dat
nog steeds acceptabel: dat is het
verlagen van de prijs voor de tweede
tranche. Ik heb mij daar echter bij
neergelegd. De Kamer weet het: de
overheid krijgt voor haar eerste
tranche gewoon ƒ 37, met daar
tegenover winstgarantie, en voor de
tweede tranche is die prijs verlaagd
naar ƒ 23, met daar tegenover winst–
garantie.

Is dit nu allemaal slim van DASA?
Dat is ook zo'n verhaal: DASA heeft
onderhandeld, DASA heeft
weliswaar een torenhoge prijs
aanvaard, maar vervolgens heeft
men iets anders gedaan en dat was
reuze slim. Ik denk niet dat men dit
in termen van slimheid moet
aanduiden. Ik denk helemaal niet dat
er een scenario geweest is van "wij
pakken die zaak op een gegeven
ogenblik wel weer terug". DASA
vond een aantal dingen en die zijn,
als gezegd, terug te vinden in ten
eerste de vermogenscorrectie in het
jaarverslag en ten tweede in de niet
verkochte vliegtuigen op Woens–
drecht. Die twee elementen hebben
tot gevolg gehad dat wij daar toch
een zeker begrip voor kregen. Een
ding vond ik niet acceptabel, als
gezegd, en dat was de ƒ 23 voor de
tweede tranche. Daar kom ik straks
nog op terug. De schade daarvan
was voor Fokker. Fokker heeft aan dit
geheel de meeste schade overge–
houden. Ik zeg er direct bij dat het
bedrag dat het NIVR kreeg een soort
winst was. Het had daar niet op
gerekend en het bedrag staat
nergens in de boeken vermeld. Het is
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een extraatje dat op zichzelf weer
goed te besteden is in vliegtuigpro–
gramma's voor de toekomst.

Er is weer vaak gezegd dat de
overheid de zaak heeft opgehouden.
Ik vind het daarom nuttig en nodig
om mij te verdedigen en het
tijdschema nog eens precies door te
lopen. Op 20 februari van het vorige
jaar kwam de eerste melding binnen.
Ongeveer vier maanden later, op 3
juli, zijn het allemaal formuleringen
over een onvoldoende contract
tussen DASA en Fokker. Daartussen
zat de doorzakvariant, waar ik heel
kwaad over ben geweest. Men wilde
niet toegeven aan de richtlijnen van
de overheid hoe een contract eruit
moest zlen. Dat moest later allemaal
uitonderhandeld worden. Binnen drie
weken kwam er toen het eerste stuk
van het contract, nog zonder de
prijs. Daarna is er een hele tijd
heengegaan, niet alleen met het
uitleggen hoe het NIVR enz. in elkaar
zat, maar ook met de vakantie.
Daarna kwam de kwestie van de
Fokker 50. Daarbij neem ik twee a
drie weken op mijn conto, dat was
mijn schuld. Uiteindelijk is Fokker op
14 oktober 1992 met een veel te
lage prijs gekomen. In tweeënhalve
week zijn wij daar weer uitgekomen.
De overheid heeft op dat moment,
trouwens samen met Fokker, betrek–
kelijk snel gereageerd. Op 30
oktober was de ondertekening.
Anderhalve maand later kwam de
due diligence. Daarna een maand
vakantie bij DASA, en allerlei
verwarring in de volgende maanden
waarbij wij onvoldoende informatie
hadden. Uitemdelijk was de besluit–
vorming er betrekkelijk snel. Op het
hele proces van due dihgence had de
Staat qua timing geen enkele
invloed. Dat is het geheel.

Mevrouw Rempt vroeg naar de
due diligence en de financiële conse–
quenties daarvan. Ik herhaal dat dit
met slim onderhandelen niets te
maken heeft. Het is het werk
geweest van zes weken lang werk
door vele accountants.

Ik heb ten aanzien van deze heel
lange onderhandelingen iets over de
timing gezegd en iets over de inzet
van partijen. Ik klaag daarbij niet zo
verschrikkelijk over de rol van de
pers. Het is moeilijk om dit soort
dingen weer te geven. Vooral de
positie van de Staat bij het contract
is moeilijk te volgen. Men wil liever
laten zien wat de scores zijn en

dergelijke. Ik noem één uitzondering
hierop. Het is verschrikkelijk jammer,
maar er is een krant die van de halve
waarheid naar geen waarheid en van
canards naar verkeerde bedragen
heen en weer gesukkeld is. Ik wil de
naam van die krant wel noemen. Die
krant is NRC Handelsblad. Ik heb in
die krant gisteravond nog weer een
bedrag gelezen dat volkomen uit de
lucht gegrepen is. NRC Handelsblad
heeft wat mij betreft de grootste
canard ooit in Nederland gemaakt.
Enkele weken geleden stond op de
eerste pagina een hoofdartikel dat er
weer nieuwe eisen van DASA waren.
Daar schrik je dan toch wel even
van. Ik heb er iemand over opgebeld,
en die zei: "Och, het is NRC maar...".
Maar goed, ik vind het in ieder geval
jammer dat zo'n krant bij de bericht–
geving over dit dossier zo aan de
gang is geweest. Wij lezen die krant
allemaal, dus er zijn nogal wat
onjuistheden in het verkeer ontstaan.
Het aangegeven bedrag van 400
mln. is op geen enkele manier te
vinden, hoe je de zaak ook becijfert.
Ik vind het dan ook onbehoorlijk om
zoiets op te schrijven en het een
minister in de schoenen te schuiven.
Bij het allerzwartste scenario kan ik
concluderen dat er na 30 oktober,
dus na de due diligence, 90 mln.
minder is voor de Staat, en 103 mln.
minder voor het NIVR. Bij een
redelijk scenario is er nul gulden
minder voor de Staat en 74 mln.
minder voor het NIVR. Dat is het
verschil tussen ƒ 37 en ƒ 23 voor een
aandeel. Tegen dat laatste heb ik mij
ook verzet, want ik vind het onjuist,
maar ik heb aangegeven waarom ik
het uiteindelijk toch accepteer.

Nu iets over de waarschijnlijkheid
van de aangegeven scenario's,
omdat mevrouw Rempt er onmid–
dellijk een oordeel over klaar had. Ik
niet, en dat zal ik uitleggen.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): U gaat uitleggen waarom u
het waarschijnlijk vindt dat het effect
voor de Staat nul zal zijn en voor het
NIVR iets meer dan 70 mln.? Daar
zou ik dan wel een vraag over willen
stellen.

Minister Andriessen Nee, ik heb
gezegd dat de Staat volgens het
allerzwartste scenario 90 mln.
minder krijgt, en het NIVR 103 mln.
minder. Bij een redelijk scenario
krijgt de Staat nul gulden minder en

het NIVR 74 mln. minder. Dat laatste
vind ik het enige overgebleven
onjuiste element in de deal. Maar
goed, u kent mijn argumenten, die
ga ik nu niet allemaal herhalen

Nu heeft men al een oordeel over
de twee uitersten gegeven, ik zou er
dan ook graag mijn oordeel
tegenover zetten, tenzij men er al
eerder vragen over wil stellen.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik kom alieen tot een
ander getal, want oorspronkelijk zou
het NIVR ƒ 37 per aandeel krijgen,
terwijl het nu ƒ 23 wordt. Dat is dus
al èén probleem. Het tweede is, hoe
de minister nu aan een eventueel
optimistisch scenario komt. Mijn
scenario is gewoon realistisch: in de
eerste drie jaar is het gewoon
"adieu, winst", in de volgende vijf
jaar wordt het ook geen 5% winst.

Minister Andriessen: Er zit één
vertrouwelijk elementje in de cijfers,
daarom kon ik ze niet publiceren,
maar de cijfers zijn te vinden in de
stukken, zij het een beetje afgerond.

Wat is nu het allerzwartste
scenario? Ik ben het helemaal eens
met de heer Schrempp, de eerste
twee, drie jaar zal er bepaald niet
veel winst zijn. En je moet aannemen
dat acht jaar lang de winst lager dan
5% van het vermogen zal zijn.
Bovendien moet je beseffen dat het
vermogen van Fokker in het laatste
jaarverslag belangrijk teruggebracht
is. Het is veel lager geworden:
ongeveer 550 mln. Ik geef toe dat
het met een converteerbare obliga–
tielening weer hoger kan worden,
maar 5% van dat vermogen zal in de
eerste jaren niet gehaald worden.
Daarna is het echter in het totaal
eigenhjk zo'n schijntje dat het wel
heel gek zou zijn als het niet lukte.
Sommigen denken heel somber over
DASA, en die zouden dan misschien
wel gelijk krijgen. Ze zouden daar
dan wel een vreselijk natte poes in
huis gehaald hebben, een onder–
neming die constant niets verdient.
Als dat allemaal waar is, dan geef ik
ze bij DASA gelijk als ze prijsver–
laging willen. Ik heb de zaak niet
willen verkopen op basis van de
winst, want die was er niet zozeer,
die eerste jaren. Nee, ik heb de zaak
willen verkopen op basis van de
intrinsieke waarde, want winst is er
al jarenlang niet meer. Ja, je bent
toch wel heel raar als je iemand iets
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wilt verkopen met de mededeling dat
hij er jarenlang niets aan zal
overhouden. De intrinsieke waarde
gaat u in het verslag verlagen, en
eigenlijk heeft u daar nog wel een
beetje gelijk in ook. Om deze
redenen vond ik de winstgarantie
redelijk. De waarschijnlijkheid van de
eerste drie jaar geef ik toe. De
tweede periode van vijf jaar zou
betekenen dat er bijna niets uit deze
zaak zou zijn gekomen. Er waren dan
ontzettende problemen ontstaan,
maar wij zouden dan, bij handhaving
van de oude prijs, te veel hebben
gevraagd. Je kunt geen enkele
berekening maken waaruit blijkt dat
het bedrag dat DASA spendeert -
tussen 680 mln. en 880 mln. -
redelijk zou zijn, als er al die tijd
nooit of praktisch geen winst is
gemaakt. Deze redenering werd
gehanteerd bij de verklaring en de
uiteindelijke acceptatie. Wij vonden
de winstgarantie van de vermogens–
aanvulling niet onredelijk. Wel
vonden wij het veranderen van het
bedrag van ƒ 37 voor het NIVR
onredelijk. Ik blijf dat overigens
onredelijk vinden. Voor de rest heb ik
u verklaard waarom ik het heb
geaccepteerd. Hierbij kwam ook dat
wij alle betrokkenen hebben gehoord
die zeiden: wij moeten het doen, het
kan niet anders, er is geen andere
oplossing voor Fokker. Tot mevrouw
Rempt zeg ik dat ik, wat dat betreft,
niet aan arbitrage heb gedacht. Je
kunt je voorstellen dat een juridische
uitzoekerij op zijn plaats was
geweest op het punt van de prijzen.
Daar had men echter maanden over
gedaan en die tijd was er niet.

De heer Tommel (D66): Voordat de
minister tot het oordeel kwam en het
percentage van de winstgarantie
noemde, was hij zich er toen van
bewust dat Fokker in de afgelopen
25 jaar gemiddeld, met alle staats–
steun en winsten van de profijtelijke
defensie-orders, nooit meer dan 2%
had verdiend wat het vermogen
betreft?

Minister Andriessen: Ik ken de
periode en het percentage. Ik wijs u
op de vraag of u zich ervan bewust
bent dat het BNP van Nederland de
laatste twintig jaar onder dat van alle
andere landen is gezakt. Neem nu
eens de laatste jaren. Dan heeft
Fokker het qua winst niet slecht
gedaan. Dit jaar wordt het niets en

volgend jaar ook niet. Bovendien
moet eraan worden toegevoegd dat
men nu in een sterker geheel
verkeert. Ook moet hierbij in
beschouwing worden genomen dat
het vermogen omlaag is gebracht.
Met dat lagere vermogen is het
element van de geactiveerde ontwik–
kelingskosten eruit gehaald. Als je
dat element eruit haalt, heb je meer
kans op winst in de toekomst. Ik
maak het even ingewikkeld, maar ik
geloof dat de heer Tommel het wel
begrijpt.

De heer Tommel (D66): Het is mij
volstrekt helder.

Minister Andriessen: Het blijft de
eerste twee jaar dus slecht, maar de
kans op goede winst daarna is
redelijk aanzienlijk. Ik kan dus het
zwarte scenario niet redelijk vinden.
Als u dat toch wilt aanhouden, dan
pak ik u op een andere manier. Dan
hebben de Duitsers inderdaad gelijk.
Een onderneming die acht jaar lang
geen winst geeft. Wat kun je daar
eigenlijk voor vragen?

De heer Tommel (D66): Los van de
vraag hoe het scenario uiteindelijk
zal uitvallen, vroeg ik de minister of
hij zich had gerealiseerd of die 2%
een uitgangspunt was in de
afgelopen decennia.

Mmister Andriessen Neen, dat
cijfer heb ik twee weken geleden
gehoord. Ik kende die 2% niet. Ik
vind het niet zo vreselijk relevant,
want wij hebben nu andere vlieg–
tuigen en andere omstandigheden. In
wezen zijn de omstandigheden nu
verschrikkelijk beroerd. In het
grotere geheel - uitbreiding van de
luchtvaart, het aantrekken van de
conjunctuur - komen wij er op een
keer uit. De veronderstelling dat het
tot het jaar 2000 aldoor slecht blijft,
wil er bij mij niet in. Misschien ben ik
een overdreven optimist. Als het
echter waar is, hadden de Duitsers
gelijk. Dan is de onderneming niet
veel waard.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): De verdediging zit op zich
redelijk in elkaar. Zij betreft echter
een ontwikkeling die plaatsvindt
vanaf 30 oktober, het
due-diligence-onderzoek. Strikt
formeel is er op 30 oktober een
contract en zou alleen het vinden van

een lijk in de kast aanleidmg kunnen
zijn, het contract te wijzigen. De
minister is nog steeds van mening
dat er strikt formeel geen aanleiding
was om het contract te wijzigen.

Minister Andriessen: Ik ben
ontevreden. Ik heb nooit onder
stoelen of banken gestoken dat ik
een aantal dingen accepteerde waar
anderen moeilijkheden mee hadden.
Ik accepteerde echter niet het
bedrag van ƒ 23 voor het NIVR. Op
de eerste plaats is het het geld van
een ander, uiteindelijk van Fokker.
Op de tweede plaats is het mij niet
voldoende duidelijk gemaakt waarom
men het op deze wijze moest doen.
Op de derde plaats: als je dit zo hebt
afgemaakt en als je eruit wilt komen,
moet je zeggen dat er geen contract
meer is. Dit zal men een beetje
formeel vinden, maar ik kan achteraf
zeggen dat ik in de grootst mogelijke
moeilijkheden was gekomen als men
het had gedaan. Er zou dus zuiver
gehandeld zijn, als men had gezegd:
mijnheer Andriessen, het spijt ons
erg, maarwij hebben een aantal
dingen gevonden en die ƒ 37 gaat
ons echt boven het boordje uit, die
past niet bij deze onderneming; die
hebt u er bij ons wel uit gekregen,
maar die is echt veel te hoog. Dan
had ik een beetje in een moeilijke
situatie gezeten in die zin dat ik op
de knieën terug moest met de
mededeling: bij Fokker willen ze
vreselijk graag verkocht worden, dat
is ook veel beter, enzovoorts.
Nogmaals, dan had ik in een heel
moeilijke positie gezeten. Die weg
heeft men niet gekozen. Dat is de
formeel juiste weg. Als de due
diligence niet klopt, zo zegt ook het
contract, moet je eruit lopen. Men
had naar mijn gevoel op dit punt dus
moeten zeggen: het spijt ons, wij
doen dat niet.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Dat hebt u nu vele malen
gezegd. Met permissie, u geeft een
uitgebreid antwoord op een nog niet
helemaal gestelde vraag.

Minister Andriessen: Sorry.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Maar goed, mijn nieuwsgie–
righeid kent geen grenzen, dus
stopte ik even. Ik had echter willen
zeggen, dat u meermalen gezegd
hebt dat er strikt formeel geen reden
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was om het contract te wijzigen. Ik
weet welke concessie u
aanvaardbaar vindt en welke onaan–
vaardbaar. Vindt u dan niet dat u met
deze verdedigingslijn eigenlijk
aangeeft dat het contract op 30
oktober had moeten luiden zoals het
nu luidt?

Minister Andriessen: Feit is dat wij
het nu zo gesloten hebben. Met de
nadere bevindingen zijn er nieuwe
elementen in de prijs van 30 oktober
getreden. Ik houd vol dat ik éèn
element niet juist behandeld vind.
Maar ik heb begrip voor alle andere
elementen. Ik kan daarmee leven en
ik vind ze niet onredelijk.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Dus door DASA is gebruik
gemaakt van de tijd, veel meer dan
van de daadwerkelijke resultaten van
het boekenonderzoek.

Mmister Andriessen: Nee, nu is er
misschien toch sprake van een
meningsverschil of een misverstand.
Ik heb mijn best gedaan, het uit te
leggen. Het is het een of het ander.
Men vindt een aantal dingen; dat is
ook terug te vinden in het
jaarverslag. Zo is de onderneming
intrinsiek minder waard. Fokker heeft
het wel over ƒ 47 en ƒ 57 of weet ik
hoeveel. Maar DASA vindt een
aantal dingen die toch een punt
vormen. Welnu, dat punt heb ik
aanvaard. Bovendien zijn er de
onverkochte vliegtuigen en de
vermogenspositie. Al die punten vind
ik valide. Alleen één punt niet. Op
dat ene punt had ik een arbitrage
kunnen aangaan, waarover mevrouw
Rempt heeft gesproken, maar dat
ging mij een beetje te ver.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): De minister heeft mij
niet kunnen uitleggen wat er precies
veranderd is aan de positie van
Fokker sinds 30 oktober - kennelijk
was ƒ 37 voor DASA een
aanvaardbare prijs –tot het moment
waarop DASA ging piepen Ik dacht
dat dit eind januari was. Daarna
heeft het nog een poosje geduurd.

Minister Andriessen: Mag ik nu
even proberen...

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Wacht nou even. Ik
heb er begrip voor dat de balans en

de ontwikkelingskosten veranderd
zijn. Het is ook niet geheel normaal
dat die op de balans staan. Dat is
dus prima. Toen is de minister ook
akkoord gegaan met een versterking
van de balans als zodanig. Alleen is
het dan weer onbegrijpelijk dat deze
minister per se moet garanderen dat
de markt in Nederland obligatiele–
ningen opneemt.

Ik begrijp nog steeds niet dat de
prijs verder naar beneden is gegaan
èn dat de minister een winstgarantie
heeft gegeven. Dat komt toch neer
op "door de knieën gaan".

Minister Andriessen Dat mag u
blijven denken, maar ik geef nog een
keer de argumentatie. Je kunt een
onderneming op twee elementen
verkopen of op een combinatie
daarvan. De Duitsers kwamen bij mij
met de opmerking: ƒ 23, want de
onderneming heeft niet meer winst–
waarde. Dat was een goede
berekening; die kon ik ook goed
volgen. Maar ik zei: ik doe het niet; ik
ga die onderneming op intrinsieke
waarde verkopen. Zij hadden ook
kunnen zeggen: laten wij het combi–
neren. Dat is niet gebeurd. Uitein–
delijk is de onderneming voorna–
melijk op intrinsieke waarde
verkocht. Daarna heeft men een
aantal dingen gevonden. Het heeft
veel te lang geduurd voordat ik wist
wat het was. Maar uiteindelijk zie ik
wel dat de intrinsieke waarde die ik
in mijn hoofd had, er niet was.
Daarom heb ik zeker wel begrip voor
het geheel gehad. Alleen de
methode ten aanzien van de prijs
vond ik verkeerd.

Nu komen wij terug bij de winstga–
rantie. Een onderneming verkopen
op intrinsieke waarde is één ding,
maar om dan tegelijkertijd te
proberen vol te houden dat deze
acht jaar lang nauwelijks winst hoeft
te maken, is een ander ding. Dat
krijg je niet voor elkaar. Ik vond die
winstgarantie daarom eigenlijk wel
redelijk.

De heer Van lersel (CDA): Nog een
vraag van iets algemener aard,
voorzitter. Zou het ook zo kunnen zijn
dat de berekening die Fokker en zijn
adviseurs hebben gemaakt met
betrekking tot de waarde van de
onderneming, qua aard een andere is
dan die binnen Duitse onderne–
mingen te doen gebruikelijk is?

Minister Andriessen Ja, daar kan ik
u een betrekkelijk makkelijk
antwoord op geven. Het is op
zichzelf ook weer niet zo'n onzin dat
Fokker de ontwikkelingskosten
activeerde. Dat kun je doen, want
daarmee brei je een soort gelijkheid
in de winstontwikkeling in de tijd. Als
je dat namelijk niet doet, heb je
tegen de tijd dat je aan het ontwik–
kelen bent, enorm zware kosten en
dus verliezen, terwijl je tegen de tijd
dat de vliegtuigen eruit komen, de
grote winsten krijgt. Dat kun je een
beetje egaliseren. Duitsers vinden
dat wij dit te veel egaliseren. Ik heb
daar begrip voor en ik geef hun daar
gelijk in. Het voorzichtigheids–
principe in een groot concern leidt in
die richting. Een kleine onderneming
als Fokker kan moeilijk anders doen
dan wat zij deed, maar een grote
onderneming doet dat veel voorzich–
tiger. Tegelijkertijd geeft mij dat het
vertrouwen dat er toch winst moet
komen, want men heeft door dit hele
systeem, het afschrijven van de
ontwikkelingskosten, de kans op
winst weer groter gemaakt. Daarom
heb ik er - het hangt allemaal met
elkaar samen - niet zo'n moeite mee.
Wel geloof ik dat het die eerste drie
jaar niet zoveel zal zijn, maar het zou
heel gek zijn als er de volgende vijf
jaar geen winst zou zijn. Ik heb daar
berekeningen over die mij zo
overdreven voorkomen, dat ik ze de
Kamer niet zal geven, maar deze
laten behoorlijke winsten zien. Ik kan
dus niet in dat zwarte scenario
geloven.

Voorzitter! Alles overziende en
concluderende - gegeven de alterna–
tieven, gegeven de vondst van
DASA, gegeven wat wij willen met
het cluster, gegeven de aard van het
contract dat niet perfect is, gegeven
het afwenden van een concurrent,
gegeven het toch sterker staan in het
geheel van DASA en Fokker te
zamen, en gegeven de ontwikkeling
op de vliegtuigmarkt - vind ik toch,
met behoud van mijn ene punt ter
zake van wat ik niet netjes en niet
goed vind, dit contract een accep–
tabel contract en daarom heb ik het
gisteren getekend.

Voorzitter: Franssen

Minister Andriessen: Daarmee ben
ik niet compleet, voorzitter, want ik
heb nog een aantal vragen voor mij
liggen. Ik heb misschien een aantal
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vragen van afgevaardigden beant–
woord, maar ik zou nog graag ingaan
op een aantal dingen die ik
misschien niet goed of niet in detail
heb beantwoord. Daarbij wilde ik de
afgevaardigden even op de voet
volgen.

Te laat aan tafel, zo vond de heer
Rosenmöller. Ik heb dat uitgelegd. In
de eerste plaats is het toch een
eerste verantwoordelijkheid van de
betrokken onderneming, maar
naarmate je ziet dat het werk niet zo
goed gedaan wordt, schuif je je wat
meer aan tafel. Dat is gebeurd
Uiteindelijk heb ik mij in die eerste
periode langzamerhand wat meer op
zitten dringen, ook in een zekere
kwaadheid naar aanleiding van wat
mij gebeurd was met dat tafelzilver
of hoe u het noemen wilt: de kroon–
juwelen. Deze dingen spelen een rol.
Je kunt wel van tevoren alles in
scenario's gaan zitten bedenken,
maar deze dingen spelen een rol.

De heer Tommel (D66): Ja,
voorzitter, natuurlijk. Maar het is nog
veel eerder. De minister zegt: van
het begin af aan. Het begin is
januari...

Minister Andriessen: Nee, maart...

De heer Tommel (D66):
Januari/februari is men voor het
eerst bij u gekomen.

Minister Andriessen: Als u het
precies wilt hebben: 20 februari is de
eerste melding geweest. U hebt
gelijk.

De heer Tommel (D66): Toen is
men bij u gekomen en u zei: van het
begin af aan is duidelijk geworden
dat wij twee verschillende uitgangs–
punten hadden bij het onderhan–
delen, want ik wil het cluster zo goed
mogelijk behouden en Fokker heeft
haast en heeft geldgebrek. Als je nu
op de eerste dag de beste consta–
teert dat je zo verschillende
uitgangspunten hanteert, is het dan
niet voor de hand liggend dat je niet
eerst gaat proberen of de ander zich
wel een beetje voegt naar je wensen,
maar dat je je realiseert dat het zo
niet kan en dat je gezamenlijk moet
optrekken, dan wel de
duimschroeven moet aandraaien of
hoe je het ook wilt organiseren. Je
moet je dan in ieder geval niet uit
elkaar laten spelen, want dat wordt

steeds erger en dan is het steeds
moeilijker om je weer in te dringen.

Minister Andriessen: Voorzitter! Als
ik het vooruitzicht had gehad dat de
heer Tommel nu toont - maar ik
weet niet of hij dit op dat moment
gehad zou hebben - dan geef ik hem
gelijk Maar je moet ook wel een
keer eventjes een paar appelen met
elkaar hebben gegeten, of een zak
zout, om te zien hoe zich dat
ontwikkelt. Eigenlijk ging dit in het
begin heel best en goed. Wij hadden
een uitstekende verhouding met
Fokker. Het echte kwaad zijn is
begonnen met dat tafelzilver, met die
kroonjuwelen. En toen zagen wij ook
langzamerhand dat het niet goed
ging met dat contract, hoewel wij
daarvoor onze richtlijnen hadden
gegeven. Daarbij kwam dat wij van
andere ondernemingen het advies
hadden gekregen dat wij als depar–
terr.ent niet overal bij moesten willen
kruipen. Met het oog op de andere
aandeelhouder is er in het begin een
zekere voorzichtigheid geweest.
Maar als ik het allemaal had
geweten, had ik op 20 februari al
aan te tafel gezeten. Maar er waren
ook heel veel onderwerpen die mij
geen duvel aan gingen.

De heer Rosenmöller heeft mij
verweten dat ik er te veel zelf bij
betrokken ben geweest. Hij heeft
hierover een heel duidelijke opinie. Ik
zal het hem nog een keer uitleggen.
Het gaat vooral om één nacht: ik was
mijn salaris niet waard geweest als ik
niet op was gebleven. En daarna ben
ik er nog een half uur bij geweest. En
alle andere onderhandelingen zijn via
adviseurs of medewerkers gelopen.
Dan klonk er: de minister vindt dat
niet goed, of dat wel. Dat ging op de
normale onderhandelende manier.
Maar het is absoluut niet abnormaal
dat de minister zelf eens optreedt. Al
mijn collega's doen dat, ik doe dat
ook voortdurend, niet alleen met dit
dossier. Als men op het niveau van
de medewerkers een beetje is
uitgeput, moet het paard maar van
stal gehaald worden en dan moet hij
toch functioneren en dan moet hij
zijn best doen.

Ik hoop dat ik hiermee eindelijk
een keer de heer Rosenmöller heb
overtuigd. Ik hoop eigenlijk dat hij
zelf ooit minister wordt. Dan zal hij
toch ook zien dat hij op een gegeven
ogenblik zelf wel een keer moet
opdraven.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Dit is een punt waarover de
minister en ik van mening zullen
blijven verschlllen. Ik had daar juist
op dit moment niets over willen
zeggen, omdat wij het er al vaak over
hebben gehad. Ik denk dat er nog
een aantal hoofdpunten zijn waar de
minister verder nog op wil ingaan.
Overigens heb ik niet de ambitie
waar hij nu over spreekt.

Minister Andriessen De heer
Rosenmöller heeft zijn twijfel uitge–
sproken over de aansluiting bij de
wereldindustrie. Hij heeft daarbij ook
de Chinezen genoemd. Ik heb alles
nog eens nagegaan, ik heb de gehele
briefwisseling doorgelopen, maar ik
moet de heer Rosenmöller nogmaals
met nadruk zeggen dat wij die relatie
echt niet aanvaardbaar genoeg
vonden om daarmee in zee te gaan,
te meer daar een consequentie ervan
was dat het contact met DASA
geheel moest worden verbroken. Om
dat te doen voor een relatie die
beslist te vaag was - al wil ik er niets
slechts van zeggen, want ik kan het
zelf niet beoordelen –, daar zat echt
niets in. Dus of wij nu wel aansluiting
krijgen bij de wereldindustrie en of
wij het niet anders hadden moeten
doen; dat blijven dus vragen waar
tegenover ik moet zetten dat DASA
toch heel veel van de elementen had
die DASA nummer één maakten,
financieel de sterkste, veel ervaring
in de vliegtuigbouw.

Daarom begrijp ik ook niet hoe de
heer Rosenmöller komt tot zijn
beoordeling van DASA. Laat ik het
precies zeggen. In Duitsland doen ze
het allemaal een beetje ingewik–
kelder dan bij ons. Maar DASA zit in
een holdingverband. Daarboven zit
dus Daimler Benz. Er is een soort
overeenkomst die inhoudt dat
Daimler Benz medeverantwoordelijk
is voor de schulden en dergelijke van
DASA. Maar dat contract kan wel
opgezegd worden. Op het moment
dat het verband opgezegd wordt, is
voor alles wat er op dat moment
bestaat Daimler Benz nog steeds
verantwoordelijk. Maar zes maanden
naderhand kan men zeggen: Nu is
het eindelijk uit. Voor het oude spul
is Daimler Benz dan nog wel verant–
woordelijk, maar voor het nieuwe
niet meer.

Ik wist niet dat een dergelijke
constructie bestond, maar ik vind het
helemaal niet zo gek. Het is een
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combinatie van enerzijds wat heel
veel ondernemingen hebben, waarbij
alles aan elkaar zit, en anderzijds wat
heel veel ondernemingen tegen–
woordig willen, niet meer al die
kruisverbanden, maar alles los.
Welnu, hier zit je aan elkaar, maar je
kunt los van elkaar. Ik vind dat een
acceptabele opzet, die, voor zover ik
de stukken goed heb bestudeerd, in
ieder geval tot 31 december 1995
geldt. Het geldt steeds voor alle
schulden die bestaan op het moment
dat men zou opzeggen Ik kan daar
mee leven.

Verder heeft de heer Rosenmöller
aandacht besteed aan de verliezen
van DASA. Dat is het gevolg van de
conjunctuur in de luchtvaart en
hangt ook samen met het opbouwen
van een concern. Deze situatie kan
nog wel een aantal jaren duren. Maar
ik vind dat daaruit niet de conclusie
kan worden getrokken dat DASA een
zwakke partner is. Dat weet ik niet.
En of die Deutsche Airbus nu in of
uit Daimler Benz moet, dat maakt
allemaal niet zo verschrikkelijk veel
uit. Eenmaal zittende bij DASA,
maakt het voor mij niet veel uit of
het nu Daimler Benz is of dat
Daimler Benz wel de Airbusresul–
taten krijgt of niet. Ik geloof dat dat
niet zo veel verschil maakt.

Dan kom ik bij de lead van 65- tot
130-zitters. Ik weet dat ik op dit punt
inadequaat ben, ook in de richting
van de heer Vos. Er zijn allerlei
bespiegelingen te maken, bijvoor–
beeld over de overlap met de Airbus.
Is de A-319 concurrerend? Hoe zit
het met het Dorniervliegtuig
etcetera? Ik heb op die bespiege–
lingen geen weerwoord. De tijd zal
het leren. Er zitten natuurlijk risico's
aan. Echter, die risico's waren er bij
elke combinatie geweest. Er zal altijd
een overlap zijn, er zullen altijd
problemen zijn. Dat gebeurt altijd als
ondernemingen samenkomen.
Dergelijke problemen vind ik, eerlijk
gezegd, een beetje normaal. Ik zie de
gevaren wel die de heer Vos
aangeeft. Ik durf echter niet te
zeggen: met die Airbus is er een
gevaar, maar de overlap is maar
10%. Overigens, dat staat in een van
mijn notities. Wat die overlap
betreft: een Airbusklant koopt niet
gauw een Fokkervliegtuig en een
Fokkerklant koopt niet gauw een
Airbusvliegtuig. Hoe groot het
gevaar is, dat durf ik niet te zeggen.
Ik zie het gevaar wel, maar ik durf

niet aan te geven hoe groot het is. Ik
zie met de heer Rosenmöller het
gevaar. Het neen verkopen van het
andere vliegtuig geeft mij wel moed,
maar het zou ook raar zijn om twee
concurrerende vliegtuigen in één
mandje te hebben. Wij weten
overigens dat het andere vliegtuig er
nog niet helemaal is. Maar daarover
mag Fokker beslissen. Fokker moet
bekijken wie het wil voortrekken. Er
zijn zakenmensen genoeg.

De voorzitter: Mag ik de minister
vragen hoe lang hij nog denkt te
spreken?

Minister Andriessen: Ik ben nog
wel twintig minuten bezig. Ik heb
nog een hele lijst van vragen,
voorzitter. Als ik geïnterrumpeerd
word, duurt het nog langer. Maar ik
kan niet zeggen: dat wil ik niet. Dat
wil ik namelijk best.

De voorzitter: Om een ieder
bekende redenen zijn er velen die het
debat op een ordentelijk tijdstip
beëindigd wensen te zien. Als de
minister nog veel langer wenst te
spreken, moet ik een schorsing
inlassen.

Minister Andriessen: Zal ik mijn
best doen om mijn betoog in een
kwartier af te ronden, voorzitter?

De voorzitter: Dan sta ik ook geen
interrupties meer toe. Wil de Kamer
over een kwartier snel de tweede
termijn houden? Ik constateer dat
hiertegen geen bezwaren bestaan.
Dan houden wij ons daaraan! Het
woord is aan de minister.

Minister Andriessen: Ik zal mijn
best doen, voorzitter.

Over het boekenonderzoek hebben
wij al gesproken. De heer Rosen–
möller vroeg of er een alternatief is.
Neen, er is natuurlijk geen alter–
natief. De heer Vos heeft het ook
heel duidelijk geformuleerd. Dat kan
niet meer.

Ik heb mevrouw Rempt al een
heleboel verteld over de positiebe–
paling tot 1 juli en dergelijke. Ik blijf
met het punt van de commissarissen
zitten. De meningen van mevrouw
Rempt en mij blijven hierover
verdeeld. Ik vind dat ministers best
ambtenaren als commissarissen
mogen hebben in grote onderne–
mingen. Daaraan zijn grote

voordelen verbonden. Er zijn knappe
ambtenaren, die veel weten. De
minister mag echter één ding nooit
doen en dat is zijn snufferd steken in
wat die ambtenaar aan het doen is.
Die ambtenaar moet handelen
zonder last en ruggespraak. Ik mag
hem geen instructies geven. Er moet
een soort "Chinese wall" zijn. Ik
moet mij daaraan houden. Toen het
heet werd bij Fokker heb ik aldoor
gedacht: ik zal wel beschuldigd
worden, misschien door mevrouw
Rempt, als ik daar een commissaris
plaats. Ik zou er dan natuurlijk met
mijn vingers aan zitten. Ik heb toen
gedacht: laat ik de commissaris niet
benoemen. Vandaar dat wij die
plaats opengelaten hebben.

Tijd kost geld. De inzet van de
verschillende partijen is nu bekend.
Die is heel logisch. Daarover hoeft
niemand te kreunen. Het is ook niet
zo dat deze minister tijd heeft zitten
verspillen en daardoor geld is kwijt–
geraakt. Het tijdgebruik lag aan de
andere kant. Dat was gewoon een
onderhandelingsbelang. Dat heb ik
de andere kant ook nooit kwalijk
genomen. Ik heb nooit de telefoon
genomen en gezegd: maak eens een
beetje voort. Ik begreep dat wel.

Wie betaalt de rente over de 180
mln.? Ik moet de Kamer een geheim
verklappen. EZ heeft die garantie
altijd graag willen geven. Wij vonden
dat nuttig en nodig in de vliegtuigfi–
nanciering. Er zijn nog andere depar–
tementen die gaan over het besteden
van geld. Uiteindelijk is Financiën er
ook mee akkoord gegaan. De 180
mln. is een garantie. Er wordt
helemaal geen geld uitgegeven door
de Staat. Men neemt bij een bank
een krediet op. Omdat er een
garantie van de Staat achter zit,
krijgt men het krediet een half
procent goedkoper. Dat is alles wat
er achter zit. Wij hebben het jaren zo
gedaan. Wij hebben er nooit
narigheid mee gehad. Wij vinden het
in het kader van het grotere Fokker
verantwoord om het op deze wijze te
doen.

Het NIVR zou schade opgelopen
hebben. Dat is het geval voor zover
men daar helemaal niet op de gang
van zaken had gerekend en er dus
sprake is van een windfall. Misschien
krijgen zij het verwachte niet direct,
maar wel later of helemaal niet. Alles
hangt dan af van de mate waarin
men iets al dan niet zwart inziet.
Daarover hebben wij het al gehad.
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Mijnheer de voorzitter! De heer
Van lersel heeft alles in verband
gebracht met de industriepolitiek.
Dat is zeer terecht Er is inderdaad
een prachtig voorbeeld van industrie–
politiek gegeven. Beter is natuurlijk
dat je alles van tevoren weet en dat
bekend is dat je bepaalde dingen
soms niet moet doen. Vaak is het
echter een kwestie van achteraf
praten.

De vraag over het volgen van een
filosofie heeft mij geïntegreerd. De
een heeft een ondernemingsfilosofie,
maar de ander heeft die niet. Fokker
heeft bijvoorbeeld een onderne–
mingsfilosofie. Wij hebben een meer
bestuurlijke filosofie, een landfilo–
sofie, een regiofilosofie of een
clusterfilosofie. Echter, de
verschillen van mening zijn niet het
gevolg van verschillen in filosofie
Fokker maakte lange-termijnplannen
en die kregen wij altijd te zien. Wij
bekeken die in verband rnet financie–
ringen. Wij vroegen ons dan af of de
plannen al dan niet redelijk waren.
Het NIVR was bij de plannen
betrokken. Eigenlijk heb ik uit de
plannen nooit op kunnen maken - en
dat kan ik nog niet - dat de onderne–
mingsfilosofie zozeer afwijkt van de
bestuurlijke filosofie. Op concrete
punten dachten we soms anders,
hadden we een andere motivering.
De één had haast en de ander niet.
Daarover heb ik al gesproken. Ik heb
dat echter nooit ondervonden als een
wringen tussen een ondernemings–
en een bestuurlijke filosofie. De
redenering die op dit punt werd
gegeven, vond ik wel interessant en
ik zal er nog eens diep over
nadenken of de heer Van lersel iets
heeft ontdekt wat ik niet heb kunnen
vinden. Gaat het daarbij om een
weeffout? In zekere zin wel. Ik heb
het namelijk wel eens jammer
gevonden dat Fokker zo weinig oog
had voor de andere verantwoorde–
lijkheden en de andere processen
van de overheid. In een bepaald
opzicht heb ik ze dat ook weer niet
kwalijk genomen, want die houding
neem ik bij alle ondernemers waar.
Die hebben er weinig begrip voor,
dat ministers en andere mensen met
dergelijke bestuurlijke functies op
veel meer dingen moeten letten dan
de ondernemers zelf. Fokker had
hiervoor wel meer oog kunnen
hebben dan andere ondernemers,
want de mensen van Fokker hebben
vaak met de overheid te maken.

Dan kom ik te spreken over het
juli-contract. Toen de heer Van lersel
daarover sprak, had hij helemaal
gelijk. Dit was het eerste contract
waarmee DASA en Fokker kwamen.
Dat contract was niet vaag geformu–
leerd, maar er zaten als het ware
grote gaten in. Ik wil op dit punt niet
de terminologie van de heer Van
lersel overnemen. Hij sprak over
letterknechten. De Duitsers zijn zeer
zorgvuldig in taalgebruik. Het kwam
DASA wel goed uit, dat het gestelde
vaag en onduidelijk was. Was er
sprake van traineren in de tijd? Zij
hadden de tijd. Of zij van hun
voordeel op dit punt voortdurend
bewust gebruik hebben gemaakt,
weet ik niet. Zij hadden echter de
tijd.

Verder is gesproken over de
Fokker 130. Daarover kan ik
ontzettend moeilijk filosoferen. De
heer Vos is daarin veel knapper dan
ik. Ik weet niet hoe het met dit
vliegtuig zit. Ik heb al eens eerder
gezegd dat hetgeen ik erover hoor,
erg verschilt. De één zegt dat het bij
dit type om een geheel nieuw vlieg–
tuigmodel gaat, maar de ander zegt
weer: neen, er komt alleen een
nieuwe cockpit, een nieuwe staart
enzovoorts. Ik zelf weet het niet. Ik
heb het idee dat dit soort dingen pas
duidelijk wordt als de vhegtuigmarkt
is aangetrokken en er grote hoeveel–
heden nieuwe vliegtuigen nodig zijn.
Tot dat moment zullen de geleerden
elkaar met allerlei opmerkingen
blijven bestoken.

Leidt dit alles tot onvoldoende
geld voor het NIVR? Ik heb al
uitgelegd, dat het NIVR zelfstandig
moet worden beoordeeld. Ik heb hier
een brief over en heb op de vragen
van het platform antwoord gegeven.
Overigens, wij doen het in de vlieg–
tuigfinanciering helemaal niet zo
slecht. De cijfers hierover van de
laatste twee jaar, die van 1992 en
1993, heb ik nog eens opgevraagd.
In beide jaren gaat het om bijna 100
mln. voor het cluster, waarbij het
voornamelijk gaat om het NIVR.
Voorts hangt natuurlijk alles af van
de verdere ontwikkeling. Zal die
Fokker 70 gelauncht worden, of niet?
Op dat punt moeten nog allerlei
beslissingen worden genomen.

Voorzitter! De heer Van
Middelkoop vroeg: hoelang? Op die
vraag heb ik antwoord gegeven.
Verder vroeg hij: wat heeft het
gekost? Ook daarop heb ik antwoord
gegeven.

De minister is erg bij de zaak
betrokken, werd gezegd Op die
opmerking heb ik een antwoord
gegeven. Inderdaad, de heer Van
Middelkoop heeft gelijk: hier loopt
men een geweldig risico voor
gezichtsverlies. Men kan ook zeggen:
alles is geprobeerd, de medewerkers
zijn uitgepraat. Elke gram die je dan
wint, is toch weer meegenomen,
tenzij je zegt: ministers mogen alleen
maar kilo's winnen; grammen mogen
zij niet winnen.

Hoe langer het proces duurt, hoe
slechter de onderhandelingspositie:
dat is ook waar. De analyse van de
heer Van Middelkoop op dat punt
was goed.

Waarom in 1993? Vanwege de
zorgvuldigheid. Ik zag er zelf ook
helemaal niks in, maar ik ben het
rondje toch eens gaan maken, omdat
een geacht kamerlid - ik noem zijn
naam nog steeds niet - mij vroeg of
ik bepaalde dingen wel wist. Hij
kwam met een zeer overtuigend
verhaal. Bij het testen vond ik
aanvankelijk dat het iets kloppends in
zich had. Ik ben het rondje dus gaan
maken. Net zo goed als ik een rondje
was gaan maken als ik iets meer had
geloofd in de Chinezen van de heer
Rosenmöller. Ik zeg het maar even
populair. Daarom heb ik ook getest
of Fokker op eigen benen kon staan.
Het kwam in oktober nog 200 mln. a
300 mln. slechter uit. Toen hadden
wij gezegd: als het moet, dan moet
het. Toen heeft het gewerkt, maar
later werkte het niet meer.

De heer Tommel sprak van een
zwalkende strategie. Dat trof mij een
beetje pijnlijk. Ik heb geprobeerd uit
te leggen dat je moet beginnen op
afstand. Verder in het proces raakte
ik er zelf in betrokken. Ik heb dat
uitgelegd. Om via Fokker te handelen
was op een gegeven ogenblik
gewoon een handige tactiek, die ook
heeft gewerkt.

De heer Tommel heeft verder nog
gevraagd waarom ik het contract in
oktober niet zelf heb getekend. Ik
heb daar een eerlijk, eenvoudig en
rond antwoord op. In de eerste
plaats was het niet het eind van lied.
In de tweede plaats was er minis–
terraad. In de derde plaats heeft
Fokker de gewoonte om te zeggen:
op die datum moet u daar en daar
zijn en dan gaan wij dat en dat doen.
Op een ochtend met ministerraad
ging mij dat net iets te ver. Ik ben
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naar de ministerraad gegaan. Verder
moet men hier niets achter zoeken.
Gisteren ben ik in alle vrolijkheid
aanwezig geweest, zij het dat ik geen
champagne heb gedronken. Er zijn
honderden dingen die mij niet zijn
opgevallen, maar waarover anderen
hele theorieën hebben opgebouwd.
Dat is ook het aardige van zo'n
dossler. Je kunt je daar weer eens
kwaad over maken. Dat gaat dan
later ook wel weer over.

Ik ben het eens met veel van wat
de heer Vos gezegd heeft. Hij kent
deze industrie eigenlijk veel beter
dan ik. Ik vind zijn pessimisme echter
niet helemaa! gerechtvaardigd. Zijn
pessimisme over de partner vind ik
om te beginnen niet gerecht–
vaardigd. Ik bhjf van mening dat
DASA de beste van alle kandidaten
was. Wij zullen het er heus wel eens
een keer moeilijk mee krijgen. Ik ben
het ook niet eens met het pessi–
misme over de toekomst. Ik geloof
niet dat je, als je eenmaal een
51%-dochter hebt, enorme twisten
gaat creëren over concurrerende
produkten. In een onderneming
iossen dit soort problemen zich
meestal nogal redelijk op. Ik ben niet
iemand die zegt dat het contract
eeuwigdurend is. Gelet op de logica
en de wijze waarop Fokker nu
gepositioneerd is in DASA en
kennende ook de theorie van de heer
Schrempp over de centers of
competence, heb ik er toch iets meer
vertrouwen in dan de heer Vos.

Met zijn terminologie "slikken of
stikken" heeft de heer Vos over het
algemeen toch wel een goede
analyse te pakken.

Vanwege het late uur wil ik nu niet
treden in de discussie over de vraag
welke soorten vliegtuigen kans
hebben. Daar kunnen wij zeker in de
toekomst nog over praten.

Dan het NIVR en het NLR. Ik geef
de Kamer een kopie van de brief die
ik aan die organisaties heb gestuurd.
Het lijkt mij goed om met cijfers
omringd eens te gaan bekijken wat
er in de kas zit, hoe de afbetalingen
gaan en dergelijke. Daar kunnen wij
prachtig over praten in de
commissie.

De voorzitter: Ik stel voor, de
spreektijd in tweede termijn te
bepalen op een derde van die in
eerste termijn.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Voorzitter! Ik dank de minister
voor zijn antwoorden. Ik heb nog
twee vragen. Als de tegenvaller of de
mindere meevaller voor het NIVR
wat groter is dan de minister nu
verwacht vanuit zijn realistische
scenario, is de overheid dan degene
die deze gebrekkige meevaller
compenseert? Is de overheid daarop
aanspreekbaar? Wat is de bijdrage
van de Duitse overheid of het
Daimler Benz-concern aan de
ontwikkelingskosten? Ik vind dat een
essentieel element waarop ik van de
minister nog geen reactie heb
gehoord. Gaat dat ook in de
verhouding 49/51 of gaat in toekom–
stige Fokkerprogramma's het NIVR
bijna alles betalen, terwijl de
overheid over drie jaar buiten schot
is en geen onderdeel meer is van de
onderneming? Ik vind dat een
wezenlijk punt. Straks gaan wij als
Nederland dan wellicht een nieuwe
generatie vliegtuigen financieren
waarvan de Duitsers de baas zijn.
Dat kan niet helemaal de bedoeling
zijn.

Dan heb ik nog twee korte
conclusies. De eerste is dat je één
keer een akkoord moet sluiten en
niet vier keer. Dat laatste is nu
gebeurd, namelijk in maart, in de
zomer, in oktober en gisteren. Ik
denk dat je één keer een akkoord
moet sluiten waarbij zowel de prijs
van de aandelen als de gehele
discussie rond de NIVR ook
betrokken zijn. Deelt de minister die
conclusie? De minister heeft een– en
andermaal gezegd dat Fokker haast
had. Dat heeft deze onderneming en
de overheid in een slechte onderhan–
delingspositie gebracht. DASA kon
de onderhandelingen dicteren en
was dus de lead-company in de
onderhandelingen. Nu is het contract
gesloten. In de zeggenschapsver–
houding is ook DASA de
lead-company. Ook in het onderhan–
delingstraject op het moment
waarop er een contract was, wist
DASA het spel zo te spelen dat het
de andere twee partijen naar de
hand kon zetten. Dat roept natuurlijk
enige vraagtekens op voor de
toekomst wat betreft de verhou–
dingen tussen de twee partijen. Ik
krijg daarop graag een reactie van de
minister.

Dan natuurlijk mijn eindconclusie.

Bij de fractie van Groen Links heeft
het afgelopen jaar de twijfel de
boventoon gevoerd. Het is natuurlijk
gemakkelijk voor ons om een aantal
argumenten te noemen - ik heb ze in
eerste termijn genoemd - om aan te
geven dat het geen goed contract is
en dat je daarom tegen bent. Ik vind
wel dat als je een serieuze partij
bent, je verplicht bent om het begin
van een alternatief aan te geven. Ik
heb daarover in eerste termijn een
aantal dingen gezegd. Ik denk dat er
geen of nauwelijks een begaanbare
weg als het gaat om een alternatief.
Dus wat dat betreft zegt mijn fractie:
het voordeel van de twijfel. Een
belangrijk argument daarbij is, dat
DASA gedurende de onderhande–
lingen, zeker in de laatste maanden,
kennis heeft kunnen nemen van
zoveel gegevens en bedrijfsge–
heimen van Fokker en dat het zo in
de keuken van Fokker heeft kunnen
kijken, dat het Fokker in feite in de
zak heeft zitten. Wanneer wij tegen
de deal zouden stemmen en de deal
dus niet door zou gaan, zal Fokker op
de markt die toch al zo moeilijk is,
nauwelijks een serieuze concurrent
voor DASA zijn.

De toekomst zal leren of men
anders met elkaar omgaat dan tot nu
toe, maar de fractie van Groen Links
geeft de minister het voordeel van
de twijfel, met de nadruk op twijfel.
Wat alle partijen in leder geval wel
bereikt hebben, is dat die kabouters
uit Den Haag, om het met de heer
Nederkoorn te zeggen, het proces in
de toekomst met zeer veel belang–
stelling zullen blijven volgen.

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Mijnheer de
voorzitter! Ik kan de minister gerust–
stellen. Wij oordelen niet aan de
hand van kranten, welke dan ook,
maar aan de hand van de verslag–
legging van de minister zelf. Dus wat
kranten erover schrijven, is voor de
Kamer natuurlijk best interessant
maar niet doorslaggevend.

Ik heb van de minister geen reactie
gehoord op onze opmerking dat, zo
er een ambtenaar vertegenwoordigd
moet zijn - daar praten wij nog wel
een keer verder over - dit in onze
ogen de nu zittende ambtenaar moet
zijn en niet een spiksplinternieuwe
vanuit EZ.

De minister heeft geen antwoord
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gegeven op mijn vraag over het
uittreden van de heer Swarttouw en
zijn motieven daarvoor. Evenmin heb
ik iets gehoord over zijn positie ten
aanzien van het position paper voor
de gehele vliegtuigbouw, dat van
groot belang is. En evenmin heb ik
mogen vernemen of hij ooit met de
raad van bestuur van Daimler Benz
heeft gesproken over de vraag wat
de bedoeiing is met Fokker en DASA
in de toekomst.

Ik denk dat er een fundamenteel
verschil was in tempo tussen de
minister en Fokker. De minister heeft
al aangegeven waarom Fokker haast
had. Dan is het dus vreemd dat hij
daar niet op heeft ingespeeld en
zelfs een keer een paar maanden
over zijn positie heeft nagedacht.

Minister Andriessen: Dat was twee
a drie weken.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Neen. In uwverslag–
legging staat dat u eind juni heeft
medegedeeld hoe u het zag. U heeft
inderdaad in april iets van een papier
gegeven, maar u heeft er tot juni
over nagedacht hoe het precies
moest.

Minister Andriessen: Toen kreeg :k
de stukken pas.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dan lees ik de brief
kennelijk anders dan de minister.

Hoe de minister het ook wendt of
keert, ik vind toch dat hij niet tijdig
een strategie had en te veel heeft
overgelaten aan de raad van bestuur.
De controle door de raad van
commissarissen kun je fraglich
noemen, inclusief de ambtenaar die
zich wel degelijk mocht indenken
hoe de Staat zou willen dat het op
dat moment zou gaan. Dus ook over
de beroemde 51% en alle andere
zaken. Daar zit hij voor. Dat doet
elke commissaris die daar voor
bepaalde deelbelangen zit. De
banken doen dat ongetwijfeld ook
als ze denken dat er reden tot zorg
is.

De conclusie van de VVD is de
volgende. Wij zijn helemaal niet
tevreden over het proces. Wij zijn
ook niet tevreden over het financiële
eindresultaat en wij zijn evenmin
tevreden over het mallotige gedoe
van DASA over het geld in de laatste
termijn. Dat geld zou gaan naar het

NIVR. Het NIVR is bestemd voor
Fokker. Dus waar hebben ze zo over
zitten zaniken. Het zou chiquer en
geruststellender zijn geweest als ze
daar niet zo'n deining over hadden
gemaakt. Dit afgezien van de balans–
versterking, waar ik het wel mee
eens ben.

Fokker en de Kamer hebben om
verscheidene redenen eigenlijk geen
vrije keuze meer. DASA kent via het
boekenonderzoek alle bedrijfsge–
heimen van Fokker. Het kan zelfs via
de prijzen en de trage afleveringen
van rompen Fokker verder in de weg
zitten. Een stand-alone-positie is niet
aantrekkelijk. De tijd van de eenzame
wolf is voorbij en het zou de Staat
ook buitengewoon veel geld kosten.
De afzet blijft voorlopig miniem en
de kosten van de grote voorraden
zijn hoog. De vraag is eigenlijk hoe
het komt dat Fokker zo lang is blijven
doorgaan met het bouwen van een
voorraad.

Andere alternatieven, zo die zich
hebben voorgedaan, zullen als
sneeuw voor de zon zijn geslonken.
Dat is mede gebeurd door de
potsierlijke wijze van onderhandelen
in het openbaar en het feitelijke
failliet van Fokker. Rest de VVD geen
andere optie dan de minister
aarzelend en bijna met een gevoel
van tegenzin het groene licht te
geven.

Voorzitter: Aarts

D

De heer Van lersel (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Minister Andriessen is
een irenische man. Dat heeft hij
vanmiddag weer getoond. Zelfs hij
was het afgelopen jaar op sommige
momenten buitengewoon geïrriteerd,
maar vanmiddag was het allemaal
weer pais en vree. Hij heeft een
voortreffelijke schildering van zaken
gegeven, waarin ik mij zakelijk voor
een belangrijk deel in kan herkennen.

Dat leidt mij tot een tweede
opmerking, namelijk die betreffende
de vele misverstanden. Ik hoop dat
de minister daarmee bedoelt dat er
misverstanden waren tussen hem en
de publieke opinie en eventueel
Fokker, maar niet zozeer met de
kamercommissie, althans niet met
mij. Ik hoop dat hij dat in zijn
antwoord nog eens duidelijk stelt. Ik
meen dat wij een zeer goede
verstandhouding hebben gehad.

Zowel in het besloten overleg als op
bilateraal niveau is een uitstekende
lijn ontwikkeld.

Vorig jaar "gierden de emoties
regelmatig door de gordijnen"; dat
kwam niet zozeer door het oranje–
gevoel als wel door een polarisatie
die de zaak weinig heeft gediend.
Het is daarom bijzonder nuttig dat de
minister hier eens zijn eigen verhaal
heeft kunnen vertellen. Dat zal het
zijne aan de rust bijdragen.

Dat neemt niet weg dat er een
enkel punt blijft waarop ik toch nog
de nadruk wil leggen. Laat ik het
door de minister genoemde punt als
aanknopingspunt nemen: Fokker had
geen haast en het ging de minister
vooral om een goed contract en niet
zozeer om de prijs. Het tempover–
schil leidde ook tot juridische
problemen bij de opstelling van het
contract, althans bij Fokker. Het
leidde echter ook tot een veel
grotere zorgvuldigheid bij het minis–
terie. Ik denk dat er toch iets meer
aan de hand is en dat heeft te maken
met de twee filosofieën. Vooral het
overleg dat ik met Franssen heb
gevoerd, heeft mij nog veel duide–
lijker gemaakt hoezeer machtspo–
sities in dit soort strategische
sectoren een rol spelen.

Er zijn inderdaad twee filosofieën.
De ene is die van de gewone markt–
partij en kan als volgt worden
omschreven: als ik een produkt van
goede kwaliteit lever en ik lever het
binnen de voorgeschreven tijd en
tegen de voorgestelde prijs, dan hou
ik dat zo. Het maakt daarbij niet uit
of ik dat nu in een andere onder–
neming binnenbreng; ik kan ook
zelfstandig voortgaan. Maar in
strategische sectoren ligt dat wel
eens anders. Dan gaat het toch om
relatieve machtsverhoudingen. Juist
omdat wij met die 51%/49% zaten,
was het zo ontzettend belangrijk dat
er een goede formulering kwam van
de plichten en verantwoordelijk–
heden ten opzichte van elkaar. Om
die reden hebben wij de minister
vanaf april zeer krachtig gesteund.
Daarom hebben wij eigenlijk niet
kunnen begrijpen dat de onder–
neming, hoeveel haast Nederkoorn
ook mag hebben gehad, ons en de
minister daarin niet heeft gevolgd.
Dat is toch uiteindelijk in het belang
van de onderneming zelf?

De vraag of er een partnership
moest komen, is nooit ons punt
geweest. Wij hebben altijd de
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voorkeur gehad voor een Europees
consortium. Alle verhalen over
Japanners, Chinezen, enz., hebben
ons nooit erg aangesproken. Wij
geloofden daar niet zo in. Maar of
het nu precies zo had moeten lopen,
dat is natuurlijk een andere zaak. Als
een en ander wat beter was gezwa–
luwstaart vanaf het begin, liefst nog
voor het begin, dan waren de onder–
handelmg wellicht ook anders
gelopen. Dat neemt niet weg, dat het
resultaat niet anders dan als bevre–
digend kan worden gekwalificeerd. Ik
ben het volstrekt met de minister
eens dat je met risico's moet leren
leven. Er is bijzonder weinig te
zeggen over de toekomst van nieuwe
families, over nieuwe componenten
en onderdelen en over de relatieve
verhouding tussen beide catego–
rieën.

Een vliegtuig is technologie. Het
draagvlak voor een goede vliegtuig–
fabriek met alle excellente eigen–
schappen waar Fokker al over
beschikt, is het behoud van techno–
logie. Het is voor mij zeer de vraag
of Fokker, overgedragen zijnde aan
DASA, zonder verdere betrokkenheid
van de Staat - voor zover deze
althans niet verder gaat dan het
involvement fund van het NIVR -
lang voldoende op de markt kan
blijven als het om nog hogere
bedragen gaat voor research en
development. Dat heeft ook te
maken met het position paper dat
door het NIVR en de verschillende
onderdelen daarvan bij de minister is
ingediend. Mijn vraag is simpelweg:
hoe definieert de minister voor de
toekomst zijn eigen betrokkenheid bij
het in stand houden van het techno–
logische potentieel bij de ontwik–
keling van nieuwe produkten in de
cluster van Fokker?

D

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Ik dank de minister voor de
uitvoerige uiteenzetting die hij heeft
gegeven. Hij heeft gelukkig deze
gelegenheid te baat genomen om op
een aantal punten in het openbaar te
melden, wat hij ervan vindt. Ik heb
hem daartoe nadrukkelijk uitge–
nodigd. Ik ben blij met zijn
antwoorden.

Na het antwoord van de minister
zijn mij enkele punten nog niet
helder. Op andere punten is die
duidelijkheid er wel. Ik ga uit van

mijn conclusie, die ik al in eerste
termijn trok, namelijk da DASA in
ieder geval goed onderhandeld
heeft. Het betoog van de minister
sterkt mij in deze conclusie. De
minister heeft niet mijn opvatting
kunnen wegnemen, dat aan Neder–
landse kant in de onderhandelingen
veel is misgegaan. Er kan worden
geconstateerd, dat de minister en
Fokker elkaar in het openbaar te lijf
zijn gegaan. Dat is niet echt die
industriepolitiek, die D66 voor ogen
staat. Dus geen persconferenties
meer om uitvoerig uiteen te zetten,
hoe slecht het bedrijf het doet, geen
gesprekken meer van de minister
met concurrenten van DASA achter
de rug van Fokker en DASA om in de
allerlaatste fase. Die zaken horen
niet te gebeuren in de onderhande–
lingen. Ook wat Fokker betreft, kan ik
legio zaken noemen, die niet hadden
mogen gebeuren. Feit is, dat het wel
is gebeurd. Ik hoop, dat iedereen er
de les uit trekt, dat het zo in elk
geval nooit meer zal moeten gaan.

Het heeft ten dele te maken met
de moeilijke dubbelrol van de
minister, die hij zelf heeft gedefi–
nieerd als grootaandeeldhouder en
ook nog een andere verantwoorde–
lijkheid als overheid hebbende. Die
twee rollen spelen elkaar soms lelijk
tegen. Ik moet wel constateren, dat
de misverstanden tussen de minister
en Fokker blijven bestaan op een
aantal punten. Ik noem er twee. Had
die aandelenemissie nu wel of niet
gekund? Ik lees uit mijn eigen aante–
keningen bij het besloten overleg,
dat wij op 18 januari hebben gehad
dat er twee voorwaarden waren. Ik
citeer de raad van bestuur van
Fokker: succesvol lanceren van de
Fokker 70, deugdelijker afspraken
tussen de partners van de Fokker 70,
dus DASA en Short. Aan die
voorwaarden was niet voldaan, toen
de samenwerkingsgesprekken met
DASA begonnen. Er waren nog
gevechten met DASA en Short op
het scherp van de snede, onder
andere over de prijs van de rompen.
Dat is heel helder. Voorraden waren
er of waren er niet. De minister moet
in tweede termijn helderheid geven
over de vraag, of ze er nu echt
waren. Vertelt de raad van bestuur
de waarheid of was het onzin wat er
werd gezegd?

De minister heeft gezegd, dat hij
niet veel dank heeft gekregen voor
het feit, dat hij Fokker uit de liquidi–

teitsproblemen heeft gehaald. Dat
kan zo zijn; hij zal dat zo hebben
ervaren. Ik lees in het verslag van de
hoorzitting: "De ter beschikking
staande bankkredieten zijn volledig
benut. Daarna is er een hard gevecht
geleverd met de banken over de
uitbreiding van de kredietmogelijk–
heden. De overheid heeft hierin snel
en uitstekend geopereerd in de vorm
van een interimregeling."

Minister Andriessen Ik ben bhj dat
ik dat nu eens hoor.

De heer Tommel (D66): Als de
minister het niet rechtstreeks van
Fokker heeft gehoord, heeft hij het in
ieder geval nu gehoord. Blijkbaar
reageren partijen altijd op een wijze
op elkaar, die toch niet helemaal
overeenkomt met hoe de ander dat
dan bedoelt. Dan onderhandel je
inderdaad met een derde. Als je
samen met een derde moet onder–
handelen, onderhandel je niet
gemakkelijk

Voorzitter! Nogmaals mijn
conclusie. Je gelooft in de overeen–
komst met DASA of je gelooft er niet
in. Als je er van het begin af aan niet
in zou hebben geloofd, had je er niet
aan moeten beginnen. Dan was er
naar mijn gevoel niet echt een alter–
natief, maar dat is een tweede. Ik
heb er vertrouwen in. DASA inves–
teert veel geld in Fokker in een
buitengewoon moeilijke situatie,
waarin Fokker zelf grote verliezen
maakt en werknemers heeft moeten
ontslaan. De eerstkomende jaren is
er van winst geen sprake. Dat weet
iedereen. Dat betekent in de ogen
van mijn fractie lange-termijnvisie en
ambitie. Fokker krijgt een steviger
fundament dan het ooit heeft gehad.
Het geeft geen waterdichte
garanties, maar wel vertrouwen in de
toekomst. En dat hebben wij.

D

De heer Vos (PvdA): Voorzitter! Bij
interruptie vroeg ik de minister naar
de koopwaardigheid van Fokker bij
de emissie. Hij zou nakijken hoe het
precies zit. Dit is wel een heel
cruciaal punt. Het laten lopen van
een emissie van 500 mln., terwijl
Fokker koopwaardig was in een
vroeg stadium, heeft er immers in
belangrijke mate toe geleid dat men
onder een geweldige liquiditeitsdruk
is komen te staan. Het argument om
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de emissie te laten lopen, was in
eerste instantie dat DASA bereid
was om die volledige emissie voor
haar rekening te nemen indien
Fokker de deal snel tot een goed
einde kon brengen. Als je in enkele
maanden had gerekend, dan was dat
geen probleem geweest. Maar een
aantal van mijn collega's is al tot de
conclusie gekomen dat als er één
partij was die geen haast had, dit
DASA was. Ik onderstreep dat nog
eens omdat ik dezelfde ervaring heb.
Dat moet je in verband brengen met
de toezeggmg dat DASA, als de
koop eenmaal gesloten was, bereid
zou zijn om die emissie vol te
storten. Dat betekent dat men op
voorhand al een situatie creëerde
waarmee men wel in problemen
moest komen. De vraag is dus of er
sprake was van koopwaardigheid.
Daarover zijn immers een aantal
argumenten over tafel gegaan. Mijn
informatie is dat er wel degelijk
sprake van was. En heeft dat er niet
toe geleid dat de overheid er extra
geld in moest steken, omdat de tijd
plotseling heel kostbaar werd?

Ik heb twee uitspraken in eerste
termijn naast elkaar gezet, een
uitspraak van de heer Reuter en een
uitspraak van de heer Van Duinen.
De heer Van Duinen zei dat na de
laatste inkrimpingsoperatie er niets
meer mag gebeuren. Dit was voor
hem de "bottom-line", daarna kon
Fokker geen zelfscheppende vlieg–
tuigindustrie meer zijn. Hij specifi–
ceerde dat op het aantal werknemers
dat na de inkrimping in huis is. De
heer Reuter zei daarentegen dat
inkrimpingen in de toekomst, als het
gaat om de vliegtuigindustrie, als
een onderdeel van de totale concern–
strategie van Daimler Benz ook op
Fokker van toepassing zijn. Als je die
twee zaken naast elkaar zet, zou ik
graag van de minister willen weten
wat zijn inschatting is. Als de heer
Fteuter dit uitgangspunt overeind
houdt, betekent dit dan dat wij
automatisch in de situatie komen
waarin wij grote vraagtekens moeten
zetten bij die zelfscheppendheid als
de slechte tijden in de vliegtuigin–
dustrie nog even aanhouden?

Oe heer Rosenmöller (Groen
Links): Ik heb diezelfde vraag in mijn
eerste termijn gesteld. Ik ben
uiteraard benieuwd naar het
antwoord. De minister zegt altijd dat
de heer Vos zoveel weet van de

vliegtuigindustrie. Daarom stel ik de
heer Vos de volgende vraag. Vindt
hij dat als er verder gesneden zou
moeten worden in Fokker, dat in
strijd is met de geest van het
contract zoals dit op het moment ter
beoordeling voorligt? Daarin worden
immers wel degelijk de mogelijk–
heden gewaarborgd voor Fokker om
een zelfscheppende vliegtuigin–
dustrie overeind te houden.

De heer Vos (PvdA): Als Fokker de
potentie wordt ontnomen om zelf te
ontwikkelen, zelf te marketen en de
eindassemblage voor eigen rekening
te nemen, dan is dat in strijd met de
geest van het akkoord. Ik kan echter
de uitspraken van de heer Reuter of
de heer Van Duinen niet op waarde
schatten. Ik wil graag weten
waarom, zelfs aan het einde van de
rit, heren tot uitspraken komen die
zo ver uit elkaar liggen. Zij zeggen
immers dat zij samen een vliegtuigin–
dustrie op poten willen houden.

Laat ik eerlijk zijn. Je zit volgens
betrokkenen al gauw bij de "kritische
massa" in een onderneming, daarna
kun je altijd nog een klein beetje
door en dan gaat het toch nog weer
verder. De grens is dus flexibeler dan
we vaak vermoeden. Dat heb ik in
het verleden ook wel eens meege–
maakt toen de heer Rosenmöller en
ik nog een ander vak uitoefenden.
Het gaat mij niet om de exacte
aantallen die de heren in het hoofd
hebben als er sprake zou zijn van
verdere inkrimpingen, het gaat mij
om de benaderingswijze. Reuter
staat met zijn opmerking over
inkrimping als onderdeel van de
totale concernstrategie, veel verder
af van een zelfscheppende industrie
dan iemand uit de bedrijfstak die
aangeeft dat er zekere beperkingen
zijn die bij reorganisaties een belang–
rijke rol moeten spelen. Als daar
strijd over is, dan is dat een van de
redenen waarom ik huiverig ben.
Men kijkt dus anders aan tegen de
wijze waarop je in de naaste
toekomst met deze bedrijfstak zou
moeten omgaan. Dat vind ik link! In
de praktijk moet bewezen worden of
mijn huiver terecht is of niet. Ik hoop
van niet.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Ik begrijp dat heel goed en
het gaat ook niet om tien man meer
of minder, het gaat inderdaad om de
mogelijkheden om zelfstandig op de

op dit moment op zichzelf moeilijke
markt te overleven. En het gaat ook
om de vraag, hoe zich dit verhoudt
tot de geest van het akkoord dat wij
nu beoordelen.

De heer Vos (PvdA): Ik kan een
voorbeeld geven. Als men in de
naaste toekomst mocht besluiten om
de afdeling engineering te halveren,
de afdeling waar research en devel–
opment moet plaatsvinden, dan
heeft men daarmee waarschijnlijk de
klap toegebracht. Dit kun je echter
op voorhand niet zeggen. Het gaat
mij erom dat beide heren verschil–
lende invalshoeken kiezen. De een
zegt dat er een moment komt
waarop je heel zorgvuldig moet
omgaan met wat er in de onder–
neming gebeurt, omdat er anders
schade wordt veroorzaakt die niet
meer te herstellen is, de ander gaat
uit van een concernstrategie, die niet
alleen geldt voor vliegtuigen, maar
ook voor automobielen, vracht–
wagens en nog een paar kleinere
eenheden, die evenredig moeten
meedoen als er gesneden moet
worden. Als je dat uitgangspunt
kiest, roep je grotere risico's af over
de vliegtuigindustrie dan absoluut
noodzakelijk zou zijn. Ik heb een
uitlating van de heer Schrempp in
het personeelsblad van DASA
geciteerd. Hij komt terug op een
kwestie die al eerder een rol heeft
gespeeld. Als er sprake mocht zijn
van capaciteitsreducties, dan zal de
Nederlandse overheid daar materieel
een belangrijke rol in spelen, zegt
Schrempp. Daar hebben wij ook al in
eerder overleg over gesproken.
ledereen die dacht dat de zaak op 12
februari geregeld was, omdat de
partijen precies opgeschreven
hadden wat er zou gebeuren, krijgt
precies een maand later, als de raad
van bestuur van DASA aan zijn eigen
werknemers gaat uitleggen wat er nu
precies afgesproken is, een heel
verhaal te horen. Citaat: "De Neder–
landse regering zal DASA onder–
steuning bieden als er sprake is van
capaciteitsreducties." Wat is er nu
precies afgesproken en wat kan de
heer Schrempp na de deal van 12
februari daar nu nog mee bedoeld
hebben? In de praktijk komt het
hierop neer: wie betaalt er nu
eigenlijk?

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik hoor nu zo
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ontzettend veel bezwaren van
collega Vos tegen het hele
DASA-gebeuren en hij zet zoveel
vraagtekens blj het optreden van
opperhoofden bij die onderneming,
dat ik mij bijna ga afvragen waarom
de Partij van de Arbeid akkoord gaat
met het overdragen van Fokker aan
DASA, zij het wat moeizaam.

Verder hoor ik uitsluitend kritiek op
de tegenpartij. Is de heer Vos van
mening dat de Nederlandse Staat
het hele spel uitstekend heeft
gespeeld?

De heer Vos (PvdA): Dat lijkt mij een
prima onderwerp voor de rest van de
avond, voorzitter.

De voorzitter: Maar dat is u niet
gegeven...

De heer Vos (PvdA): Dat lijkt mij
ook, ja. Ik weet ook niet precies wat
ik met die vraag aan moet. Ik heb in
eerste termijn aan de minister
duidelijk gemaakt, hoe de Neder–
landse regering zich naar mijn
mening aan het begin van de
discussie zich had kunnen opstellen
om daarmee een hoop problemen te
voorkomen. Nu zou ik graag willen
weten, hoe degene die straks de
baas wordt binnen de onderneming,
denkt dat hij met die onderneming
moet omgaan. Daarna hebben wij
namelijk niets meer te melden. En als
het hier gaat om de vraag of er een
afspraak is tussen de minister van
Economische Zaken en DASA
waarbij Fokker geen rol gespeeld
heeft, en als het probleem waarvan
wij dachten dat het opgelost was, nu
opnieuw schijnt op te duiken, dan
neem ik de vrijheid om het opnieuw
aan de orde te stellen. Als er geen
bevredigend antwoord komt, dan
hebben wij wel een probleempje,
want dan is het mogelijk dat de
Nederlandse regering toch iets
minder duidelijk gezegd heeft dat zij
in die discussie geen rol wil spelen
dan tot ons doorgedrongen is. En dat
gaat weer over centjes.

Ik wil nog even ingaan op de
onderlangse constructie. Dat is naar
mijn waarneming het enige moment
geweest waarop de raad van
commissarissen van Fokker wel een
rol gespeeld heeft, want die had de
raad van bestuur verboden om die
onderlangse constructie uit te
voeren, hetgeen toch gebeurde.

Als de minister zegt dat ik vandaag

nogal wat pessimisme uitstraal, dan
moet ik zeggen dat dit waarschijnlijk
niet het juiste woord is. Ik heb in
eerste instantie gezegd dat ik enige
huiver heb. Die huiver heeft mij
begeleid vanaf het moment waarop
wij in de Kamer over deze zaak zijn
gaan discussiëren. Er was een soort
driehoeksverhouding tussen DASA,
Fokker en de Staat, waarvan
iedereen wist dat ze nooit zou
kunnen leiden tot het optimale
resultaat. En mijn huiver wordt ook
veroorzaakt doordat er aan het eind
een aantal afspraken zijn gemaakt
die oorspronkelijk niet het geestelijke
eigendom waren van de marktpar–
tijen, die ze hebben moeten accep–
teren en die ze nu moeten uitvoeren.
Op grond daarvan zeg ik dat het de
komende drie jaar heel spannend
wordt, omdat dan zal blijken, hoe
zorgvuldig men vasthoudt aan
afspraken die men eigenlijk niet had
willen maken. Daar zit mijn huiver,
maar het is heel goed mogelijk dat ik
ongelijk heb. Dat hoop ik eigenlijk
ook, maar ik spreek alleen maar uit
wat ik echt voel.

Een ding wil ik nog graag weten.
Op 12 maart had de voorzitter van
de raad van bestuur van Fokker een
interview met het Parool. Daar werd
gezegd: je merkt dat de banken zich
met de dag soepeler opstellen. Het is
straks zo dat de banken met de hoed
in de hand bij mij voor de deur
komen staan om te vragen of ze de
partner van Daimler financiering
mogen bieden.

Heeft de minister duidelijker
inzicht in wat zich daar de afgelopen
maand aan nadere afspraken heeft
voorgedaan? Dat zou een belangrijk
deel van de problemen waarover wij
vanmiddag spraken kunnen
oplossen.

D
Minister Andriessen Voorzitter! De
heer Rosenmöller vroeg naar de
zogenoemde meevaller van het NIVR
die niet helemaal doorgaat. Hij vroeg
ook, met anderen, naar de ontwikke–
lingskosten. Uit het contract kun je
het nodige halen. Je kunt ook het
nodige uit de redenering halen. Wat
is het geval? Het contract spreekt in
principe over 51%/49%. Het stelt ook
dat de toegevoegde waarde
51%/49% is. In wezen stelt het ook
dat de ontwikkelingskosten die
daarbij behoren, in principe vallen

onder die 51%/49%. Van iets nieuws
valt dus ongeveer 49% bij Fokker.
Dan kunnen wij doorredeneren. Hoe
worden ontwikkelingskosten in het
algemeen in Nederland geregeld?
Wij moeten dit in de toekomst nog
aanscherpen en goed bekijken, maar
tot dusver droeg Fokker daar zelf een
aandeel in, zo'n 10% tot 15%. Dan
was er de financiering via de SGL's,
de staatsgegarandeerde leningen,
die ongeveer de helft van de rest
bedraagt. Tot slot was er de finan–
ciering van de NIVR, ook ongeveer
de helft van de rest.

Deze gang van zaken stel ik mij in
grote lijnen ook voor de toekomst
voor. Daar verandert niets aan. Wij
menen dat, gegeven de positie
waarin het NIVR verkeert, dit
mogelijk is.

Er is gesproken over het vier maal
sluiten van een akkoord. Ik heb
geprobeerd, uit te leggen dat het op
zichzelf normaal is dat je een
akkoord in zijn geheel sluit en dat het
helemaal niet zo gek was dat de
Duitsers uitstel ten aanzien van de
prijs vroegen. Het tweede element is
bij het akkoord in oktober erbij
gekomen. Dat maakt het een geheel.
De due diligence is een proces op
zichzelf. Het heeft met het akkoord
als zodanig niets te maken. Het is
een soort aanhangsel daarop
geweest. Dit is op een wat vreemde
manier gespeeld en het heeft geleid
tot een aantal voetnoten bij het
akkoord. Zo kun je het ook zien. Ik
vind het wat overdreven om over vier
maal te spreken.

Dan is er gesproken over de
zeggenschap en de onderhande–
lingen van de lead-company.
Gevraagd is naar de toekomst en de
verhouding tussen de partijen. Of ik
moet hierover een lang verhaal
houden, of ik moet er maar een
beetje over zwijgen. De dingen die
daarvoor stonden, zijn geregeld. Ik
weet niet hoe partijen zich zullen
gedragen. Ik kan dat niet beoordelen.
Misschien kan de heer Rosenmöller
toelichten waarover hij mij concreet
een vraag stelde.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Het was geen vraag. Het was
een conclusie en het is aan de
minister om daarop te reageren. Hij
kan het ook in de toekomst nader
bezien. Ik heb het volgende gezegd:
DASA was in de onderhandelingen
de lead-company. Op het moment
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waarop er op 30 oktober een
contract komt, is er - als de Kamer
definitief akkoord gaat en dat zal zij
doen - een definitief contract, nog
los van Europa Wanneer je consta–
teert dat DASA de lead-company is
en dat zij haar eisen regelmatig heeft
bijgesteld, maak ik mij zorgen over
de toekomst. Ik heb die uitge–
sproken. Verder meen ik dat dit punt
tussen de minister en mij duidelijk is
uitgesproken. In de toekomst moeten
wij deze zaak goed in de gaten
houden.

Minister Andriessen: Ik ben het
eens met de heer Rosenmöller.
Overigens is het in het algemeen zo
dat een koper die de tijd heeft, in de
lead is.

Ik kom bij mevrouw Rempt. Haar
vraag over de commissarissen laat ik
even lopen. Ik vind dat de heer
Swarttouw voor zichzelf moet
spreken. Voor zover ik hem erover
heb horen spreken, is het mij
duidelijk geworden dat hij vond dat
hij voor zijn gezichtspunt (een
onafhankelijk Fokker) onvoldoende
steun had gehad in de raad van
commissarissen.

Om wille van de tijd stel ik voor
dat wij te zijner tijd terugkomen op
het position paper.

Er is gevraagd of ik wel eens met
de raad van bestuur van Daimler
Benz heb gesproken. Allereerst is de
heer Schrempp daaraan verbonden,
maar dat neemt niet weg dat ik het
niet gedurfd had. Er wordt mij wel
verweten dat ik mijn neus in heel
veel dingen heb gestoken, maar ik
had het een affront tegenover de
heer Schrempp gevonden, als ik naar
zijn opperbaas was gegaan. Ik heb
het heus wel overwogen, maar ik had
het niet gedurfd. Ik heb over deze
zaak wel eens gesproken met mijn
collega van economische zaken in
Duitsland. Maar om naar een andere
instantie in de Daimler Benz-organi–
satie te gaan, vond ik niet erg
gepast.

Ik blijf het absoluut oneens met
mevrouw Rempt over de periode van
eind februari tot begin juli. In die tijd
is er heel veel gebeurd. Zo moesten
de kroonjuwelen weggehaald
worden. De partijen moesten ook
enige tijd hebben voor het formu–
leren. Men kan dan niet zeggen dat
die tijdspanne mijn schuld is
geweest. Dat is helemaal niet waar.
Fokker en DASA konden het heel

moeilijk met elkaar eens worden.
Toen zij het eindelijk met elkaar eens
werden, was dat een wat vage
overeenkomst. Die tijdsterkte van
DASA blijkt ook weer uit de rompen:
al die tijd hebben zij over de rompen
gesproken. Daar werd men het pas
in oktober over eens. De sterkte van
DASA in de onderhandelingen is te
zien. Dit geldt zeker voor het tijds–
element. Om mij daar de schuld van
te geven, is een beetje merkwaardig.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik geef u niet de
schuld voor Fokker en DASA. Ik heb
ook het idee dat die niet zo snel
gingen. Op 10 april heeft de minister
een voorlopige notitie overhandigd
met wat eerste opvattingen. Maar
van april tot eind juni hebben de
departementen van Economische
Zaken en van Financiën intensief
overleg gevoerd. Op 24 juni werd er
een position paper geboren.

Minister Andriessen: Nee, nee, het
position paper is van 10 april.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik citeer: een en
ander is neergelegd in een
zogenaamd position paper dat op 24
juni is toegestuurd aan de raad van
bestuur van Fokker. Daar heb ik het
over.

Minister Andriessen Ja, toen
hebben wij nog eens onze positie
aangegeven, nadat wij dat ook op 10
april hadden gedaan.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Ik heb toch de indruk
dat de ministeries van EZ en van
Financiën er knap lang over hebben
gedaan om hun positie in te nemen.
Hoe je het ook wendt of keert, dat
heeft natuurlijk invloed gehad op de
verdere onderhandelingen tussen
DASA en Fokker, die ook niet
optimaal snel zijn geweest.

Minister Andriessen Op het gevaar
af dat u mij langdradig vindt, zeg ik
het nog eens. Het moet namelijk
goed in de stukken komen. Wij
hebben zowel op 10 april als
omstreeks 21, 22 juni een position
paper afgegeven. Op beide
momenten hebben wij de partijen
duidelijk gemaakt hoe wij erover
dachten.

Voorzitter! Over de andere onder–

werpen kan ik betrekkelijk kort zijn.
Ik ben blij met het compliment van
de heer Van lersel van "irenisch
mens". Dat is wel mooi.

Er mogen natuurlijk geen misver–
standen bij de kamercommissie zijn.
Los van het feit dat ik het onbeleefd
vind om te zeggen, meen ik het ook
echt. Wij hebben voldoende tijd
gehad om alle dingen uit te spreken
Ondanks mijn leeftijd ben ik er toch
verbaasd over hoe vaak bepaalde
dingen die redelijk naar buiteri
kwamen, misgeïnterpreteerd zijn en
anders neergezet. Maar ik heb
begrepen dat zo'n emotionele zaak
ertoe leidt dat misinformatie vaak
met opzet naar buiten wordt
gestuurd. Nu heb ik het helemaal
niet over de partijen. Het geldt voor
mensen die zich daar omheen
bevinden. Dat is hierbij erg veel
gebeurd.

Ik spreek mijn dank uit voor de
opmerking van de heer Van lersel
dat het goed was om het verhaal een
keer te houden. De markt en de
strategische situaties zijn zeker
verwerkt in de grotere onderneming.
Wij denken in Nederland misschien
toch wat minder aan het tweede
element en te gauw aan het eerste
element. Misschien is dat onze
praktische inslag, wellicht omdat wij
een klein land zijn of zijn er andere
redenen. Fokker zal in het grotere
geheel daar stellig meer kansen toe
krijgen.

Wat betreft het Europees
consortium ben ik het met de heer
Van lersel eens dat als ik nu
helemaal had moeten kiezen - maar
die keuze is niet aan mij geweest -
dan had ik ook eigenlijk veel liever
van het begin af aan op, pakweg,
een kwart Fokker, een kwart DASA,
een kwart Aérospatial en een kwart
Italianen gezeten. Die optie is er
waarschijnlijk nooit geweest en zou
er ook nooit kunnen komen. Ik moet
u wel zeggen dat ik soms 's nachts
met huiver wakker zou kunnen
worden, om dat contract te gaan
maken met deze vier partijen. Want
het was al zo moeilijk met DASA en
stel je nu eens voor dat je ook
Aérospatial erbij had gehad, met een
regelrechte concurrent van de Fokker
50, en de Italianen er ook nog weer
eens bij met andere dingen. Ik denk
dat ik dan werkelijk grijze haren had
gekregen om deze mensen allemaal
rond de tafel te krijgen. Op een
gegeven ogenblik heeft Fokker er
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dan ook maar voor gekozen: laten wij
eerst, in plaats van een puzzel met
vier stukken te maken, er maar eens
een met twee maken en dan kijken
wij wel verder; het zal moeilijk
genoeg zijn om het met die andere
partijen redelijk eens te worden.
Maar het was mooier geweest, zo
denk ik.

De heer Van lersel (CDA):
Voorzitter! Als ik zeg dat onze
voorkeur altijd is uitgegaan naar een
Europees vliegtuigconsortium, houdt
dat niet per definitie in dat dit uit die
vier landen tegelijk zou moeten
bestaan. Maar dat neemt niet weg
dat er natuurlijk toch convergerende
tendensen zijn en ik vond het
bijzonder interessant om van
Schrempp hedenochtend in het
Financieele Dagblad te lezen, dat de
Italianen en de Fransen geacht
worden binnen een jaar aan te
schuiven. Waar aan te schuiven,
weet ik niet, maar dat werd wel
gepresenteerd. Op de een of andere
manier komt het toch wel weer terug
en dan is het de vraag of Fokker uit
eigen titel wel sterk genoeg is om
daar onderhandelingstechnisch het
juiste uit te halen. Maar dat houdt
verband met de risico's waar wij
geen uitspraak over kunnen doen.
Dat ben ik volstrekt met de minister
eens.

Minister Andriessen We hebben
wel te maken met wat er ligt; dat is
tegelijkertijd het oordeel van DASA
geweest.

De heer Van lersel (CDA): Daarom
is het zo goed dat er door is onder–
handeld. Ik begrijp eigenlijk niet
goed van u, dat u in uw antwoord
aan mevrouw Rempt niet veel sterker
hebt benadrukt hoe belangrijk het
was dat ook Economische Zaken
buitengewoon lastig is geweest naar
Fokker toe, vóór juni en na juni, want
als je een minderheidspositie
inneemt, is het nog belangrijker dat
je op het punt van verantwoordelijk–
heden, bevoegdheden en verant–
woordingsplichten goede afspraken
maakt. Daar heeft Fokker toch - ik
moet het helaas opmerken - volledig
overheen gekeken.

Minister Andriessen Voorzitter! Ik
kom dan bij de heer Tommel. Van
zijn opmerkingen rest mij nog de
kwestie van de emissie. Ik heb het

nog eens precies nagevraagd. Bij de
emissie waren twee argumenten: het
financieren van wat er te financieren
was - toenemende produktie, omzet
en dergelijke - en de Fokker 70. Zo
heb ik het ook gezegd. Men was met
een bank - laat ik deze nu maar niet
noemen –technisch tamelijk ver om
die emissie te plaatsen. Nu komt het
verschil in beoordelen. Ik had, als ik
zou gaan onderhandelen met een
ander, toch maar die centen binnen–
gehaald. Maar je kunt je voorstellen
dat men zei: nu ja, ik moet het met
DASA doen en laten zij de emissie
maar nemen. Dat had altijd later nog
wel geregeld kunnen worden. Ik zou
verder zijn gegaan met de hele
techniek van de zaak. Ten aanzien
van de vraag of die emissie zou zijn
geslaagd of niet, heb ik altijd volge–
houden dat ik dit niet weet. Wel vind
ik het zo jammer dat zij er niet mee
door zijn gegaan. Dat is mijn punt.

De heerTommel (D66): Voorzitter,
dat mag de minister vinden. Ik heb
twee voorwaarden genoemd die
volgens de raad van bestuur van
Fokker door de banken aan deze
emissie waren verbonden. En de
vraag in de richting van de minister
was: waren dat nu voorwaarden of
waren dat geen voorwaarden? Wil de
minister daar nu een helder
antwoord op geven? Want als het
voorwaarden waren, dan kan hij
zeggen: zij hadden het toch wel
moeten proberen, maar dan werd
niet aan die voorwaarden voldaan.
Dan kon het ook niet.

Mimster Andriessen Ik kan het
antwoord niet anders geven dan dat
men als eigen argument had: het
financieren enz. en de Fokker 70 en
eventuele andere ontwikkelingen. Of
dat tot voorwaarde is gemaakt door
de bank, kan ik op dit ogenblik niet
vinden. Dat weet ik niet. Het lijkt mij
een beetje rare voorwaarde, als men
zelf met de eigen argumenten komt
in de zin van: wij gaan dat en dat
ermee doen. Dan moet je dit
afwegen, want dat is het argument
van Fokker steeds: de Fokker 70 was
dan niet doorgegaan. Of je het had
gehaald zonder dat je direct die
Fokker 70 door zou kunnen laten
gaan, weet ik niet. Aan de andere
kant had men ook kunnen zeggen:
wij zijn met DASA nog verder in
onderhandeling. Ik weet niet of die
emissie was geslaagd of niet. Maar

ik vind het jammer dat zij het niet
gedaan hebben en niet geprobeerd
hebben, want het maakte hun onder–
handelingspositie zo kwetsbaar.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Het is eeri tamelijk cruciaal element
in de hele gang van zaken geweest,
met name omdat het niet doorgaan
van de emissie Fokker opjoeg in de
tijd. Ik vind het een onbevredigende
situatie dat het antwoord op de
vraag of die emissie al of niet kon,
los van de vraag of men het wilde,
ook in dit debat onduidelijk blijft.
Fokker zei dat het niet kon, omdat de
banken eisen stelden, waardoor het
onmogelijk werd. Of Fokker het wilde
of niet is daarbij geen overweging.
Het kon niet! De minister zegt dat hij
daar niet van op de hoogte is, maar
hij blijft wel Fokker verwijten dat die
emissie niet is doorgegaan.

Minister Andriessen: Ik heb het
geheel beoordeeld en mijn oordeel is
dat het best gekund had. En het
oordeel van Fokker is dat het niet
gekund had. Ik heb geen absolute
limitatieve onmogelijkheden waaruit
blijkt dat het niet gekund had.

Verder ben ik eens het met het
oordeel van de heer Tommel over
het stevige fundament van Fokker.

Dan heeft de heer Tommel nog
gevraagd naar die gesprekken op het
laatste moment. Ik heb die
gesprekken alleen ter zorgvuldigheid
gevoerd, omdat ik van iemand
hoorde dat er misschien openingen
zouden zijn en omdat ik bij een
eerste ronde daarvoor enige beves–
tiging vond. Toen ben ik maar even
doorgegaan, maar dat heb ik met
grote zorgvuldigheid gedaan, omdat
ik zelf daar niet erg in geloofde.

De heer Tommel (D66): Dat was
dus een opening op het allerlaatste
moment van de onderhandelingen.
Maar als u op zo'n moment een
opening zocht, betekende dat toch
dat u eigenlijk die deal niet wilde.

Minister Andriessen: Op een
gegeven moment maakte ik mij zo
kwaad over het punt dat wij
besproken hebben en dat ik nog
altijd niet goed vind, namelijk dat
geringere bedrag voor het NIVR, dat
ik dacht: verdorie, laat ik maar eens
kijken of het bij een ander wat beter
kan. Maar nogmaals, ik geloofde
daar zelf niet in, maar kreeg wel
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aangereikt dat er kansen waren. Dan
doe je dat toch even, ook al geloofde
ik er niet in. Ik doe zoveel dingen, de
heer Tommel doet misschien wat
minder, maar in mijn verantwoorde–
lijkheid moet je heel vaak iets onder–
zoeken, zelfs als je er helemaal niet
in gelooft en denkt dat het onzin is.

De heer Rosenmöller (Groen
Links): Net zoiets als schaken op
twee borden.

De heer Tommel (D66): Dat doe ik
ook niet. Als je met partners in
onderhandeling bent en je bent bijna
aan het einde van de onderhande–
lingen, waarbij je alle fasen hebt
doorlopen - de gehele geschiedenis
van de onderdoorgang was allang
achter de rug - ga je dan met de
concurrentie praten, zonder iets
tegen de partners te zeggen? Want
dat deed u.

Minister Andriessen: Nee, ik heb
het wel tegen ze gezegd. Maar de
ene partner doet iets wat je absoluut
niet fatsoenlijk vindt. Ik blijf altijd
volhouden dat je dan best kunt kijken
of er ergens anders een oplossing te
zoeken is.

De heer Tommel (D66): U had het
dus wel tegen DASA gezegd?

Minister Andriessen: Nee, ik heb
tegen de Duitsers gezegd dat ik dat
element van de prijs niet juist vond.
Daar was ik kwaad over. Als u met
een appelenkoopvrouw ruzie staat te
maken over een appel en u voelt zich
erg bedrogen, moet zij u toch niet
kwalijk nemen dat u even bij een
andere kraam gaat kijken?

De heer Tommel (D66): Dat is toch
in die fase niet meer serieus te
nemen?

Minister Andriessen Daar kunnen
wij over twisten.

De heer Tommel (D66): Ik denk het
niet. U gelooft zelf niet eens dat het
nog serieus kon.

Minister Andriessen Maar ik had
wel aanwijzingen dat er misschien op
de een of andere manier een andere
oplossing mogelijk was, al geloofde
ik daar zelf niet in.

De heer Vos heeft nog gewezen
op een tegenstrijdigheid in uitla–

tingen van de heren Reuter en Van
Duinen over eventuele toekomstige
afslankingen. Tja, die mensen
moeten maar voor zichzelf praten. Ik
kan ze overigens beide wel interpre–
teren, mijnheer Reuter, de "big boss"
die zegt dat als er iets moet
gebeuren, dat over de gehele linie
moet gebeuren, en mijnheer Van
Duinen, technisch directeur, die over
de kritische massa spreekt. Vanuit
verschillende kanten klinken wel
eens verschillende geluiden, maar
meer kan ik er, eerlijk gezegd, ook
niet over zeggen.

Dat citaat uit Aktuell over de
capaciteitsreductie kan ik niet beoor–
delen, omdat ik niet weet wat de
heer Schrempp precies heeft
gezegd. Maar vanuit mijn eigen
wetenschap, wil en wat dan ook, kan
ik wel zeggen dat ik absoluut geen
hulp heb aangeboden bij reorgani–
satie, capaciteitsreducties of wat dan
ook. Er zijn geen dingen die
enlgermate bovenwettelijk zijn. Daar
doel ik dan met name op. Dat
hebben wij constant afgewezen en
dat blijven wij afwijzen. Er is ook
geen enkele briefwisseling of een
document over waaruit zou blijken
dat wij daarin ook maar enigszins
zouden toegeven. Dan lijkt mij dat
artikel in Aktuell in dat opzicht niet
juist.

Verder heb ik wel begrip voor de
huiver van de heer Vos, maar je
moet een keer in het diepe.

Ik ben niet precies op de hoogte
van ontwikkelingen in de laatste
weken met de banken. Ik geloof niet
dat ik als ondernemer zo gauw zou
zeggen: nu komen de banken wel
met de hoed in de hand bij me. Dat
is soms wel eens een beetje moeilijk.
Maar ik heb wel het idee dat de
bankiers heel wat vrolijker tegen
Fokker zullen aankijken dan ze een
paar maanden geleden deden. Dus in
zoverre heeft de heer Nederkoorn
waarschijnlijk wel gelijk met zijn
opmerking dat hij wat beter tot
zaken zou komen en zeker een lage
interest kan bedingen.

Voorzitter! Ik dank tot slot de
geachte afgevaardigden voor de
kamerbrede steun aan deze overeen–
komst!

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, de
stukken onder nr. 22895 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter Ik constateer, dat de
Kamer niet te kennen heeft gegeven,
behoefte te hebben aan machtiging
bij wet van deelname van de Staat in
het aandelenkapitaal van Fokker
Holding BV.

Sluiting 19.43 uur.

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van het Besluit
kerndoelen en adviesurentabel basis–
vorming 1993-1998(23121);
een, ten geleide van het Inrichtings–
besluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
(23122);

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van de agenda voor de
Ecofin-Raad van 19 april 1993
(21501-07, nr. 90);

een, van de minister van Econo–
mische Zaken, inzake Fokker/DASA
(22895, nr. 11).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, ten geleide van het Algemeen
Burgerlijk Pensioen rapport inzake
arbeidsongeschiktheid in het
onderwijs;
een, inzake de OV-studentenkaart;

een, van de minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, ten geleide van het
jaarrapport 1991-1992 van het
steekproefcontroleprogramma;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake de toepassing
artikel 58 van de Binnenschepenwet.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

3. het jaarverslag 1992 van De
Nederlandsche Bank.

Dit jaarverslag ligt op de griffie ter
inzage.
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