
19de vergadering Dinsdag 8 november 1994

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 141 leden, te
weten:

Aiking-van Wageningen, Apostolou,
Van Ardenne-van der Hoeven,
Augusteijn-Esser, Bakker, Ter Beek,
Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw,
Bolkestein, Boogaard, Van den Bos,
Van Boxtel, Brinkman, Bukman, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Cherribi,
De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers,
Dees, Deetman, Van Dijke, Dijksma,
Dijksman, Dittrich, Van den Doel,
Doelman-Pel, Duivesteijn, Van Erp,
Esselink, Essers, Fermina, Van
Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf,
Groenman, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Heerma, Van der
Heijden, Hendriks, Hessing, Hillen,
Hirsch Ballin, Hoekema, Van der
Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hooger–
vorst, De Hoop Scheffer, Houda,
Huys, Janmaat, De Jong, Jorritsma–
van Oosten, Kalsbeek-Jasperse,
M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp,
Koekkoek, De Korte, Korthals,
Lambrechts, Lansink, Leerkes, Leers,
Liemburg, Lilipaly, Van der Linden,
Marijnissen, Mateman, Van
Middelkoop, Mulder-van Dam,
Nijpels-Hezemans, Noorman-den Uyl,
Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van
Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae,
Reitsma, Remkes, Van 't Riet,
Rijpstra, Roethof, Van Rooy,
Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de
Nie, Schimmel, Schutte, Schuurman,
Sipkes, Smits, Soutendijk-van
Appeldoorn, Stellingwerf, Sterk, Van
der Stoel, Swildens-Rozendaal,
Terpstra, Van Traa, Ter Veer, Te
Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Verkerk,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet,
H. Vos, M.B. Vos, O.P.G. Vos,

Voüte-Droste, Vreeman, B.M. de
Vries, J.M. de Vries, Wallage, Van
Walsem, Van Waning, Weisglas, Van
Wingerden, Witteveen-Hevinga,
Wolffensperger, Wolters, Woltjer,
Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Zonneveld
en Van Zuijlen,

en de heren Zalm, minister van
Financiën, Voorhoeve, minister van
Defensie, minister voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken,
mevrouw De Boer, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, mevrouw
Jorritsma-Lebbink, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heren Van
Aartsen, minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, Melkert,
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Nuis, staatssecre–
taris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, en mevrouw
Schmitz, staatssecretaris van Justitie.

D

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

Van Heemst, Middel en Gabor,
wegens verblijf buitenslands, de
gehele week;

Van Nieuwenhoven, wegens verblijf
buitenslands;

Adelmund, wegens ziekte;

H.G.J. Kamp, wegens ziekte, ook
morgen;

Boers-Wijnberg, wegens bezigheden
elders;

Buurmeijer, Dijksman, Van Gelder,
Kalsbeek-Jasperse, Liemburg,
Noorman-den Uyl, Van der Ploeg,

Sterk, Vreeman, Wallage, Witteveen–
Hevinga en Van Zijl, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
avondvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van
de Eerste en de Tweede Kamer der
Staten-Generaal inzake aanwijzing
van het lid Zijlstra tot lid in plaats
van het lid Van Velzen in de
Raadgevende Vergadering van de
Raad van Europa en West-Europese
Unie.

De overige 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: Op verzoek van de
commissie stel ik voor, de stemmin–
gen met betrekking tot de begroting
van Economische Zaken een week
later te doen plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

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

a. de vaste commissie voor
Financiën:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964
en de Wet op de vennootschaps–
belasting 1969 (onbeperkte voor–
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voorzitter

waartse verrekening van
ondernemingsverliezen en vaststel–
ling van verllezen bij beschikking)
(23962);

b. de vaste commissie voor
Economische Zaken:
- het wetsvoorstel Intrekking van de
Vestigingswet detailhandel en
wijziging van de Drank– en Horeca–
wet en van de Vestigingswet
Bedrijven 1954 (23963);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 15 april 1994 te Marrakech tot
stand gekomen verdrag tot oprich–
ting van de Wereld Handels–
organisatie, met bijlagen 1, 2 en 3,
en van het eveneens op 15 april 1994
te Marrakech tot stand gekomen
verdrag inzake overheidsopdrachten,
met bijlage (23961);

c. de vaste commissie voor Justitie:
- het wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafvordering en de
Gratiewet (herziene gratieregeling en
regeling inzake schadevergoeding
voor voorlopige hechtenis) (23960);

d. de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van
het op 8 juni 1993 te Porto Carras tot
stand gekomen Statuut van het
Fonds voor sociale ontwikkeling van
de Raad van Europa, met Bijlagen
(23875);

e. de vaste commissies voor Welzijn,
Volksgezondheid en Sport en voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gezamenlijk:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering,
de Ziekenfondswet en de Wet
aanpassing uitkeringsregelingen
overheveling opslagpremies in
verband met de invoering van een
premievrije voet voor het
werkgeversdeel van de procentuele
premie voor de ziekenfonds–
verzekering (Wet invoering franchise
ZFW-premie) (23964).

Het Presidium stelt aan de Kamer
voor, toestemming te verlenen tot
het houden van wetgevings– c.q.
nota-overleg met stenografisch
verslag op:

maandag 21 november:
- van 18.30 uur tot 23.00 uur van de
vaste commissie voor Financiën over
wetsvoorstel 23935 (belastingen
milieugrondslag) en wetsvoorstel
23941 (ouderenaftrek);

maandag 28 november:
- van 15.15 uur tot 23.00 uur van de
vaste commissie voor Financiën over
wetsvoorstel 23952 (7e BTW–
richtlijn), wetsvoorstel 23943
(spaarloon), wetsvoorstel 23940
(ondernemingsvrijstelling), wetsvoor–
stel bronheffing (indien het is
ingediend en de voorbereiding is
voltooid), wetsvoorstel 23962
(voorwaartse verliescompensatie) en
wetsvoorstel grijs kenteken (indien
het tijdig is ingediend en de
voorbereiding is voltooid).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Augusteijn.

Mevrouw Augusteijn-Esser (D66):
Mijnheer de voorzitter! Namens mijn
fractie vraag ik of de ministers van
Justitie en van Landbouw een brief
willen schrijven in reactie op het
volgende. lllegale handel in
bedreigde plante– en diersoorten is
een ernstige zaak. Met uitsterven
bedreigde soorten, die volgens
internationale verdragen behoren te
worden beschermd, worden openlijk
aangeboden en verhandeld. De
nieuwe Wet BUDEP biedt weliswaar
de mogelijkheid, strengere straffen
op te leggen bij gebleken overtre–
ding, maar de omvang van de
illegale handel lijkt daardoor niet te
zijn verminderd. Een intensievere
opsporing en betere controle aan de
buitengrenzen van ons land, met
name op Schiphol en in de havens,
is nodig. Ook internationale
samenwerking en betere Europese
regelgeving zouden moeten leiden
tot een meer effectieve bestrijding
van de handel. Op dit moment vindt
in Florida de tweejaarlijkse CITES–
conferentie plaats. Ook daar zal de
voortgang in de bestrijding van de
illegale praktijken op de agenda
staan. Nederland kan zelf veel meer
aan die bestrijding doen. Mijn fractie
heeft dan ook graag van de ministers
van Justitie en van Landbouw een
brief waarin zij aan de Kamer het
volgende uiteenzetten.

1. Welke stappen denken zij te
zetten om met name de opsporing te
verbeteren en de resultaten ervan te
verhogen?

2. Op welke wijze zal de coördina–
tie tussen de verschillende opspo–
ringsdiensten, nationaal maar ook
internationaal, verbeterd worden?

3. Welke maatregelen zullen
worden genomen om te komen tot
een betere controle aan de buiten–
grenzen?

4. Zijn de ministers bereid te
komen met een jaarlijkse rapportage
aan de Kamer, waarin het volgende
wordt vermeld:
a. informatie over de opsporingsin–
spanningen;
b. een overzicht van de resultaten
ervan;
c. de omvang van de handel;
d. een overzicht van de opgelegde
straffen;
e. een voortgangsrapport over de
samenwerking op nationaal en
internationaal niveau?

Mevrouw Swildens-Rozendaal
(PvdA): Voorzitter! Ik zou hieraan
graag nog een vraag willen
toevoegen. Misschien wil de minister
van Justitie, en ook de minister van
Landbouw, in de gevraagde brief
aangeven hoe het staat met de
uitvoering van de motie die door de
heer Esselink en mijzelf is ingediend
bij de behandeling van de Wet
BUDEP, de Wet bedreigde uitheemse
dier– en plantesoorten. Daarin werd
uitdrukkelijk ten aanzien van het in
beslag nemen van dieren gesteld,
dat zo gauw mogelijk een oplossing
moest worden gevonden voor het
feit dat die niet geschikt zijn voor
bewaring. Misschien willen de
ministers niet alleen daarover
mededeling doen, maar ook de
motie op korte termijn uitvoeren.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter! De Kamer debatteert
morgen met de minister van
Economische Zaken over de
modernisering van Borssele. Ik acht
de kans reëel dat er behoefte aan zal
bestaan om het verslag van dit
mondeling overleg plenair te
agenderen. Gezien het feit dat er
grote belangen op het spel staan,
lijkt het mij van belang dat wij de
besluitvorming zo spoedig mogelijk
na dit overleg laten plaatsvinden. Ik
zou u dan ook willen vragen om voor
aanstaande donderdag op de agenda
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Staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

rekening te willen houden met een
plenaire behandeling van dit punt.

De voorzitter: Uitgaande van deze
vooraankondiging, wacht ik af wat
het resultaat zal zijn van het overleg
dat morgen wordt gevoerd. Bij de
volgende regeling van werkzaamhe–
den, morgenmiddag, zal ik dan wel
vernemen of inderdaad het verslag
op de agenda moet worden
geplaatst. Op dat moment kunnen
wij verder besluiten over tijdstippen
en spreektijden.

Aan de orde is het mondelinge
vragenuur overeenkomstig artikel
136 van het Reglement van orde.

Vragen van het lid Schutte aan de
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de
minister van Financiën over de
realisering van de overeengeko–
men bezuinigingen op het hoger
onderwijs.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! "Eén ding weet ik zeker:
500 mln. bezuinigen in 1998 is zó
onmogelijk." Deze krachtige taal van
staatssecretaris Nuis veroorzaakte
vorige week commotie. Eindelijk
eens een bewindsman voor wie het
regeerakkoord niet de hoogste

wijsheid is, zag je sommigen denken.
Helaas, na een goed gesprek met de
minister-president en een verant–
woording in de ministerraad bleek
het allemaal op een misverstand te
berusten. Al de reacties van mensen
als de heer Bolkestein, de heer
Wallage en anderen bleken op een
misverstand te berusten: de pers had
verkeerd geknipt.

Voorzitter! Ik ben zo vrij voorlopig
de staatssecretaris zelf verantwoor–
delijk te houden. Ik heb hier de
letterlijke weergave van een
TV-gesprek met de staatssecretaris.
Op de vraag of hij zo nooit zijn
bezuinigingsdoelstelling van 500
mln. in 1998 haalt, antwoordde de
heer Nuis: "Ik denk inderdaad dat het
buitengewoon lastig is, zo niet
onmogelijk, om dat te doen binnen
deze vier jaar."

Ik heb begrip voor deze noodkreet
van de staatssecretaris, maar hij is,
dunkt mij, wel in strijd met het
regeerakkoord. De bezuiniging op het
hoger onderwijs is structureel
ingeboekt als resultaat van een
structuurwijziging; er is alleen
vanwege de aanlooptijd in de eerste
jaren een andere invulling aan
gegeven.

Ik heb drie vragen aan de
staatssecretaris en één aan de
minister.

1. Welk nieuw licht heeft de
staatssecretaris gekregen tussen zijn

persconferentie op dinsdag en die
van de minister-president op vrijdag?

2. Had de staatssecretaris toen hij
zich als staatssecretaris beschikbaar
stelde, al enig idee hoe hij 500 mln.
zou kunnen bezuinigen? Waaraan
dacht hij toen?

3. De staatssecretaris kiest nu voor
een open overleg met het hoger
onderwijs. Hoe open is dat overleg
als het hoger onderwijs in ieder
geval 500 mln. moet bezuinigen?

Voorzitter! Voor de staatssecretaris
heeft het regeerakkoord gezag. Het
hoger onderwijs heeft echter recht
op argumenten en daarom nog een
vraag aan de minister van Financiën.

De hoogste ambtenaar van het
ministerie van Onderwijs heeft
verklaard dat een aantal besluiten
over bezuinigingen, waaronder die
voor het hoger onderwijs, uit de
losse pols is genomen. De instelling
- na het aantreden van het kabinet -
van een werkgroep om te zoeken
naar alternatieve bezuinigingsmoge–
lijkheden, bevestigt deze indruk. Op
basis van welke gegevens is de
omvang van de bezuinigingstaak–
stelling van het departement en in
het bijzonder van onderwijs bepaald?

D

Staatssecretaris IMuis: Mijnheer de
voorzitter! Vorige week, ongeveer
om deze tijd, gaf ik een persconfe–
rentie naar aanleiding van de
zogenaamde procesbrief, die een
beschrijving inhoudt van de manier
waarop het kabinet denkt dat een
tamelijk ingrijpende wijziging van het
hoger onderwijs moet worden
aangepakt. De boodschap van die
brief is, dat dit zorgvuldig moet
gebeuren - want anders lukt het niet
- en daar gaat tijd inzitten. Daarom
achtte ik het nodig, ook op de
persconferentie, nog eens duidelijk te
maken dat dit proces van stelsel–
herziening niet al in 1998 de volle
500 mln. van de taakstelling kan
opbrengen. Als dat wel de indruk
was gebleven op de persconferentie,
zou dat terecht als onrealistisch zijn
beschouwd en dat zou weer
belemmerend, om niet te zeggen
verlammend, op dat proces hebben
gewerkt. Natuurlijk komt dan meteen
de vraag aan de orde: waar komt dat
geld dan wel vandaan. Het begin van
het antwoord - de heer Schutte heeft
het al genoemd - is te vinden in het
regeerakkoord in de passage: "De
eerste jaren zal vanwege de
aanlooptijd die met de in te zetten
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Nuis

hervorming gemoeid gaat, binnen de
sector hoger onderwijs een andere
invulling worden gegeven aan het in
bijlage 2 vermelde besparingsbedrag
van 500 mln."

Die vraag kwam ook aan de orde
bij die persconferentie. Die is door
mij ook in die zin beantwoord. Ik heb
gezegd dat dit probleem nog niet
was opgelost, doch dat eraan
gewerkt werd. Misschien is het goed,
als u mij toestaat, voorzitter, om te
citeren uit de transcriptie van wat ik
daar heb gezegd. Ik zei daar: "Wat
nog wel een probleem is, is de
hoogte van die aanslag van 500 mln.
Dat is een realiteit. Dat staat in het
regeerakkoord. De andere realiteit is
dat wij over moeten houden een
kwalitatief goed stelsel van hoger
onderwijs. Die twee dingen wringen.
Daar moeten wij een oplossing voor
vinden. Als dat proces van stelsel–
herziening zijn beslag gekregen heeft
- een proces waar wij nu aan
beginnen - hoeveel bezuinigingen
dat op kan leveren, kan ik nu nog
niet zeggen. Er is wel een ding dat ik
zeker weet - nou heeft u allemaal
meegeluisterd - dat het onmogelijk
is om in 1998 500 mln. te genereren.
Zoals u weet, is daar een technische
commissie, een groep mensen op
het ogenblik die zich buigen, hoe die
zaak dan wel kan worden opgelost.
Daar heb ik nu nog geen zicht op, ik
hoop dat binnenkort te krijgen." In
een later vraag– en antwoordspel is
die positie verder verduidelijkt en in
veel kranten heeft het ook zo
gestaan.

Nu heeft helaas met name het
televisiejournaal, in een begrijpelijke
hang naar beknoptheid een zodanige
uitsnede uit mijn betoog gelicht, dat
iedere kijker wel de indruk moest
krijgen dat ik in deze passage afstand
nam van de taakstelling als zodanig.
Ik neem dat niemand kwalijk, het
journaal niet en eerlijk gezegd mijzelf
ook niet zo erg, want zulke dingen
gebeuren en het is een feit. Toen ik
merkte hoe verkeerd die indruk was
- dat duurde even, want ik had zelf
het journaal niet gezien - heb ik mij
gehaast om dat recht te zetten; eerst
in de ministerraad, dat is gelukt en
nu, dankzij de heer Schutte, hier.

Ik hecht eraan duidelijk te maken -
daarom citeer ik ook uit eigen werk -
dat ik niet vorige week A gezegd heb
en nu B zeg, doch dat ik zowel vorige
week als nu A en B heb gezegd. Ik
begrijp wel dat er een zekere mate
van ongewenste onhelderheid blijft
bestaan zolang er nog geen duidelijk

perspectief is op de invulling van de
hele taakstelling. Zoals gezegd,
daaraan wordt hard en constructief
gewerkt onder leiding van de
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen in samenwerking
met de minister van Financiën. Wij
hopen van ganser harte dat wij er
snel uit zijn, want dat is voor
iedereen echt het beste. Er kan
namelijk geen twijfel over bestaan,
dat alle leden van het kabinet eraan
gehouden zijn om alles te doen wat
mogelijk is om een verantwoorde
invulling van de taakstelling van het
regeerakkoord te bereiken. Dat moet
ook lukken.

Het concrete antwoord op vraag 1
is: neen, er was geen nieuw licht, het
licht brandde al maar dat was niet
voor iedereen geheel zichtbaar.

Hoe is dit verhaal nu te rijmen met
de plannen voor een open overleg?
Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt
wat er eigenlijk in de procesbrief
staat. Het kabinet zegt dat er als het
ware twee boeien zijn waar wij
tussendoor moeten varen. De ene is
die van de taakstelling en die staat
vast en is ook duidelijk vermeld in
het regeerakkoord. De andere wordt
gevormd door het feit dat we een
goed stelsel van hoger onderwijs in
stand moeten houden. Daarover is
open overleg noodzakelijk. Het
probleem waarvoor wij staan en
waarvoor wij een oplossing moeten
vinden, maar ook snel zullen vinden
- ik hoop althans van ganser harte
dat dat lukt - betreft die van de te
kiezen koers. Wij zullen een zodanige
koers moeten varen dat wij in staat
worden gesteld om beide boeien op
hun plaats te laten liggen.

D

Minister Zalm: Mijnheer de
voorzitter! Met het nieuwe kabinet is
er op velerlei terreinen sprake van
vernieuwing. Het is bijvoorbeeld vrij
uniek dat de minister van Financiën
wordt gevraagd, een oordeel te
geven over een uitlating van een
ambtenaar van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen. Maar goed, enige vernieuwing,
ook in dit opzicht, is misschien wel
passend.

Ik heb de oratie naar aanleiding
waarvan er uitspraken in de krant
zijn gekomen, niet gelezen. Wel heb
ik de opmerkingen zelf hierover in de
krant gelezen. Ik had niet de indruk
dat de opmerkingen die de ambte–
naar maakte, waren gebaseerd op

doorwrocht wetenschappelijk
onderzoek. Ik heb ook geen nieuwe
feiten in de teksten aangetroffen,
maar alleen de beoordeling van
bekende zaken die de ambtenaar/
hoogleraar aan het gestelde
toevoegde. Die komt dan voor zijn
rekening. Hij gaf die manier van
handelen aan met de woorden: uit
de losse pols.

Als wij dit regeerakkoord
vergelijken met eerdere regeerak–
koorden, dan kan worden vastgesteld
dat dit keer de bezuinigingen
specifiek zijn aangeduid en ingevuld.
Veel minder dan bij andere keren het
geval is geweest, wordt via sleutels
en dergelijke gewerkt. Voorheen zijn
de bezuinigingen dus veel meer
ongevuld gebleven. Dat neemt
natuurlijk niet weg, dat je met het
opstellen van een regeerakkoord nog
niet een aantal concrete wetsvoor–
stellen klaar hebt. Daarom blijft het
bij het gestelde in het regeerakkoord
gaan om globale duidingen waarmee
wordt aangegeven welke bezuinigin–
gen op bepaalde terreinen zullen
worden doorgevoerd. Er wordt
daarbij een indicatie van de
bedragen gegeven die zullen moeten
worden bezuinigd. Het is dan
allereerst aan de fracties om met die
bezuinigingen akkoord te gaan en
vervolgens worden bewindslieden
aangezocht om die voor hun
rekening te nemen. Dat is dan het
vertrekpunt.

Er is gevraagd: op welke gegevens
is de omvang van de bezuinigingen
bepaald? Voorzitter! Met deze vraag
heb ik wat moeite. De documenten
die hierop betrekking hebben zijn de
Kamer namelijk allemaal toege–
stuurd. In het regeerakkoord is
aangegeven langs welke lijnen de
bezuinigingen zijn bepaald. Er is een
debat geweest over de regeringsver–
klaring en daarbij heeft de regering
verantwoording afgelegd voor de
geplande bezuinigingen. Er zijn zelfs
algemene financiële beschouwingen
geweest en tijdens die beschouwin–
gen is datzelfde thema aan de orde
geweest en als dat niet het geval
was, had het wel aan de orde
kunnen worden gesteld. Daarom kan
ik in verband met deze vraag niet
veel nieuw licht werpen op de zaak.
Het antwoord op deze vraag is
namelijk in de stukken al gegeven.
Als de heer Schutte geïnteresseerd is
in een zijlicht, verwijs ik naar het stuk
van het CPB. Daarin is een aantal
kritische kanttekeningen met
betrekking tot de bezuinigingen die
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Zalm

in het regeerakkoord worden
voorgesteld, te vinden. Echter, thans
zijn de afspraken gemaakt en het is
nu zaak om de spelregels van het
stringente begrotingsbeleid te
handhaven. Die stelling hebben alle
bewindslieden van dit kabinet
onderschreven en het is mijn taak op
naleving daarvan toe te zien.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank beide bewindslie–
den voor hun antwoorden. Ik vind
het toch jammer dat de staatssecre–
taris de oorzaak van de ontstane
commotie overal zoekt behalve bij
zichzelf. Na de persconferentie
waarover hij sprak, hebben namelijk
allerlei media en niet alleen het
journaal hem geconfronteerd met de
totale bezuinigingstaakstelling. Een
ieder die zijn reactie hoorde op de
uitspraken van de verschillende
media, trok dezelfde conclusie,
namelijk dat de staatssecretaris
afstand nam van het regeerakkoord.
Waarom dan toch niet ronduit
gezegd: ik heb me te ongelukkig en
misschien te onzorgvuldig uitge–
drukt? Dat is toch geen schande. Hoe
het ook zij, voorzitter, duidelijk is dat
het komende overleg met het
onderwijs zwaar onder druk zal
staan. Naarmate het overleg langer
duurt en een structuurwijziging
minder oplevert, zal het hoger
onderwijs meer moeten bezuinigen
op overhead, op onderzoek,
studierichtingen, aantallen studenten
en dergelijke. Dan is het toch geen
open overleg. Zo wordt de kwaliteit
van het onderwijs feitelijk toch
ondergeschikt gemaakt aan een
bezuinigingstaakstelling.

De minister heeft zo goed en zo
kwaad als het ging gereageerd op de
uitspraak van de secretaris-generaal
van onderwijs en wetenschappen. Ik
kan nog een andere bron noemen:
een interview met oud-collega
Franssen. In Het Schoolblad van
september zegt hij bij de eerste
formatiepoging de opdracht te
hebben gekregen, maatregelen te
bedenken voor het hoger onderwijs
die 0,5 mld. zouden opleveren. Men
kwam toen niet verder dan 165 mln.
In de tweede formatieronde kwam
het idee van de driejarige basisoplei–
ding op de proppen, opnieuw
gekoppeld aan een opdracht van 0,5
mld. Franssen zegt daartegen
geweest te zijn en in de fractie een
amendement te hebben ingediend

voor een open discussie met het
hoger onderwijs. Zijn fractievoorzitter
kreeg volgens Franssen echter geen
poot aan de grond. Ik vraag de heer
Bolkestein of hij de juistheid van dit
verhaal kan bevestigen. Vindt ook de
minister van Financiën niet dat
hieruit duidelijk blijkt dat het bedrag
van 500 mln. niet op enige inhoude–
lijke argumentatie berust?

D

Minister Zalm: Mijnheer de
voorzitter! Ik ontken dat het bedrag
zonder enige inhoudelijke argumen–
tatie tot stand is gekomen. Vanuit de
doelstellingen van het regeerak–
kcord, lastenverlichting en
financieringstekortreductie, zijn
bepaalde kwantitatieve taakstellingen
voor het totaal van de collectieve
uitgaven een oriëntatiepunt geweest.
Dan ontkom je er niet aan, ook naar
een begroting te kijken die, als ik het
goed heb, zo'n 32 mld. beloopt. Je
moet bekijken of ook die begroting
een bijdrage kan leveren. Er is
bewust voor gekozen om het
basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs te sparen en het accent te
leggen op de studiefinanciering en
het hoger onderwijs. Dan kom je tot
bepaalde bedragen, bepaalde
taakstellingen.

Wij vullen het nu nader in. De
technische werkgroep zal kijken hoe
wij ook zonder stelselherziening door
efficiencymaatregelen een eind
kunnen komen. Mocht het zo zijn dat
het bedrag niet volledig op het hoger
onderwijs gehaald kan worden, dan
geldt opnieuw de spelregel van het
begrotingsbeleid: dan zal worden
omgezien naar andere mogelijkhe–
den op de desbetreffende begroting.
Het uitgangspunt bij de ombuigingen
is duidelijk geweest een prioriteiten–
afweging ten gunste van het
basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs. Het accent is gelegd op
studiefinanciering en hoger
onderwijs. Dat is een bewuste
politieke keuze geweest. Ook in
kwantitatieve zin is het niet zo dat op
een begroting van 32 mld. een
bedrag van 1,7 mld. als een
excessieve ombuiging kan worden
gekwalificeerd.

D

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De uitspraken van de
heer Franssen, zoals geciteerd door
de heer Schutte, hebben plaatsgehad

afgelopen zomer en zijn dus gehuld
in nevelen van vergankelijkheid.
Dienaangaande schiet mij ook verder
niets te binnen. Wat niet wegneemt
dat ik de minister van Financiën
natuurlijk steun in zijn benadering en
als de mening van mijn fractie
weergeef dat de bezuiniging op
hoger onderwijs op de een of andere
manier moet worden verwerkelijkt in
het jaar 1998.

D

De heer Lansink (CDA): Voorzitter!
Wat niet in de nevelen van de
vergankelijkheid is weggeschoven,
zijn de uitspraken van de heren
Bolkestein, Wallage en anderen,
eerst bij het debat over de regerings–
verklaring, toen minister Ritzen zijn
eerste uitglijer had over dit punt. Ik
vraag de heer Wallage of hij ook in
eigen kring nog wat zendingswerk
wil verrichten. Ik heb een leuk
radiodebat met de heer Van Gelder
gevoerd en ook hij twijfelde in zeer
ernstige mate aan het bedrag. Maar
goed, ik bemoei mij daar verder niet
mee. Dat is werk voor de andere
zijde.

Waar ik wel moeite mee heb is dat
de staatssecretaris nu alles weg–
schuift onder het mediabeleid, dat
overigens ook zijn portefeuille
betreft. Hij spreekt van het knippen
in interviews. ledereen kent dat al
jaren. Ik kan hem meedelen dat
onmiddellijk na de persconferentie
diverse journalisten mij benaderden
met deze stelling. ledereen had
begrepen dat de staatssecretaris het
niet zag zitten. Maar goed, dit heeft
dus anders uitgepakt. Terug in het
hok, zo zou ik zeggen.

Toch heeft de staatssecretaris
afgelopen zondag voor het radiojour–
naal weer enkele uitspraken gedaan
waarover ik nog een vraag heb. Die
uitspraak luidde - in het regeerak–
koord staat dat trouwens ook - dat
het in de eerste jaren elders moeten
worden gezocht, in het hoger
onderwijs. Verder zei hij dat dit een
buitengewoon lastig karwei is en dat
daarvoor een commissie voor
financiën en onderwijs is ingesteld.
Die commissie gaat bekijken of het
technisch en op een fatsoenlijke
manier kan. Ik wil weten of de
techniek voor Financiën en het
fatsoenlijke voor Onderwijs is. Of
kiest men op dit punt ook voor een
integrale benadering? Wat heeft
Financiën overigens met onderwijs–
beleid te maken, in die zin dat men
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Lansink

al voorstellen doet over het
samenvoegen, dan wel opheffen van
medische faculteiten? Het lijkt mij
goed dat de geloofwaardigheid
wordt hersteld. Ik vraag de staatsse–
cretaris hoe hij dat denkt te doen
met deze zaken die niet in nevelen
zijn gehuld.

D

Staatssecretaris Nuis: Voorzitter! Ik
hecht eraan nog even duidelijk te
maken dat ook ik, zoals ongetwijfeld
iedereen in dit huis, een aanhanger
ben van het leerstuk van de
onfeilbaarheid van de pers. Ik geef
daar wellicht wel een wat vrijzinnige
interpretatie aan, in die zin dat ik niet
van mening ben dat iedereen altijd
gelijk heeft, ook verslaggevers niet.
Ik heb zojuist al gezegd dat ik het
niemand kwalijk neem, mijzelf ook
niet zo erg. Als zoiets misgaat, dan is
het in de eerste plaats je eigen
verantwoordelijkheid. Ik heb zoëven
geprobeerd uit te leggen, aan de
hand van mijn eigen tekst, dat de
journalisten die het wel uitstekend in
de pers hebben weergegeven - die
zijn er ook, die heb ik ook gezien -
deze keer misschien iets meer gelijk
hadden dan hun collega's. Ik laat het
daar verder bij. Ik geef toe dat je als
politicus, hoe ingewikkeld je
boodschap ook is of mag lijken, altijd
de verplichting hebt om die zo helder
naar voren te brengen dat er geen
misverstand mogelijk is. Ik zal mij in
het vervolg, zoals ik dat in het
verleden in mijn politieke bestaan
heb gedaan, tot het uiterste
inspannen om ervoor te zorgen dat
dit soort onhelderheden wordt
vermeden.

Nu de vraag van de heer Lansink.
Hij verwijst naar die technische
commissie. Hij vraagt vervolgens of
de techniek voor Financiën is en het
fatsoen als het ware voor Onderwijs.
Zo zou ik het niet willen verdelen.
Wat betreft de techniek merk ik het
volgende op. Als je je afvraagt of in
het bredere kader van het hoger
onderwijs kan worden bezuinigd, dan
doet zich eerst de vraag voor: is dat
wel mogelijk? Er zijn wel allerlei
maatregelen te bedenken, maar waar
het gaat om de taakstelling tot 1998
blijken maatregelen die je bedenkt
soms in feite helemaal geen
bezuiniging op te leveren, maar
kosten ze alleen maar extra. Die
moet je vermijde'n. Dat is dus een
kabinetsopdracht, niet specifiek van
Financiën, maar van ons beiden.

Het is evenzeer een kabinetsop–
dracht, en dus van beiden, om
ervoor te zorgen dat de bezuinigin–
gen zodanig vallen dat de kwaliteit
niet te zeer wordt aangetast, in die
zin dat wij een verantwoord stelsel
van hoger onderwijs behouden. Ik
herhaal dat dit inderdaad een
uitermate lastige opgave is. Wij zijn
er met betrekking tot de formatie ook
over bezig geweest. Dat probleem
bood toen een zeker uitzicht om er,
onder bepaalde omstandigheden, uit
te komen. Daarop is de gedachte
gebaseerd dat wij dat verder moeten
proberen, maar wij zijn er nog niet
uit. Wij zijn gehouden om al het
mogelijke te doen om ervoor te
zorgen dat wij eruit komen, met
behoud van die beide eisen. Als zo'n
overleg nog gaande is, dan is dit het
enige dat je erover kunt zeggen.
Alles wat je er meer over probeert te
zeggen, is onverantwoord, want dat
bemoeilijkt het proces. Wat je er
verder nog over kunt zeggen, is dat
wij het met gezwinde spoed moeten
doen, want het te lang voortduren
van deze situatie is niet bevorderlijk
voor het proces dat wij ingaan.

D

De heer Rabbae (GroenLinks):
Voorzitter! Het is goed dat wij
vanmiddag dit debat met de
staatssecretaris hebben, want dan
kan de bevolking er nog iets van
vernemen. Ik heb namelijk begrepen
dat dit via de media niet meer lukt.
De staatssecretaris staat sinds vorige
week onder curatele van zijn
persvoorlichter. Uit een botsing met
een EO-journalist heb ik verder
begrepen dat journalisten hun
vragen voortaan schriftelijk moeten
indienen, via deze persvoorlichter.
Dat hoeven kamerleden gelukkig niet
te doen. Wij kunnen vandaag onze
vragen mondeling stellen.

Ik kan mij goed voorstellen dat de
heer Nuis deze stap heeft gedaan,
want voor hem deed de heer
Voorhoeve hetzelfde. Een journalist
van de NOS heeft de staatssecretaris
vorige week dinsdagavond voorge–
houden dat hij terug zou moeten
naar de ministerraad. Het is
illustratief dat de staatssecretaris
daarop letterlijk zei: "Ja, dat is waar.
Dat is eigenlijk niets nieuws. Alleen
worden wij nu geconfronteerd met
de harde realiteit van het regeerak–
koord. Dat geldt ook voor Defensie."
Hij kan dus niet volhouden dat er
alleen maar sprake is van misver–

standen en van misleiding door de
media.

De heer Wallage heeft in een krant
gezegd dat de heer Nuis moet
inbinden. Ik vraag de heer Wallage of
hij deze uitspraak heeft gedaan
omdat hij door de media is misleid
dan wel omdat hij de zaak grondig
heeft bekeken.

Dan heb ik nog een vraag aan de
heer Wolffensperger. Ik zie hem nu
niet in de zaal. Waarschijnlijk is hij
weggelopen, omdat het voor hem
een pijnlijke middag is. Aan hem of
aan zijn plaatsvervanger vraag ik hoe
het komt dat hij niet heeft gerea–
geerd. Voelt hij zich als fractievoorzit–
ter gebonden aan uitspraken van een
bewindsman of –vrouw van zijn
partij? Of heeft hij de kranten niet
gelezen? Of heeft de heer Nuis
keurig de muziek van de heer
Wolffensperger gespeeld?

Aan de heer Nuis vraag ik het
volgende. Hij wil een open debat met
het onderwijsveld aangaan. Die 500
mln. kan hij niet meer halen langs de
weg van de structuurwijziging, dus
wil hij een andere weg bewandelen.
Kan hij aan de mensen om wie het
gaat duidelijk maken uit welke
andere bronnen dan de structuur–
wijziging hij het geld gaat halen?

D

Staatssecretaris Nuis: Voorzitter! Ik
heb de vorige week en zoëven luid
en duidelijk gezegd dat die 500 mln.
niet volledig in 1998 te halen zijn uit
het proces van stelselherziening. Ik
heb ook gezegd dat wij gehouden
zijn om dat bedrag anderszins te
vinden, maar dat wij er nog niet uit
zijn. Men kan hiernaar blijven vragen
tot de ambtenaren eruit zijn en dan
kan ik het antwoord geven, maar niet
eerder. Ik geef maximale helderheid
over beide kanten van het dilemma,
zoals ik steeds heb geprobeerd.
Nogmaals, wij zijn er nog niet uit
hoe het op een andere manier kan,
maar wij hebben de hoop bepaald
niet opgegeven. De kwestie van het
eventueel teruggaan naar de
ministerraad is dus geheel niet aan
de orde. Wij proberen het en ik denk
dat wij eruit komen.

D

De heer Wallage (PvdA): Voorzitter!
De heer Rabbae stelde mij een vraag
die ik bij dezen zal beantwoorden. Ik
heb mijn opmerking gemaakt omdat
ik volstrekte helderheid wilde
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Wallage

hebben. De staatssecretaris heeft die
uiteindelijk verstrekt, waarvoor ik
hem erkentelijk ben.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Anders dan de heer
Rabbae meent, heb ik een iuide en
duidelijke reactie namens mijn fractie
gegeven, maar dat was op het
moment waarop ik de heer Nuis
recht in het gelaat kon kijken. Dat
leek mij de meest effectieve wijze
van spreken. Dat moment was het
congres van mijn partij afgelopen
zaterdag. Kort samengevat, heb ik
toen gezegd dat mijn fractie zich
zonder meer gebonden voelt aan de
financiële taakstelling uit het
regeerakkoord, maar dat zij ervoor
pleit om de staatssecretaris met het
oog op het overleg met het veld dat
zo wezenlijk is voor de kwaliteit van
het onderwijs die bij mijn fractie
centraal staat, enige ruimte te geven
waar het betreft de mate waarin die
taakstelling door de stelselherziening
kan worden ingevuld en het tempo
waarin dat zal moeten gebeuren. Ik
heb op die wijze de staatssecretaris
bestraffend toegesproken.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! De minister van Financiën
sprak zoëven uit de losse pols over
een begroting van ongeveer 32 mld.
Ik begrijp dat de minister met vele
miljarden omgaat, maar uit de
laatste nota van wijziging blijkt dat
de begroting inmiddels uitkomt op
ƒ 36.735.000.000. Wij letten wel op
ƒ 4.735.000.000.

Uit de woorden van de minister
van Financiën meende ik te
constateren dat de directe koppeling
tussen de bezuiniging van 500 mln.
en de stelselherziening vanmiddag in
elk geval van tafel is verdwenen. Dat
is winst. Over de bezuiniging op
zichzelf komen wij volgende week te
spreken, maar de directe koppeling
met de stelselherziening is van tafel
en dat is voor de CDA-fractie in ieder
geval winst.

De vraag van mijn collega Lansink
over de inhoudelijke betrokkenheid
bij de invulling van de bezuiniging is
niet beantwoord. Wij weten niet wat
Financiën nu voor de heer Nuis
voorbereidt. Het Parool schrijft daar
soms wel het een en ander over,
maar ik wil toch vragen wat de
inhoudelijke betrokkenheid van het

departernent van Financiën is bij de
voorbereiding van de bezuinigingen
op OCW.

Tot slot: mijnheer Nuis, als het
allemaal zo eenvoudig is uit te
leggen, waarom dan niet de
radioverslaggevers na afloop van de
partijraad beantwoord?

D

Staatssecretaris Nuis: Voorzitter! Ik
neem aan dat de eerste vraag aan de
minister van Financiën was gericht.
Wat de tweede vraag betreft: dat is
precies wat ik heb gedaan en dat is
zondagmiddag ook uitvoerig
uitgezonden. De mijnheer op wie de
heer Van de Camp doelt, heeft mij
niet na afloop van het congres
aangesproken, maar er middenin,
terwijl ik mij in gesprek bevond en
eerst duidelijk had gemaakt dat ik dat
niet het moment vond om met hem
een gesprek te voeren. Ik ben voor
maximale openheid en voor
maximale afspraken in die openheid.
Alles heeft zijn tijd, want ik geloof
niet dat openheid betekent dat je als
staatssecretaris op elk moment van
elke dag bereid moet zijn om altijd
antwoord te geven wanneer er een
microfoon ongevraagd voor je neus
wordt gehouden. Daar zijn andere
manieren voor; die heb ik gebruikt
en dat is uitvoerig uitgezonden.

D

Minister Zalm: Mijnheer de
voorzitter! Omdat ik nog zo kort in
functie ben, zal men het mij niet
kwalijk nemen dat ik niet alle
getallen precies uit mijn hoofd ken.
Ik heb het even nageslagen: de
begroting van OCW voor 1998 staat
in de meerjarencijfers ingeboekt voor
ƒ 32.252.000.000. Ik zat er met mijn
32 mld. dus niet ver naast.

Wat de vraag betreft of de relatie
met de stelselherziening is losgela–
ten, is er niets nieuws in vergelijking
met het regeerakkoord. Daarin werd
ook al opgemerkt dat de eerste jaren,
vanwege de aanlooptijd die gemoeid
gaat met de in te zetten hervorming,
binnen de sector van het hoger
onderwijs een andere invulling zal
worden gegeven aan het besparings–
bedrag. Er is dus niets nieuws onder
de zon: het is nog steeds conform
het regeerakkoord.

D

De heer Poppe (SP): Mijnheer de

voorzitter! Tijdens de hete zomerda–
gen is het regeerakkoord in elkaar
gesmolten. Het koelt nu wat af en ik
dacht: daar is een staatssecretaris die
het licht ziet en die tot de conclusie
komt dat datgene wat in de zomer
gesmolten is, niet uitvoerbaar is
zonder afbraak van het hoger
onderwijs door middel van een
bezuiniging van 500 mln. Dat licht is
bij de staatssecretaris kennelijk al
weer uitgegaan. Het is mij niet
duidelijk of de stekker eruit is
getrokken door de fractievoorzitter
van D66 of door de minister van
Financiën. Dat wil ik graag weten.

D

Staatssecretaris Nuis: Zoals ik al zei:
de stekker heeft er al die tijd in
gezeten; hij is er niet uit geweest en
is er ook door niemand uitgetrokken.

D

De heer Heerma (CDA): Voorzitter!
De heren Lansink en Van de Camp
hebben aan de staatssecretaris van
OCW en de minister van Financiën
gevraagd wat de betrokkenheid is
van het ministerie van Financiën. Ik
stel die vraag voor de derde keer.
Graag nu een helder en duidelijk
antwoord. Eerder is gezegd dat dit
een zaak is van alle leden van het
kabinet. Natuurlijk geldt dat voor de
uitvoering van het regeerakkoord,
maar waarom is het ministerie van
Financiën er in dit geval, in
tegenstelling tot andere uitwerkin–
gen, in het bijzonder bij betrokken?

D

Minister Zalm: Mijnheer de
voorzitter! Het gaat om een heel
normale rol: wij denken graag
creatief en constructief mee, vooral
als er veel geld op het spel staat. Dat
is de geëigende rol van het
ministerie van Financiën. Vervolgens
vindt besluitvorming in de minister–
raad plaats. Dat is de geëigende
procedure.

D

De heer Koekkoek (CDA): Mijnheer
de voorzitter! Ik zou aan de
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen willen
vragen, wat hij bedoelde, toen hij in
NRC Handelsblad over de bezuini–
ging van 0,5 mld. zei: that's not my
department.
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Hoe open is het overleg van de
staatssecretaris met de instellingen
over de stelselherziening, als de
bezuiniging van 0,5 mld. in deze
kabinetsperiode met name gehaald
moet worden door een geringere
verblijfsduur van studenten in het
hoger onderwijs?

Is het juist, dat de financiële
effecten van de stelselherziening pas
in het jaar 2001 zullen optreden?

Ten slotte een vraag aan de
minister van Financiën. Welk bedrag
aan wachtgelden heeft hij gereser–
veerd om de bezuiniging van 0,5
mld. in het hoger onderwijs te
bereiken?

D

Staatssecretaris Nuis: Mijnheer de
voorzitter! Het ergste wat je in de
Kamer kan overkomen, is een grapje
van een week geleden te moeten
uitleggen. Ik zal het doen. De
verslaggever van NRC Handelsblad
en ik hadden het over hetzelfde
thema. Ik had duidelijk gemaakt, dat
het niet uit de stelselherziening kon
komen. Vervolgens vroeg hij - wat
heel begrijpelijk is - flink door hoe
het dan wel moest. Ik heb die
verslaggever hetzelfde antwoord
gegeven als ik zoëven heb gegeven:
ik kan daar nog niets over zeggen
zolang wij er nog niet uit zijn. Ik wist,
dat ik daarmee een ietwat afschuive–
rige indruk maakte. Terecht staat in
NRC Handelsblad: ik zou haast
zeggen: it's not my department. Ik zei
het niet in het Nederlands, maar in
het Engels. Ik bedoelde ook niet: het
is niet mijn departement. Dat is het
natuurlijk wel. Sommige leden zullen
het liedje uit de jaren zestig van Tom
Lear herinneren: it's not my
department, said Werner Von Braun.
Het liedje gaat over de allerergste
vorm van afschuiven die er is. Ik
bedoelde met die uitdrukking te
zeggen: ik wil niet afschuiverig lijken,
maar ik kan hierop thans geen
antwoord geven. Dat zal de minister
van Onderwijs direct doen zodra hij
eruit is.

Minister Zalm: Mijnheer de
voorzitter! In de Miljoenennota is een
algemene reservering opgenomen
voor wachtgelden. Voor zover er
bezuinigingen plaatsvinden waarbij
het niet volledig mogelijk blijkt om
tot herplaatsing te komen - ook bij
uiterste inspanning - dan is er een

reservering voor wachtgelden. Men
kan dit vinden op bladzijde 138 van
de Miljoenennota.

D

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat de stemmingen over de
begroting van Economische Zaken
en de ingediende moties tot
volgende week zijn uitgesteld.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) voor het jaar 1995
(23900 XIV)

(Zie vergadering van 2 november
1994.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

Mevrouw Vos (GroenLinks): Mijnheer
de voorzitter! Ik wil een stemverkla–
ring afleggen over de amendemen–
ten op de stukken nrs. 8, 9, 10, 11 en
12 van de heer Van der Linden. Wij
ondersteunen de intentie van de
amendementen om bezuinigingen op
verschillende posten ongedaan te
maken. Helaas kunnen wij niet
instemmen met de dekking, zoals wij
al tijdens de algemene beschouwin–
gen hebben aangekondigd.

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder
stemming aangenomen.

De aanhef van de begrotingsstaat,
onderdeel uitgaven en verplichtin–
gen, en artikel 01.00 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Linden (stuk
nr. 24, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de Unie 55+, de
CD, het GPV en het lid Hendriks voor
dit gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit gewijzigde amendement
het andere op stuk nr. 24 voorko–
mende amendement als verworpen
kan worden beschouwd.

Artikel 01.01 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 01.03 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD en het lid Hendriks
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 01.04 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 01.05 t/m 03.01 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD en het lid Hendriks
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 14, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD, de SGP en het lid
Hendriks voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 14 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 03.02 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 03.03 t/m 03.05 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 10).

De voorzitter Ik constateer, dat de
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voorzitter

aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD en het lid Hendriks
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 04.01 wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 04.02 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD en het lid Hendriks
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 04.03 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 04.04 t/m 05.04 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Linden (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD en het lid Hendriks
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 06.01 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 06.02 t/m 07.03, de
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven
en verplichtingen, de begrotings–
staat, onderdeel ontvangsten, de
begrotingsstaat, onderdeel baten,
lasten, kapitaalontvangsten en
kapitaaluitgaven, en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen m
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van het Landbouw–
Egalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1995 (239OO-B).

(Zie vergadering van 2 november
1994.)

De artikelen 1 t/m 3, de begrotings–
staat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenornen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over acht moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij voor het jaar 1995, te
weten:
- de motie-Van der Linden/Van der
Vlies over het inpassen van
milieu-investen'ngen in het gewone
investeringsritme (23900-XIV, nr. 16);
- de motie-Van der Linden c.s. over
de Italiaanse melkquota (23900-XIV,
nr. 17);
- de motie-Van der Linden c.s. over
een structurele regeling voor
seizoenarbeid (23900-XIV, nr. 18);
- de motie-Van der Linden/Van der
Vlies over de bezuinigingen op
kennisinfrastructuur en economische
structuurversterking (23900-XIV, nr.
19);
- de motie-M.B. Vos c.s. over de
financiële middelen in het kader van
het Natuurbeleidsplan en het
Structuurschema Groene Ruimte
(23900-XIV, nr. 20);
- de motie-M.B. Vos/Stellingwerf over
de premie voor omschakelende en
reeds biologisch producerende
boeren (23900-XIV, nr. 21);
- de motie-Blauw c.s. over bedrijfs–
verplaatsingen (23900-XIV, nr. 22);
- de motie-Ter Veer c.s. over een
meldpunt bureaucratische belemme–
ringen (23900-XIV, nr. 23).

(Zie vergadering van 2 november
1994.)

De voorzitter Er is gevraagd om

heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

Mevrouw Vos (GroenLinks): Ik heb
mijn motie op stuk nr. 21 gewijzigd,
mijnheer de voorzitter.

De voorzitter: De motie– M.B.
Vos/Stellingwerf (23900-XIV, nr. 21) is
in die zin gewijzigd, dat zij thans
luidt:

Motie

In stemming komt het wetsvoorstel. De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de omschakeling
op biologische produktiemethoden in
de landbouw in andere landen van
de EU aanzienlijk succesvoller
verloopt;

overwegende, dat de EG-regeling ter
bevordering van de
landbouwproduktie-methoden die
verenigbaar zijn met de eisen inzake
milieubescherming en natuurbeheer
de mogelijkheid biedt voor een
hectaretoeslag van 350 Ecu
gedurende vijf jaar aan omschakel–
ende en reeds biologisch produce–
rende boeren;

verzoekt de regering te streven naar
een maximale nationale invulling van
de EG-regeling ter bevordering van
de landbouwproduktie-methoden die
verenigbaar zijn met de eisen inzake
milieubescherming en natuurbeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij–
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (23900-XIV).

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

De heer Huys (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Wij zullen voor de motie
van de heer Van der Linden,
voorkomend op stuk nr. 18,
stemmen. Wij plaatsen daarbij de
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Huys

kanttekening dat de indieners zullen
hebben bedoeld dat het voorstel van
wet vóór 1 januari 1995 de Kamer
moet hebben bereikt, zodat de wet
voor de aanvang van het seizoen in
werking kan treden. Wij nemen aan
dat dit de intentie van de motie is.

De gewijzigde motie van mevrouw
Vos, voorkomend op stuk nr. 25,
komt ons sympathiek voor, maar wij
zullen er toch tegen stemmen omdat
wij ons niet nu reeds wensen vast te
leggen op bedragen. De minister
heeft, mede in het licht van de
prioriteitennota, toegezegd dat hij de
ontwikkeling van de biologische
landbouw zal bevorderen. Wij
wachten zijn voorstellen op dit
terrein af.

De voorzitter: Mevrouw Vos vraagt
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

Mevrouw Vos (GroenLinks): Mijnheer
de voorzitter! Mijn motie, voorko–
mend op stuk nr. 20, houd ik aan. De
minister heeft aangegeven dat hij
zijn best zal doen om middelen te
zoeken ten behoeve van de
uitvoering van het structuurschema
Groene ruimte en de Kamer steunt
hem daarbij. Daarom geven wij hem
het voordeel van de twijfel. Als de
resultaten van zijn pogingen duidelijk
zijn, zullen wij die beoordelen.
Wellicht zullen wij u dan vragen,
deze motie in stemming te brengen.

D

De voorzitter: De motie-M.B. Vos
c.s. (23900-XIV, nr. 20) is van de
agenda afgevoerd.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de motie-Van der
Linden/Van der Vlies (23900-XIV, nr.
16).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de CD, de Unie
55+, de SGP, de RPF, de SP en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Van der
Linden c.s. (23900-XIV, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der
Linden c.s. (23900-XIV, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de CD, de Unie
55+, de VVD, D66, de SGP, het GPV,
de RPF, de PvdA en het lid Hendriks
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der
Linden/Van der Vlies (23900-XIV, nr.
19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de CD, de Unie
55+, de SGP, het GPV, de RPF,
GroenLinks, de SP en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-M.B. Vos/Stellingwerf
(23900-XIV, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de SGP, het GPV,
de RPF, het CDA, het AOV en de Unie
55+ voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Blauw
c.s. (23900-XIV, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Ter Veer
c.s. (23900-XIV, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Nadere regeling van het gezag
over en van de omgang met
minderjarige kinderen (23012).

(Zie vergadering van 2 november
1994.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat het
amendement-O.P.G. Vos (stuk nr. 11,
III) is ingetrokken.

De aanhef van artikel I en onderdeel
A worden zonder stemming
aangenomen.

De aanhef van onderdeel B en de
artikelen 245 en 246 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
O.P.G. Vos (stuk nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV, de RPF, het
CDA, het AOV, de Unie 55+ en de CD
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 11 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 247, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-O.P.G. Vos (stuk nr. 11,
I), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 248, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-O.P.G. Vos (stuk nr. 11,
II), wordt zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Van Middelkoop (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de
CD en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

De artikelen 249 t/m 253s worden
zonder stemming aangenomen.
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voorzitter

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m K worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
O.P.G. Vos (stuknr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de WD, de RPF, het GPV,
het AOV, de Unie 55+ en de CD voor
dit amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Onderdeel L, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-O.P.G. Vos (stuk nr. 12),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Onderdeel M wordt zonder stem–
ming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen II t/m V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1995 (239OO-XI)

(Zie vergadering van 3 november
1994.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter! Wij vinden het erg
jammer dat wij tegen het amende–
ment van de heer Esselink op stuk
nr. 24 moeten stemmen. De intentie
van het amendement is het opheffen
van bezuinigingen op onderzoeks–
posten van VROM. Die intentie

dragen wij een zeer warm hart toe.
Toch moeten wij tegen het amende–
ment stemmen, omdat wij met een
deel van de dekking, en wel de
bezuiniging op de milieu-inspectie,
helaas niet kunnen instemmen.

De artikelen 1 t/m 5 worden zonder
stemming aangenomen.

De aanhef van begrotingsstaat XI-A,
onderdeel uitgaven en verplichtin–
gen, en de artikelen 01.01 t/m 01.10
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
M.B. Vos (stuk nr. 28, I).

D

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de SGP, het GPV
en het CDA voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 28 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
M.B. Vos (stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP
en het AOV voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 29 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Artikel 01.11 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 01.12 t/m 04.09 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Esselink (stuk nr. 24, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het AOV, de Unie 55+, de
RPF en het lid Hendriks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 24 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement–
Crone c.s. (stuk nr. 26, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP,
het GPV, de RPF, de VVD, het CDA,
het AOV en de Unie 55+ voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement de andere
op stuk nr. 26 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel 05.01, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Crone c.s. (stuk nr. 26,
I), wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 05.02 en 05.13 worden
zonder stemming aangenomen.

Artikel 05.14, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Crone c.s. (stuk nr. 26,
II), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 05.15, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Crone c.s. (stuk nr. 26,
III), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 05.16, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Crone c.s. (stuk nr. 26,
IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel 05.17 wordt zonder stemming
aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat XI-A,
onderdeel uitgaven en verplichtin–
gen, wordt zonder stemming
aangenomen.

De begrotingsstaat XI-A, onderdeel
ontvangsten, de begrotingsstaat
XI-B, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat
XI-B, onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
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voorzitter

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Ik stel voor, stuk 23905 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn stemmingen over
vier moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer voor
het jaar 1995, te weten:
- de motie-Esselink/Duivesteijn over
de huurprijsstijging (23900-XI, nr. 30);
- de motie-Duivesteijn/M.M. van der
Burg over mogelijke fiscalisering van
de IHS (23900-XI, nr. 31);
- de motie-Te Veldhuis c.s. over de
milieurol van TNO (23900-XI, nr. 32);
- de motie-Aiking-van Wageningen
over verbreding van het begrip
"duurzaam bouwen" (23900-XI, nr.
34).

(Zie vergadering van 3 november
1994.)

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Duivesteijn stel ik voor, zijn
motie (23900-XI, nr. 31) van de
agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Te
Veldhuis stel ik voor, zijn motie
(23900-XI, nr. 32) van de agenda af te
voeren.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: Mevrouw Aiking-van
Wageningen wenst haar motie
(23900-XI, nr. 34) in te trekken, zodat
deze geen onderwerp van stemming
meer uitmaakt.

In stemming komt de motie-Esselink/
Duivesteijn (23900-XI, nr. 30).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla–
ring vooraf.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Mijnheer de voorzitter! De doelstel–
ling van de motie is prachtig. Zij is
alleen meer dan een halfjaar te laat

ingediend. Dat had in februari van dit
jaar behoren te gebeuren. Toen is
alleen een soortgelijke motie van
GroenLinks en D66 afgewezen. Nu is
het te laat, want in de brief van de
minister...

De voorzitter: Ik verzoek u een
stemverklaring af te leggen en niet
een debat uit te lokken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Pardon. Men kan geen ijzer met
handen breken. Voor de datum die in
de motie is genoemd, is het niet
mogelijk om een wet zodanig in
werking te laten treden dat zij ook
operationeel kan zijn. Daarom zullen
wij niet voor deze motie stemmen.

D

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de PvdA, het AOV, de Unie
55+, de CD, de SGP, het GPV, de RPF,
GroenLinks en het lid Hendriks voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Herinrichting van de Algemene
Bijstandswet (Algemene bij–
standswet) 22545).

(Zie vergadering van 3 november
1994.)

De voorzitter: Ik breng in herinne–
ring, dat het amendement-Doelman–
Pel (stuk nr. 42) door de regering is
overgenomen in de vergadering van
3 november 1994.

De artikelen 1 1/m 24 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Boogaard
(stuk nr. 46, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het AOV, de Unie 55+ en GroenLinks
voor dit nader gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit nader gewijzigde
amendement de andere op stuk nr.
46 voorkomende amendementen als

verworpen kunnen worden
beschouwd.

Artikel 24a wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 25 t/m 28 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Doelman–
Pel (stuk nr. 43, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF, de PvdA en GroenLinks
voor dit nader gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik constateer, dat thans niet meer
gestemd behoeft te worden over het
nader gewijzigde amendement–
Kalsbeek-Jasperse/Scheltema-de Nie
(stuk nr. 47, I).

Artikel 29, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Doelman–
Pel (stuk nr. 43, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Aan het lid Dijksma
wordt aantekening verleend, dat zij
geacht wenst te worden tegen artikel
29 te hebben gestemd.

De artikelen 30 t/m 32 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller (stuk nr. 30, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP en de RPF voor
dit amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 30 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Scheltema-de Nie (stuk nr.
47, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, het
AOV en de Unie 55+ voor dit nader
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voorzitter

gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 33 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Scheltema-de Nie tot
invoeging van een nieuw artikel 33a
(stuk nr. 47, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, het
AOV en de Unie 55+ voor dit nader
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller (stuk nr. 31).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP en de RPF voor
dit amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Scheltema-de Nie (stuk nr.
47, IV).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, Groenünks, de SP, het
AOV en de Unie 55+ voor dit nader
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 34 wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 35 t/m 61 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Doelman–
Pel (stuk nr. 43, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de CD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF, de PvdA en GroenLinks
voor dit nader gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik constateer, dat het nader
gewijzigde amendement-Kalsbeek–
Jasperse/Scheltema-de Nie (stuk nr.
47, V) hiermee is komen te vervallen.

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Doelman–
Pel (stuk nr. 43, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 63 t/m 140b worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller tot invoeging van
nieuwe artikelen 140c t/m 140e (stuk
nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks en het AOV voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

De artikelen 141 t/m 155 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, de VVD, het CDA, het AOV, de
Unie 55+ en de CD voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Invoering van een nieuwe
Algemene Bijstandswet
(Invoeringswet herinrichting
Algemene Bijstandswet) (22614).

(Zie vergadering van 3 november
1994.)

De artikelen 1 t/m 37 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Doelman-Pel (stuk nr.
17,1).

De voorzitter: Dit gewijzigde
amendement wordt in stemming
gebracht omdat de amendementen
op stuk nr. 43 (wetsvoorstel 22545)
zijn aangenomen.

Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van het CDA,

de CD, de VVD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF, de PvdA en GroenLinks
voor dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 17
voorkomende gewijzigde amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Ik constateer, dat wij door het
verwerpen van de amendementen op
stuk nr. 47 (wetsvoorstel 22545) niet
meer behoeven te stemmen over de
amendementen-Kalsbeek-Jasperse/
Scheltema-de Nie (stuk nr. 16, I t/m
IV).

Artikel 38, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de gewijzigde
amendementen-Doelman-Pel (stuk
nr. 17, I t/m IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 40 t/m 56 en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de SGP, het GPV, de
RPF, de VVD, het CDA, het AOV, de
Unie 55+ en de CD voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen achteraf.

Wetsvoorstel 22545

D

Mevrouw Kalsbeek-Jasperse
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Mijn
fractiegenote Sharon Dijksma heeft
tegen artikel 29 van de herziene
bijstandswet gestemd. Reden
daarvoor is dat zij het niet eens kan
zijn met het feit, dat jongeren van 18
tot 21 jaar die uitwonend zijn, slechts
in een beperkt aantal gevallen een
beroep kunnen doen op de bijzon–
dere bijstand. De amendementen op
artikel 29 zijn door haar wel
gesteund, omdat die amendementen
in ieder geval een verbetering
betekenen voor die groep jongeren
die zelf een kind heeft.
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De heer Janmaat (CD): Mijnheer de
voorzitter! De CD-fractie heeft de
amendementen van de heer
Rosenmöller, mevrouw Kalsbeek–
Jasperse en mevrouw Scheltema-de
Nie op de Algemene bijstandswet
niet kunnen volgen, omdat dit naar
de mening van de CD-fractie
jongeren zou aanzetten tot het
nemen van kinderen, om onder het
ouderlijk gezag weg te komen. Daar
zijn wij niet vóór.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar
1995 (23900 XII);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Infrastructuurfonds voor het
jaar 1995 (23900-A);

- het wetsvoorstel Wijziging
van hoofdstuk XII (ministerie
van Verkeer en Waterstaat) van
de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten voor het jaar
1993 (Slotwet; rekening)
(23837);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Mobiliteitsfonds voor het
jaar 1993 (Siotwet; rekening)
(23839);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Rijkswegenfonds voor het
jaar 1993 (Slotwet; rekening)
(23840).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Verkeer en vervoer staat
in de belangstelling. De f i l e–
problematiek wordt dagelijks groter;
bijna 6 miljoen personenauto's in
Nederland, die vorig jaar bijna 21
miljoen uur in de file stonden. De
verkeerscentrale meldde 12.000 maal
een opstopping in 1993. En toch: de
autoverkopen zitten in de lift en de
Nederlander is maar moeilijk uit zijn
auto te krijgen. Het symbool van

individuele vrijheid lijkt onaantast–
baar.

Het beheersbaar maken van het
fileprobleem vereist een daadkrach–
tige aanpak. Vollere wegen leiden,
ondanks herbezinning op het
autogebruik versus openbaar
vervoer, tot de noodzaak van nieuwe
investeringen in de infrastructuur.
Het CDA staat voor een houdbare
ontwikkeling in sociaal, technolo–
gisch, economisch en ecologisch
opzicht. Dat dient in het beleid tot
uiting te komen en daar zullen wij dit
kabinet ook op beoordelen.

Voorzitter! De minister meent dat
het tussendoel in 1994 haalbaar lijkt.
De groei van de automobiliteit ligt
volgens haar op schema. Hoofd–
probleem is echter dat in bepaalde
deien van Nederland en op bepaalde
tijdstippen de automobiliteit sterker
dan gemiddeld toeneemt. Dat geldt
ook voor het goederenvervoer en
daar zit het hoofdprobleem.
Onbeheerste groei van de auto–
mobiliteit belast het milieu,
bemoeilijkt de bereikbaarheid en is
schadelijk voor de economische
centra. Een omslag is dus nodig.
Meer gebruik van openbaar vervoer
en fiets, meer lange–
afstandsgoederenvervoer over spoor
en water, meer investeringen in
infrastructuur en snellere
besluitvormingsprocedures: het zijn
bekende thema's.

Ondanks het aantal problemen op
het gebied van verkeer en vervoer
die de afgelopen jaren niet zijn
opgelost, kijkt mijn fractie terug op
een aantal positieve ontwikkelingen
die door het kabinet-Lubbers III tot
stand zijn gebracht. Ik noem er
enkele:
- het verkeers– en vervoersbeleid tot
het jaar 2010 is neergelegd in het
tweede structuurschema Verkeer en
vervoer, met de belangrijke
trefwoorden bereikbaarheid en
leefbaarheid;
- de investeringsverhouding tussen
openbaar vervoer en wegvervoer is
aanzienlijk gewijzigd ten gunste van
het openbaar vervoer;
- het investeringsvolume is aanzien–
lijk verhoogd door extra middelen
beschikbaar te stellen voor de
infrastructuur;
- een eerste aanzet is gemaakt om de
besluitvormingsprocedures voor
projecten te versnellen;
- er is een aanzet gegeven voor
belangrijke verbindingen met het
achterland. Ik wijs op de Betuwelijn,
de HSL en Schiphol.

Ons staat voor ogen dat bijna alle
fracties de afgelopen jaren onophou–
delijk hebben gepleit voor een forse
verhoging van de investeringen in de
infrastructuur, voor maatregelen om
de verkeerscongestie aan te pakken
en voor een versnelde besluitvor–
ming. In dat opzicht maakt mijn
fractie zich thans zorgen. In het
regeerakkoord is sprake van een
verlaging van de investeringen en
van een vertraging van de besluitvor–
ming over de grote projecten. Een
beweging tegendraads hetgeen
onder het kabinet-Lubbers III
wenselijk en noodzakelijk werd
geacht. Zijn dat nu de vruchten van
paars?

In bepaalde
verkiezingsprogramma's las ik een
omgekeerde beweging. De fractie
van het CDA nodigt daarom de VVD
uit, dit eens uit te leggen. Trots
meldden de VVD-kandidaten tijdens
de verkiezingscampagne dat zij, net
zoals het CDA, er ten aanzien van de
investeringen een schepje bovenop
zouden doen. Wat blijft er van die
verkiezingsbelofte over?

Van de nieuwe minister verwach–
ten wij een duidelijke aanpak van de
verkeers– en vervoersproblematiek,
een inzet om de investeringen de
komende jaren verder te verhogen
en vooral consistentie. Dat wil
zeggen: wat vóór de verkiezingen
gezegd is, nu ook nakomen. Daarop
zullen wij deze minister beoordelen.
Zij kan teren op door het vorige
kabinet - door haar bestreden -
ingezette belangrijke lange–
termijnbeleidswijzigingen.

De heer Blaauw (WD): Heb ik wat
gemist of heeft u amendementen
ingediend met daarbij de dekking
waardoor méér aan infrastructuur
kan worden besteed, mijnheer
Reitsma?

De heer Reitsma (CDA): Of u wat
gemist hebt, mijnheer Blaauw?

De heer Blaauw (VVD): Hebt u
amendementen ingediend? U zegt
dat er meer besteed moet worden
aan infrastructuur. Ik neem aan, dat
u, als u hier iets presenteert, ook
aangeeft hoe u dat gaat doen?

De heer Reitsma (CDA): Collega
Blaauw herinnert zich zeer zeker
hetgeen mijn fractievoorzitter bij de
behandeling van het regeerakkoord
heeft gezegd. Namelijk dat wij het
onverantwoord vinden om per jaar in
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Reitsma

de meerjarenramingen 250 mln. a
300 mln. om te buigen in de
investeringen ten behoeve van de
infrastructuur. Wij vinden dat een
onjuiste keuze. Een kamer–
meerderheid deelde die keuze niet.
Daarvan nemen wij kennis. Ik
constateer nu - en dat is belangrijk -
dat de fractie van de VVD vóór de
verkiezingen in verschillende
debatten heel helder stelde, dat er in
de meerjarenramingen onvoldoende
ruimte zat om de belangrijke
investeringen in de infrastructuur te
kunnen doen. Wij willen er de
komende jaren per jaar een schepje
bovenop doen, 200 mln. a 300 mln.,
werd door de WD gezegd. Wij
waren het daarmee eens. Wij vinden
daarvan echter niets terug in het
regeerakkoord, integendeel, het
wordt verlaagd. Waar blijft de WD
nu met haar beloften aan de kiezers?

De heer Blaauw (VVD): Ik kom
hierop uiteraard terug in mijn
begrotingsverhaal. Ik wijs er echter
wel op, dat het CDA in de verkie–
zingscampagne opereerde vanuit de
wetenschap wat er zat in de knip en
wij hebben getracht een beleid uit te
dragen en zijn daarna geconfron–
teerd met wat er in de knip zat. Ik
kom daarop nog terug.

De heer Reitsma (CDA): Ik ben
benieuwd, welke inhoudelijke reactie
collega Blaauw straks zal geven. Ik
erken de financiële problemen, daar
loop ik niet voor weg. De heer
Blaauw komt echter tot de conclusie
dat het wel verantwoord is de
komende jaren 1 mld. minder uit te
trekken voor infrastructuur, terwijl hij
vóór de verkiezingen een heel ander
geluid liet horen.

De heer Van Gijzel (PvdA): Mijn
fractie erkent ook het probleem dat
er de komende jaren 1 mld. minder
uitgegeven kan worden aan
infrastructuur. Ik zou daar een vraag
tegenover willen stellen. Heeft het
vorig kabinet wel voor extra gelden
gezorgd? Heeft het vorig kabinet
ervoor gezorgd dat de daarbij
behorende plannen tijdig gereed
zijn?

De heer Reitsma (CDA): Ik heb
zojuist een aantal zegeningen
genoemd, maar daarnaast wijs ik
erop, dat in de afgelopen jaren ook
mijn fractie kritische opmerkingen
heeft gemaakt over het verkeers– en
vervoersbeleid. Dat is bekend. Het

vorige kabinet, het kabinet van CDA
en PvdA, is eindelijk in staat geweest
om zodanige ombuigingen te
realiseren, dat meer geld uitgetrok–
ken kon worden voor openbaar
vervoer en dat minder uitgaven
besteed werden aan de wegen. Dat
was nodig, want er was sprake van
een grote achterstand. Verder heeft
het vorige kabinet gezorgd voor een
forse investeringsimpuls voor de
komende jaren. Als ik de verschil–
lende bedragen uit mijn hoofd optel,
kom ik zeker aan 1 mld. Dat bedrag
loopt zelfs nog op. In dit verband
denk ik ook aan het FES en aan de
mogelijkheden dat het bedrag nog
hoger kan worden. Daardoor zou de
achterstand die bestond ingelopen
kunnen worden. Daaraan had nu
juist nog iets meer gedaan moeten
worden.

De heer Van Gijzel (PvdA): Dat is
mijn punt niet. Ik erken ook dat er
geld is vrijgemaakt.

De heer Reitsma (CDA): Met uw
steun.

De heer Van Gijzel (PvdA): Ja, wij
wilden dat ook. Mijn punt is echter
dat het vrijgemaakte geld niet
"belegd" is met uitvoerbare
projecten. Daaraan heeft het teveel
geschort en daardoor wordt dit
kabinet geconfronteerd met
onderuitputting. Die onderuitputting
is niet het gevolg van vier maanden
beleid van mevrouw Jorritsma. Die
onderuitputting is het gevolg van het
feit dat het vorige kabinet op dat
punt te kort is geschoten. Daarvoor
ieg ik niet direct de schuld bij u,
maar het is wel zo, dat op dit punt
het vorige kabinet te kort is
geschoten.

De heer Reitsma (CDA): Die
conclusie van u deel ik. In de
afgelopen jaren heb ik er bij elke
begrotingsbehandeling en bij elke
wijziging van de begroting op
gehamerd, dat er geen sprake mag
zijn van onderuitputting. Ook tegen
dit kabinet zeggen wij: kom nu met
maatregelen; de eerste aanzet is
gelukkig door het vorige kabinet
gegeven. Met vreugde constateer ik,
dat deze minister aan deze aanzet
een gevolg wil geven. Ik zeg
nogmaals: kom met maatregelen en
zorg ervoor dat wanneer wij ergens
geld voor uittrekken, dat geld ook
besteed wordt. Dat is namelijk
verschrikkelijk hard nodig. Wij

mogen echter niet voor de moeilijk–
heden wegkruipen en zeggen: het zal
de komende vier jaar weer wel
moeilijk zijn, er zullen wel lastige
procedures zijn en er zal wel
onderuitputting zijn. Dat is een foute
benadering. Daarentegen moeten wij
het kabinet op de huid zitten. Er
moeten in Nederland investeringen
gedaan worden. Wij zijn bereid
keuzen te maken en om meer geld
voor infrastructuur uit te trekken en
de minister heeft de taak om de
procedures zo aan te pakken dat het
geld gebruikt kan worden. Dat had
het vorige kabinet ook moeten doen,
maar deze minister moet dat ook
doen. Wij moeten echter niet alleen
maar denken: het is allemaa! zo
moeilijk, laten we het dan maar met
1 mld. minder doen. Dat is een
verkeerd signaal, ook internationaal.

De heer Van Gijzel (PvdA):
Voorzitter! De heer Reitsma zegt dat
wij niet een verkeerd signaal moeten
afgeven. Zijn fractievoorzitter heb ik
tijdens de algemene beschouwingen
gelijksoortige opmerkingen horen
maken. Toen hij echter werd
uitgedaagd om aan te geven
waaraan die 1 mld. dan nog wel
besteed zou kunnen worden, werd
het erg stil. Het is namelijk fysiek en
technisch niet mogelijk om op het
onderhavige terrein ontzettend veel
versnelling aan te brengen. Ook mijn
fractie zal een beroep op de minister
te doen om dat wel zoveel mogelijk
te trachten, maar klaarblijkelijk is het
niet mogelijk om die 1 mld. in de
eerstkomende twee, drie jaar te
verspijkeren.

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer
Van Gijzel, ik vind dat een zwaktebod
en dat wil ik toelichten. Nu, in 1994
praat u over een investeringsvolume
over de jaren 1995 t/m 1998. Als u
dan begint met te zeggen: wij
kunnen het geld niet "wegzetten", er
kan wel wat af enzovoorts, dan zeg ik
u dat u een houding van moedeloos–
heid aanneemt die niet bij ons past.
U wilt eigenlijk ook niet in de
bestaande situatie berusten. Uw
probleem is echter dat de gelden
voor andere, consumptieve doelen
benut zouden moeten worden. Dan
gaat het om het maken van keuzen.
De fractie van het CDA maakt op dit
punt een andere keus.

De heer Van Gijzel (PvdA): In een
aantal opzichten zijn wij het meer
met elkaar eens dan nu blijkt. Wij
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zouden ook liever dat geld wegzet–
ten. Het zou echter toch aardig zijn
als u in uw bijdrage aangaf waaraan
dat geld, die 500 mln. voor de
komende twee jaar bijvoorbeeld,
besteed zou kunnen worden en hoe
die aanwending kan passen bij het
mobiliteitsbeleid.

De heer Reitsma (CDA): Zal ik op die
uitdaging bij de behandeling van het
MIT ingaan? Maar dan spreken we
niet alleen over 1995, maar over de
komende vier jaar. Als ik dan kan
aangeven, dat wij die 1 mld.
gedurende vier jaar weg kunnen
zetten, zal ik opnieuw een beroep op
u doen om uw toezegging na te
komen en van u verwachten dat u de
aangegeven lijn steunt. Zullen wij dat
afspreken?

De heer Van Gijzel (PvdA): Jawel.

De heer Reitsma (CDA): Wij mogen
ons namelijk niet permitteren een
achterstand op te lopen ten opzichte
van andere landen. Daarom mag van
deze minister gevraagd worden om
werkelijk alle zeilen bij te zetten om
de procedures te versnellen en om
de Kamer ervan te overtuigen dat als
de leden voor vertragingen zorgen,
die niet kunnen worden toegestaan,
zodat er werkelijk geïnvesteerd kan
worden en de bedrijven
ontwikkelingskansen krijgen. Die
uitdaging moeten wij met elkaar
aangaan. Daarna doe ik een beroep
op de heer Van Gijzel om te gaan
zoeken naar de middelen.

De begroting van Verkeer en
Waterstaat staat sterk in de lijn van
het kabinet-Lubbers III. Dat is niet
verwonderlijk, want de voorbereidin–
gen zijn grotendeels door de vorige
bewindslieden gedaan. Bereikbaar–
heid, leefbaarheid, betaalbaarheid,
congestiebestrijding, aandacht voor
mainports, achterlandverbindingen,
allemaal van groot belang. In het
voorwoord schrijft de minister dat zij
bij het samengaan van land, water
en lucht - ik herken dat zij uit
Friesland komt - de "Stiennen man"
voor zich ziet. Mevrouw Jorritsma,
de CDA-fractie ziet eigenlijk meer de
figuur van "Grutte Pier" voor zich.
Een daadkrachtig, betrouwbaar en
kordaat figuur, dat heeft Nederland
nodig. Wij moeten niet terug naar
het stenen tijdperk. Er moet sprake
zijn van evenwicht in de besluitvor–
ming.

In het regeerakkoord wordt een
aantal teleurstellende ontwikkelingen

gemeld. Maatschappelijke organisa–
ties en bedrijfsleven wijzen ons daar
ook op. Deze ontwikkelingen sporen
niet met het ingezette beleid en zijn
slecht voor de economische
ontwikkeling en niet goed voor de
mobiliteit. Ik noem er enkele:
- de bezuiniging ad 1 mld. op de
infrastructuur;
- het opnieuw ter discussie stellen
van het FES;
- benuttingsmaatregelen om de
congestie te beïnvloeden zijn prima,
maar daar hoort een investerings–
impuls bij;
- uitstel van de Betuwelijn;
- vertraging van de besluitvorming
rond de uitbreiding van Schiphol
(een IMER is begrijpelijk, maar
plannen om de nachtnorm opnieuw
ter discussie te stellen zullen de
besluitvorming niet versnellen).

Door deze voorstellen in het
regeerakkoord komt naar ons
oordeel een evenwichtige visie op de
aanpak van de mobiliteits–
vraagstukken in gevaar. Ik doel in het
bijzonder op de verkeerscongestie.

De minister-president meldde bij
de algemene politieke beschouwin–
gen dat alle zeilen bijgezet moeten
worden voor werk, werk en nog eens
werk. Daar is mijn fractie het
hartgrondig mee eens. Economische
sectoren moeten de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Economische
groei is daar een belangrijke factor
voor. Daarbij zijn structuur–
versterkende maatregelen nodig. Een
sterke logistieke sector en distributie–
sector zijn van belang voor de
economische ontwikkeling. Daar zit
ons verdienend vermogen. Wij
moeten niet berusten in het lam
leggen van bepaalde sectoren.
Ellenlange files en lastenverzwarende
maatregelen zijn slecht voor deze
ontwikkeling. Ontwikkelingen als
"value added logistic" kunnen
opgepakt worden. Is de minister het
eens met deze door de CDA-fractie
neergezette lijn?

Deze ontwikkeling vraagt om een
adequate infrastructuur, maar ook
om een evenwichtige verdeling van
het transport over de weg, het water
en het spoor, niet alleen in de
Randstad, maar ook in het oosten,
het westen en het zuiden. Daarom
wil mijn fractie niet blijven hangen in
het vraagstuk van de file–
problematiek, nee, het gaat om een
bredere visie. Daarvoor is een
vereiste investeren in infrastructuur,
investeren in kennis, investeren in
innovatie en investeren in telematica.

Daar liggen kansen en geen
bedreigingen.

Er moet worden geïnvesteerd in
alle regio's van Nederland. Dat
schept ontwikkelingskansen. Mijn
fractie is het dan ook niet eens met
de uitlatingen van de fractievoorzitter
van de PvdA tijdens de algemene
politieke beschouwingen. Hij was
ervoor, bepaalde grootschalige
projecten duurzamer uit te voeren.
Duurzaamheid is prima, maar het
moet niet ten koste gaan van allerlei
projecten in de regio. Dat staat haaks
op spreiding van mobiliteit en het
ook buiten de Randstad creëren van
werk. Mogen wij van deze minister
een pleidooi voor de regio en voor
de aanleg van de benodigde
infrastructuur verwachten? Ik denk
ook aan de A73 in Limburg. Graag
krijg ik hierop een reactie.

In vergelijking met andere
Europese landen scoort Nederland
met investeringen onvoldoende.
Diverse organisaties, waaronder de
SER, komen met berekeningen dat er
eigenlijk 1,5 mld. a 2 mld. per jaar bij
moet om het SVV daadwerkelijk
binnen de gestelde termijn te kunnen
uitvoeren. Daarom herhaal ik het
CDA-pleidooi: laten wij naar een
investeringsnorm van 3% gaan.

Alarmerend zijn ook de resultaten
van het onderzoek naar de waarde–
ring van de fysieke infrastructuur in
de lidstaten. Nederland scoort op dat
punt nauwelijks een 5, terwijl België
en Duitsland bijna een 8 halen. Dat
staat haaks op het inkrimpen van het
investeringsbudget. Mijn fractie had
anders verwacht van een kabinet -
de kiezer had ook anders mogen
verwachten - waarvan de huidige
minister in haar vorige rol steeds
uitsprak dat bezuinigingen op de
investeringen bij Verkeer en
Waterstaat uit den boze waren. "Ik
kan u zeggen dat juist dit departe–
ment niet had moeten worden
aangeslagen", aldus mevrouw
Jorritsma in 1993.

Wat het FES betreft herinnert de
CDA-fractie de VVD aan de uitspraak
van haar fractievoorzitter tijdens de
algemene politieke beschouwingen.
Deze luidde: "Voor Nederland is een
eersteklas infrastructuur absoluut
noodzakelijk. Het FES mag daarom
niet verworden tot een grabbelton."
Mijn fractie is het daar roerend mee
eens. Daarom vinden wij het
onwenselijk een nieuwe discussie
over het FES te openen. Dit zou
leiden tot uitstel van projecten.
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De heer Blaauw (WD)

Collega Blaauw, dat past niet bij
een eersteklas infrastructuur!
Daarom betreurt mijn fractie de
voorstellen van de minister in de
nota van wijziging over het
Infrastructuurfonds. Er is sprake van
een aanzienlijke korting op de
investeringsimpuls, kortingen op het
aanleggen van de Betuwelijn en
overige projecten, kortingen op het
stads– en streekvervoer en kortingen
op rijks– en spoorwegen. Dat zijn
geen goede signalen. Wij moeten
ons niet verschuilen achter de kreet:
het geld is toch niet weg te zetten. Ik
vind dat doemdenken.

Ik kom bij de grote projecten. De
minister pleit in de begroting voor
aandacht voor de mainports en hun
achterlandverbindingen. Dat is
terecht, maar daar horen daden bij.
Ik heb het dan over de aansluiting
van Nederland op trans-Europese
netwerken, want dat is een voor–
waarde. Uitstel van de aanleg van de
Betuwelijn past daar niet in, te meer
niet nu gisteravond vanuit Rotterdam
het signaal kwam dat de Rotter–
damse haven een nog grotere
toegevoegde waarde heeft dan
iedereen al dacht. De aanleg van de
Betuwelijn is in dat kader zeer
belangrijk. Mogen wij ervan uitgaan
dat deze minister het nieuwe
onderzoek binnen een halfjaar heeft
afgerond en vervolgens met
beslissingen komt? Nog concreter, de
fractie van het CDA vraagt deze

minister om precies over 134 dagen
met een beslissing over de aanleg
van de Betuwelijn naar de Kamer te
komen. Wij hebben op dat punt
zorgen. Wij hebben er namelijk
weinig behoefte aan als na het
onderzoek van de commissie–
Hermans nog een serie rapporten
verschijnt. Er zijn al voldoende
rapporten.

De nieuwe HSL-nota is vastge–
steld. De fractie van het CDA blijft
van oordeel dat de aansluiting op de
Europese hogesnelheidsnetten met
spoed tot stand moet worden
gebracht. Gezien de lange duur van
de besluitvormingsprocedures roept
mijn fractie de minister op al in deze
kabinetsperiode te starten met de
voorbereiding van de route naar
Noord-Duitsland en Scandinavië, de
zogenaamde Zuiderzeespoorlijn. Kan
de minister dat toezeggen? Wat
betreft de HSL-zuid vraagt mijn
fractie om duidelijkheid over het
tijdpad.

In het kader van de economische
ontwikkelingen acht mijn fractie de
aanleg van een vijfde baan op
Schiphol ook gewenst. De groei van
het personenvervoer gaat sneller dan
in de PKB-prognoses is aangegeven.
De besluitvorming over het
banenstelsel blijft reeds achter, met
het risico dat het maatschappelijk
vertrouwen in de Nederlandse
luchtvaart wordt uitgehold. Natuurlijk
wacht ook mijn fractie de aanvul–

lende IMER af. Wij wensen echter
wel vast te houden aan de vaststel–
ling van de zonering uiterlijk in
september 1995, met name omdat
diverse werkzaamheden bij andere
banen op die vaststelling wachten.
Het opnieuw ter discussie stellen van
de nachtnorm staat daar haaks op.
De Tweede Kamer heeft daarover al
een serieuze afweging gemaakt. Dit
heeft te maken met de geloofwaar–
digheid van de regering en het
parlement.

Met instemming heeft mijn fractie
kennis genomen van de opmerkin–
gen van de minister over de positie
van Lelystad. Zij schetst de ontwikke–
ling naar een business airport met
kansen op overloop van kleine
luchtvaart en strategische reserve op
lange termijn. Hoe denkt de minister
deze ontwikkeling op te pakken?
Graag hoor ik van haar ook wat zij
verder met Zestienhoven wil.

Het mobiliteitsprobleem is groot.
De groei van de mobiliteit ligt
volgens de minister bij benadering in
de lijn van het SW. Dat is positief.
Door de groei in de periode van 1986
tot 1993 kan de automobiliteit in de
komende vijftien jaar nog maar met
1% groeien. Kan de minister door
beleid ervoor zorgen dat deze
beperkte groei realiteit wordt? De
congestie op het hoofdwegennet is
immers zorgwekkend. Dat vereist dus
inspanningen. Mijn fractie steunt in
beginsel maatregelen om de
bestaande infrastructuur beter te
benutten. Prima. Ga op die lijn door.

Voortgaande maatregelen om de
leefbaarheid en de bereikbaarheid te
bevorderen zijn nodig. De CDA–
fractie denkt aan twee sporen. De
leefbaarheid kan worden bevorderd
door het verder benutten van
technologische ontwikkelingen, zoals
het stellen van milieu-eisen aan
auto's, milieudifferentiatie in de
motorrijtuigenbelasting, het stellen
van de voorwaarde dat voertuigen
schoon, zuinig en stil zijn. De
autobranche heeft daarin een taak,
maar de minister moet ook
inspanningen verrichten.

Het tweede en moeilijkste spoor
betreft de bereikbaarheid. De
minister geeft in haar brief aan met
welke instrumenten de file–
problematiek wordt aangepakt. De
brief is toegespitst op het korte–
termijnbeleid. Ik ontdek er niet zoveel
nieuws in. Maatregelen om het
verkeer te beheersen, het stimuleren
van openbaar vervoer, carpoolen,
parkeer– en locatiebeleid zijn
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Reitsma

allemaal bekende begrippen. De
minister wil ook het rapport
"Benutten naar bouwen" gebruiken
in de verdere discussie. In nogal wat
commentaren op dit rapport wordt
gezegd dat van alleen innovatie niet
het heil mag worden verwacht.
Daarnaast zijn investeringen heel
hard nodig. Mijn fractie steunt de
plannen van de minister betreffende
gedragsverandering, vervoersplan–
nen van bedrijven en doelgroepen–
beleid. Wij wachten de concrete
voorstellen af. Het prijsbeleid is
slechts een deeloplossing voor het
mobiliteitsprobleem. Wil de minister
eens helder uit de doeken doen wat
nu precies de concrete maatregelen
voor de korte termijn zijn? En vooral
vraag ik haar een visie voor de lange
termijn te geven. Die ontbreekt nog
in de stukken die de minister heeft
voorgelegd. Een samenhangend
verkeers– en vervoersbeleid,
toegespitst op economische groei,
ontwikkelingskansen voor de
transportsector en beheersbaar
houden van de mobiliteit, daarvoor
is dat vereist. Dus geen symptoom–
bestrijding maar meer een lange–
termijnstrategie.

De heer Van Gijzel (PvdA): Welke
opvatting heeft de CDA-fractie zelf
over het prijsbeleid ten aanzien van
de automobiliteit?

De heer Reitsma (COA): Ik heb
gezegd dat wij alle benuttings–
maatregelen steunen, zij het dat wij
ze allemaal op hun merites beoorde–
len. Deze maatregelen alleen zijn
natuurlijk onvoldoende. Er zal een
forser investeringsprogramma naast
moeten komen. In die zin krijgt dit
kabinet een minnetje. Wat betreft het
prijsbeleid volgen wij de toonzetting
van de minister dat de nadruk moet
liggen op variabilisatie. Wij zijn het
met haar eens dat wij nu een beter
onderscheid moeten maken tussen
geleidings– en financierings–
instrumenten. Wij zijn het ook met
haar eens dat het spitsvignet maar
vergeten moet worden en dat in het
kader van het prijsbeleid alle energie
gericht moet worden op het in
Europees verband zorgvuldig
ontwikkelen van een systeem van
rekeningrïjden. Dat is echte
variabilisatie. En daar kom je ook
verder mee, Door het invoeren van
een spitsvignet, het verhogen van
brandstofaccijnzen terwijl dat in het
buitenland niet gebeurt, en het
omhoog jagen van de motorrijtui–

genbelasting zal het effect op de
mobiliteit zeer mager zijn.

De heer Van Gijzel (PvdA): Dan
moet u het stuk van de minister
nalezen dat zij vorige week naar de
Kamer heeft gezonden en dat
betrekking heeft op de benzine–
accijnsverhoging door het vorige
kabinet. Die verhoging was redelijk
fors.

De heer Reitsma (CDA): Die was
fors, maar heeft zij effect gehad op
de mobiliteit?

De heer Van Gijzel (PvdA): Ja, dat
staat in dat stuk.

De heer Reitsma (CDA). Nou, ik heb
op de weg mijn ogen open en ik kan
eigenlijk niet tot een andere
conclusie komen, ook al kan men
heel mooie dingen op papier
schrijven.

De heer Van Gijzel (PvdA): Het is
evident dat de mobiliteit groeit, maar
de accijnsverhoging heeft wel
degelijk invloed op de mobiliteits–
ontwikkeling. Op mijn vraag heeft de
heer Reitsma een heel uitvoerig
antwoord gegeven, maar mijn vraag
was wat zijn opvatting is over het
prijsbeleid voor de komende jaren. Ik
constateer dat hij nog eens wil kijken
naar de benzineaccijns, dat hij niets
voelt voor de overige maatregelen
en dat hij na het jaar 2000 nog eens
wil kijken of er iets aan het prijsbe–
leid kan worden gedaan. Dat is
ongeveer het beeld dat de heer
Reitsma schetst.

De heer Reitsma (CDA): Mijn fractie
is voorstander van maximale
variabilisatie, maar niet alleen in
Nederland, zoals op een eiland, maar
in Europees verband. De opbrengst
moet grotendeels - want ook wij
hebben een deel ingeboekt voor de
algemene middelen - worden benut
voor het verlagen van de motorrijtui–
genbelasting. Dat is echte variabilisa–
tie. De tweede lijn bestaat uit het
ophouden met allerlei aardige
ideetjes om voor het prijsbeleid
verdere instrumenten te ontwikkelen,
zoals een spitsvignet en dat soort
dingen. Die ideetjes brengen op de
korte termijn veel uitvoerings– en
controleproblemen en hoge
perceptiekosten met zich en er is
geen maatschappelijk draagvlak
voor. Wij zeggen: steek alle energie
in een systeem van rekeningrijden.

Als het technisch verantwoord is,
mag dat wat ons betreft eerder dan
het jaar 2000 worden ingevoerd. Dat
jaar is voor ons niet heilig, maar wel
de voorwaarden van een Europese
aanpak en een verantwoord systeem.
Die voorwaarden passen namelijk in
de filosofie van variabilisatie.
Daarom heb ik gezegd dat de
toonzetting van de minister ten
aanzien van het prijsbeleid de
CDA-fractie aanspreekt. Op dat punt
vindt zij in de CDA-fractie een
bondgenoot.

Voorzitter! Voor de komende jaren
blijft het essentieel om te investeren
in kwalitatief goed openbaar vervoer
dat snel, betrouwbaar en comforta–
bel is. De minister is verantwoorde–
lijk voor het aanleggen van de
benodigde infrastructuur. Daarover
gaan wij met haar in discussie, maar
de vervoersmaatschappijen zijn er
verantwoordelijk voor dat de
passagiers vervoerd worden. Wat dat
betreft vind ik de interliner een prima
project. Bij ons komen echter nog te
veel klachten binnen over de
snelheid en de betrouwbaarheid van
het openbaar vervoer. Ik roep de
minister op om hier in haar
contacten met de vervoersmaat–
schappijen meer aandacht aan te
besteden, want dit irriteert de
burgers.

Onze fractie is het ook eens met
de lijn van een grotere mate van
kostendekkendheid van het openbaar
vervoer. Die moet primair gezocht
worden in efficiencymaatregelen,
marktconforme aanbestedingen en
grotere zelfstandigheid. Daarom
steunen wij de lijn van de minister
ten aanzien van het tarievenbeleid.
Wij hadden geen behoefte aan het
terugdraaien van de kortingen op de
exploitatiesubsidies. De minister had
die middelen, 50 mln. per jaar, beter
kunnen stoppen in investeringen,
want dan hebben zij een hoger
rendement voor de mobiliteit.

Voorzitter! Wij hebben zorgen over
het thema van de aanbestedmg.
Onder welke voorwaarden vindt de
aanbesteding in Limburg en Zeeland
plaats? Wij hebben de indruk dat dit
thema onvoldoende wordt opgepakt
en dat er grote zorgen en vragen
zijn. Ook de vakcentrales hebben
daarop gewezen. Wij willen hier
graag met de minister nader over
spreken.

Over het eurovignet heb ik een
paar algemene opmerkingen. Onze
fractie heeft vorig jaar heel helder
gezegd dat zij compensatie wil voor
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Reitsma

8 cent dieselaccijns plus een
compensatie voor het eurovignet. Ik
verwijs naar de behandeling van het
belastingplan 1994. Wat bespeur ik
nu in de plannen van dit kabinet?
Een forse verhoging van ƒ 1600 tot
/ 2700 per jaar voor de wegvervoer–
ders, terwijl de rendabiliteits– en
concurrentiepositie zeer moeizaam
is. Ik doe een dringend beroep op dit
kabinet om daarvan af te zien en om
te komen met voorstellen om
volledig of grotendeels te compense–
ren door het terugbrengen van de
motorrijtuigenbelasting tot het
Europese minimum, het terugsluizen
van bepaalde bedragen via subsidies
of belastingfaciliteiten en extra
investeringen in de infrastructuur ten
behoeve van de transportsector.

De heer Van Gijzel (PvdA): De heer
Reitsma doet nu dit voorstel voor
een compensatie van het eurovignet.
Ik herinner mij uit de bespreking van
het Meerjarenprogramma infrastruc–
tuur en transport, dat het CDA heeft
voorgesteld om een deel van de
opbrengst van het eurovignet te
gebruiken voor rijksweg 73 en de
A50. Ziet de heer Reitsma daarvan
af?

De heer Reitsma (CDA): Ik herinner
mij twee andere lijnen. Wij hebben in
deze Kamer helder gezegd, dat
lastenverzwaring in die sector niet
kan, omdat de internationale
concurrentiepositie teveel wordt
aangetast. Er moet derhalve
compensatie komen. Verder hadden
wij bezwaar togen het oormerken
van bepaalde opbrengsten voor
bepaalde infrastructuur door het
vorige kabinet. Wat binnenkomt is
gewoon een belasting, en dat zijn
algemene middelen. Uit de totale
algemene middelen zal de infrastruc–
tuur betaald moeten worden. Wij
hebben geen boodschap aan het
oormerken van gelden voor bepaalde
projecten. Ik ben er in het afgelopen
jaar helder in geweest. Ik verwijs
naar bepaalde uitspraken die ik in dit
huis en buiten dit huis heb gedaan.

Oe heer Van Gijzel (PvdA): Ik zal het
nakijken en er bij de behandeling van
het MIT op terugkomen. Ik herinner
mij wel, dat de huidige minister, toen
nog woordvoerster voor de VVD als
enige heeft gezegd, dat zij er niets
voor voelde om de gelden van het
eurovignet op die manier te
benutten. De fractie van het CDA was
daarvan wel een voorstander. Het is

gemakkelijk om nu, nu geen primaire
verantwoordelijkheid wordt gedragen
het zomaar weg te geven.

De heer Reitsma (CDA): De
CDA-fractie was het op dit punt
oneens met de minister van
Financiën en de minister van Verkeer
en Waterstaat in het vorige kabinet.
Wij wachten het wetsvoorstel af. Wij
menen dat er compensatie moet
komen. Ook bij compensatie is het te
gek om te zeggen, dat er op 1 juli
moet worden betaald. Vervoerders
moeten de kans krijgen om het over
een jaar te spreiden.

Voorzitter! Ik zal niet ingaan op de
nota Goederenvervoer.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ik keer
nog even terug naar het belangrijke
onderwerp van compensatie in
verband met het eurovignet. Volgens
mij is het al gecompenseerd,
namelijk door de belasting op
zwavelarme diesel voor een deel te
verlagen en een deel over te hevelen
naar de infrastructuur. Ik meen, dat
het ging om een bedrag van 130
mln. De heer Reitsma stelt voor,
extra te compenseren via verlaging
van de motorrijtuigenbelasting.

De heer Reitsma (CDA): Mevrouw
Van 't Riet heeft verleden jaar de
debatten over het belastingplan 1994
niet meegemaakt. Ik raad haar aan
nog eens na te gaan, wat de
onderscheidene partijen - ook D66 -
daar hebben gezegd. Wij hebben
toen duidelijk gezegd, wat wij
wilden.

Voorzitter! In de luchtvaart doen
zich problemen voor met de Britten
en Air France. De huidige situatie
tast de Nederlandse concurrentiepo–
sitie aan. De Britten mogen wel
vliegen op Orly en de KLM niet.
Heeft de minister de Europese
Commissie daarover benaderd? Het
is een kwalijke zaak.

Wat de vervoerregio betreft, heb ik
kennis genomen van het plan van de
VNG en het IPO. Ik vraag aan de
minister daarop een inhoudelijke
reactie te geven.

Wat het waterbeleid betreft, wijs ik
erop, dat ongeveer een jaar geleden
het water in Limburg heel hoog
stond. Wij zijn er allemaal geweest.
Binnenkort komt het rapport van de
commissie-Boertien. Wil de minister
beloven, dat zij snel met een
beleidsstandpunt komt? Is er ruimte
voor financiële middelen?

Voorzitter! Ik rond af. De begroting
staat grotendeels in het teken van
het doortrekken van uitgezette
beleidslijnen. Dat heeft onze steun.
Belangrijk kritiekpunt is de verlaging
van het investeringsvolume en
mogelijke vertraging van allerlei
projecten. Wij verwachten van deze
minister een integraal verkeers– en
vervoersbeleid. Dat vraagt om actie.
Daarom kan de minister niet volstaan
met alleen een korte–
termijnoplossing, niet alleen
voortbouwen op ingezette beleidslij–
nen. Het vraagt om extra maatrege–
len. Die maatregelen ontbreken tot
op heden. De achterstand die
Nederland oploopt, moet wegge–
werkt worden. Het CDA zal deze
minister dan ook blijven aansporen
om tot versnelde aanpak van het
verkeers– en vervoersbeleid te
komen. Dat is wat de burgers en de
bedrijven vragen en verwachten van
regering en Kamer.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Tot voor enkele minuten was de heer
Heerma in ons midden. Ik kan mij
herinneren dat wij bij de algemene
beschouwingen twaalf muildieren
hebben moeten inzetten om het CDA
zo ver te krijgen dat het iets van een
alternatieve begroting op tafel zou
leggen. Die alternatieve begroting is
er zowaar gekomen en wij zien
daarin dat een groot bedrag, 10 mln.,
voor Verkeer en Waterstaat wordt
uitgetrokken. Ik denk dat het de
bedoeling is dat dit bedrag ten
behoeve van de infrastructuur wordt
ingezet. Dat bedrag wordt gedekt
door nog meer op stads– en
streekvervoer te bezuinigen dan het
kabinet doet. De heer Reitsma weet
ook wel dat er bij het grote
beleidsdebat van de algemene
beschouwingen met de middelen
wordt geschoven. Bij die gelegen–
heid geeft men aan welke uitgaven
op een bepaald departement men
belangrijker vindt dan uitgaven op
een ander departement. Waarom is
er bij die gelegenheid niet veel hoger
ingezet in het kader van de alterna–
tieve begroting, zoals de VVD
jarenlang wèl heeft gedaan?

De heer Reitsma (CDA): Ik denk dat
er in dit huis al voldoende van
gedachten is gewisseld over
alternatieve begrotingen. Het zou
boeiend zijn om die discussie te
herhalen, maar die verleiding
weersta ik.
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De heer Van Cijzel (PvdA)

De heer Blaauw (VVD): Grote Pier
draait zich in zijn bed om!

De heer Reitsma (CDA): Over de
manier waarop uw fractie in de
afgeiopen jaren met alternatieve
begrotingen \s gekomen, heeft mijn
fractie gezegd: dat heeft weinig
zegen gebracht...

Minister Jorritsma-Lebbink: Maar
wèl 31 zetels!

De heer Reitsma (CDA): ...en laten
wij daarom die kant niet opgaan
want daardoor is het beleid niet
bijgesteld. Daarom heeft mijn fractie
gesteld dat alle goede zaken
waarmee het kabinet komt door haar
zullen worden gesteund. De zaken
die niet goed zijn, zullen door ons
aan de kaak worden gesteld terwijl
wij de nodige alternatieven zullen
aanreiken, óók in financiële zin. Als
concreet voorbeeld noem ik het mes
zetten in onderzoek, in alle begrotin–
gen. Consequent zijn wij geweest;
ten aanzien van alle begrotingen zijn
amendementen ingediend. U kunt
het niet eens zijn met de keuze of
met de dekking; daarover kan men
inderdaad verschil van mening
hebben. Wat de investeringen
betreft, hebben wij gezegd dat wij
voor de jaren 1996 t/m 1998 met
concrete voorstellen zullen komen.
Daarbij maken wij keuzen. Als de
minister in dit debat zegt dat zij in

1995 best nog 250 mln. kan
wegzetten - en ik hoop dat zij wat dit
betreft een toezegging kan doen - zal
er in de komende week een
amendement van onze zijde komen
dat erop is gericht om 250 mln. in te
zetten ten behoeve van de infrastruc–
tuur. Het is echter ook mogelijk dat
de minister zegt: begint u er maar
niet aan want ik ga mee in het
doemdenkscenario. In dat geval
kunnen wij mooie amendementen
formuleren maar dan weten wij al
wat uw stemgedrag zal zijn. Het is
goed dat u ons uitdaagt, maar gaat u
dan ook eens met ons mee.

D

De heer Van Gijzel (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Bij de wisseling van de
wacht - wij hebben te maken met
een nieuwe minister en een
parlement in nieuwe samenstelling -
is het goed om de balans op te
maken. Hoe staan wij er na vier jaar
SVV-beleid voor? Deze vraag laat
zich niet in alle opzichten even
gemakkelijk beantwoorden. Op veel
terreinen die van invloed zijn op ons
mobiliteitsbeleid, zijn zaken op de
schop genomen. Ik verwijs hierbij
naar de ruimtelijke inrichting, de
bestuurlijke reorganisatie, de
verschuiving van exploitatie naar
investeringen en de bedrijfskundige
veranderingen in het openbaar
vervoer.

Veel is ingezet maar weinig is al
afgerond. Wie de tijd neemt om te
kijken naar wat zich daadwerkelijk
heeft ontwikkeld, kan niet zonder
zorg naar de komende bestuurs–
periode uitzien. De automobiliteit
groeit, met name op het
hoofdwegennet, bovenmatig. Het
gebruik van de drie vormen van
openbaar vervoer neemt voor het
tweede achtereenvolgende jaar af.
Het gebruik van de fiets is sinds 1990
dalende. Kortom, de vervoersvormen
die tegen de achtergrond van
leefbaarheid, ruimtebeslag en
bereikbaarheid een steeds groter
aandeel zouden moeten nemen in de
modal split, verliezen steeds meer
terrein.

Van de in het SW geformuleerde
trendbreuk is nog steeds geen
sprake. Toch zal deze in de komende
jaren echt zichtbaar moeten worden,
wil de zaak niet uit de hand lopen,
zoals de minister het in haar recente
beleidsbrief verwoordt. Mijn fractie
heeft in de afgelopen jaren bij
herhaling haar zorgen uitgesproken
over de gebrekkige voortvarendheid
waarmee het SVV tot uitvoering
wordt gebracht. Ik kan dit een
nieuwe minister niet aanrekenen
maar het vormt wèl de uitgangs–
situatie waarin zij haar beleid vorm
zal moeten geven. Er moet geconsta–
teerd worden dat het maatschappe–
lijk draagvlak in de afgelopen jaren
onvoldoende is geweest om tot die
noodzakelijke wijzigingen en
ingrepen te komen. In het verlengde
van dat gebrek aan maatschappelijk
draagvlak beklaagde de vorige
minister zich ook over de beperkte
steun voor haar beleid in dit huis. In
haar laatste zinnen als minister
wenste zij haar opvolger een
constructiever parlement toe dan het
parlement waarmee zij was
geconfronteerd. Zij wist toen stellig
niet dat mevrouw Jorritsma haar
opvolger zou worden...

Toch sprak die ene zin boekdelen.
Minister Maij gaf daarmee uitdruk–
king aan haar machteloosheid bij het
verwerven van steun voor ingrij–
pende maatregelen op het gebied
van mobiliteitsbeheersing, ook bij
haar eigen fractie. Vele van de goede
voornemens uit het SVV van 1990
bleken een confrontatie met de
werkelijkheid niet te kunnen
doorstaan. Dat kwam niet alleen
doordat de maatregelen allemaal
even slecht werden gepresenteerd of
doordat ze maar half waren
uitgewerkt. Zeker, dat heeft soms een
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rol gespeeld, maar ik acht het van
groter belang dat er een onder–
stroom was die ervan uitging dat
men de pijnlijke maatregelen nog
wel even voor zich uit kon schuiven.
Bij de begrotingsbehandeling van
1991 heeft mijn fractie gewaar–
schuwd voor dit fenomeen, dat zich
ook in deze Kamer voordeed, maar
helaas zonder al te veel resultaat.
Wie bijvoorbeeld het dossier van het
rekeningrijden beziet, za! begrijpen
dat sommige mensen in Nederland
het wel geloven.

In 1987 introduceert minister
Smit-Kroes een systeem van
rekeningrijden. In 1989 wordt het
systeem van rekeningrijden
vervangen door een spitstoeslag op
de motorrijtuigenbelasting. In 1991
moet deze spitstoeslag plaats maken
tolpleinen in de Randstad. In 1993
worden deze weer vervangen
elektronische spitsheffing. En in 1994
schrapt minister Jorritsma de
spitsheffingen en reïntroduceert het
rekeningrijden, maar dan op z'n
vroegst na een jaar of zes, zeven.

Voorzitter! Na zeven jaar zijn wij
dus terug bij de voorstellen van
minister Smit-Kroes. Ook geloof–
waardigheid is een onderdeel van
bouwen aan een maatschappelijk
draagvlak. Mobiliteit geeft ons grote
vrijheid, maar ongebreidelde
mobiliteit beperkt niet alleen die
vrijheid, ze tast ook de leefbaarheid
in onze steden aan. Kinderen in de
steden spelen steeds minder buiten
dan hun leeftijdsgenootjes elders.
Mobiliteit vergt steeds meer ruimte,
die afgenomen moet worden van
andere schaarse functies, zoals
natuur en landschap. Oplossingen
voor deze problemen kunnen niet
gevonden worden in de vorm van
doorgaan met meer van hetzelfde.
Het zal anders moeten en steeds
meer mensen zijn zich daarvan
bewust, alleen de prijs vinden zij
veelal nog te hoog. Velen proberen
de dans met hele, halve of soms
helemaal zonder excuses te
ontspringen. Die mogelijkheid wordt
deze nieuwe minister niet geboden.
Van haar wordt gevraagd, keuzes te
maken, ook de keuzes die door
sommigen als zeer onaangenaam
worden ervaren. De partijgenote van
deze minister, mevrouw Smit-Kroes,
durfde deze keuze pas aan de
samenleving voor te leggen toen
haar ambtsperiode erop zat. Of was
het misschien toch andersom? De
voorganger van minister Jorritsma
durfde het wel, maar zij wist niet

voldoende maatschappelijk draagvlak
en parlementaire steun te verwerven.
Deze minister wil zwaar inzetten op
het maatschappelijk draagvlak; dit
lijkt mij verstandig, maar ik zou wel
graag vernemen waarvoor het
precies dient. Biijft het bij het
bestrijden van de files? Misschien
zou de minister hierop bij deze
begrotingsbehandeling wat nader
kunnen ingaan.

Een maatschappelijk draagvlak zal
ook bij het bedrijfsleven bewerkstel–
ligd moeten worden. Bij de
introductie van het SW bleek uit
onderzoek dat 33% van de directeu–
ren geen moeite wilde doen om
werknemers te helpen bij het zoeken
naar een betere vervoerswijze. Het
gebrek aan interesse is in de
afgelopen jaren ook duidelijk
gebleken, ook als de overheid het
bedrijfsleven met financiële middelen
tegemoet kwam. Nu, na vier jaar, lijkt
het erop dat men in het bedrijfsleven
een beetje wakker geworden is. Dat
is laat, maar nog niet te laat.
Misschien kan er nog een inhaalslag
gemaakt worden om het beleids–
pakket uit 1992 alsnog te realiseren.
Een kleine greep daaruit.

Bedrijven vestigen zich op locaties
passend bij hun mobiliteitsprofiel.
Bedrijfsvervoer wordt een veelge–
vraagd produkt en bedrijven en
instellingen nemen fiets–
voorzieningen serieus. Er had
overigens al veel meer gerealiseerd
moeten zijn. Overigens zou de
overheid - de hand in eigen boezem
- zelf het goed voorbeeld kunnen
geven, namelijk door het opstellen
van bedrijfsplannen, die eigenlijk al
in 1993 hadden moeten leiden tot
een reductie van de automobiliteit
van rijksambtenaren met 20%. Dat
cijfer wordt van geen kant gehaald;
graag een reactie van de minister.

In het rapport van McKinsey dat
de minister in de afgelopen week
aan de Kamer heeft aangeboden,
lezen wij: De spitsbijdrage vermin–
dert de congestie met 25% tot 30%
en remt de automobiliteit met 6% in
de ochtendspits. Een niet gering
effect. De minister hikte tegen de
hoge invoeringskosten aan - 800
mln. - en de korte werkzaamheid in
verband met de vervanging op
tamelijk korte termijn door rekening–
rijden in Nederland en in Europa.
Toch blijft de vraag of wij in de
situatie verkeren om dergelijke
maatregelen niet door te voeren
zonder andere maatregelen te nemen
met gelijksoortige effecten. Het gaat

mij niet zozeer om het instrument als
wel om het effect. Ik verneem dan
ook graag van de minister op welke
manier zij het wegvallen van deze
maatregel denkt te kunnen compen–
seren.

De heer Reitsma (CDA): Ik luister
met genoegen naar de bloemlezing
over de afgelopen jaren en over de
hand in eigen boezem willen steken.
Ik bespeur bij collega Van Gijzel
echter nog niet wat hij wenst om het
fileprobleem op te lossen. Of wil hij
in de file blijven staan?

Oe heer Van Gijzel (PvdA): Je kunt
met de trein gaan of met ander
openbaar vervoer. Ook dan sta je
vaak in de file. Maar laat ik er niet
verder op ingaan.

De heer Reitsma (CDA): Ik becioel
het serieus. De bloemlezing is aardig.
Maar komt u nu eens met een
aanpak voor het fileprobleem.

De heer Van Gijzel (PvdA): Ik
antwoord onmiddellijk. Volgens mijn
fractie vraagt de huidige situatie niet
om nieuwe plannen, maar om
uitvoering op korte termijn van een
pakket aan maatregelen. Met een
pakket aan maatregelen kan
voorkomen worden dat, zoals in het
verleden is gebeurd, afzonderlijke
maatregelen afzonderlijk afgeschoten
worden. Bovendien bi<3dt een
dergelijk pakket het best uitzicht op
resultaat in relatie tot hetgeen van
mensen gevraagd wordt. De
volgende maatregelen zouden dan
ook overwogen moeten worden.

1. Zeer terughoudend tariefbeleid
voor het openbaar vervoer (OV). In
haar brief van verleden week schrijft
de minister dat het beïnvloeden van
de prijs van de mobiliteit een
wezenlijk onderdeel van het beleid is
om gedragsveranderingen te
bewerkstelligen. Om die reden en ten
behoeve van het doorbreken van de
stagnatie van het openbaar vervoer
streeft de minister naar een
gematigd tariefbeleid in de
OV-sector. Prima, maar het beeld dat
zich nu opdringt, is dat het
gematigd-tariefbeleid gelijke tred
houdt met de verhoging van de
brandstofaccijns. Zou er niet eerder
gestreefd moeten worden naar een
ongelijke prijsontwikkeling? En zou
daarbij een verdere matiging van de
OV-tarieven, mede gelet op de forse
vraaguitval, niet in de rede liggen?
Zou niet een deel van de winst van
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VSN door middel van de introductie
van een winstdividend opnieuw
ingezet kunnen worden ten behoeve
van de klanten van het openbaar
vervoer?

2. Zo spoedig mogelijke uitvoering
van maatregelen conform de
voorstellen van commissie-De Boer.
Dit betreft met name de voorstellen
over punctualiteit en snelheid.

3. Kansrijke lijnen, met name van
bussen, in het openbaar vervoer zo
snel mogeüjk in de dienstregeling
opnemen. Mijn voorstel is om de
scherpe criteria die nu gehanteerd
worden bij de toetsing van nieuwe
lijnen, te versoepelen. Hierdoor
kunnen nieuwe kansrijke lijnen
ontwikkeld worden. Tevens kan de
kostendekkendheid verbeterd
worden.

4. Binnen twee jaar alle opritten in
de Randstad en de stedelijke
agglomeratie voorzien van toerit–
dosering. Wie zich realiseert dat bij
stilstaand en langzaam rijdend
verkeer de capaciteit van een
baanvak tot nul is gereduceerd, komt
al snel tot de conclusie dat een
betere doorstroming het eerst
aangewezen instrument dient te zijn
bij filebestrijding. Ik maak een
vergelijking. Wanneer bij brand
iedereen tegelijk door één deur naar
buiten wil, zal slechts een enkeling
daarin slagen. Door dat een beetje
geordend te laten verlopen, kunnen
veel meer mensen de brand
ontvluchten. Zo werkt dat in wezen
ook op het hoofdwegennet. Door
toeritdosering wordt de capaciteit
vergroot en de files gereduceerd. Het
gevolg is dat op plaatsen met
structurele congestie een reistijd–
winst geboekt kan worden van
ongeveer 30%. Door netjes op zijn
beurt te wachten, gaat het voor
iedereen sneller.

5. Alle uitbreidingen op de
achterlandverbindingen en de
hoofdtransportassen die conform het
SVV vastgesteld zijn, vanaf 1995
reserveren voor doelgroepenverkeer,
in het bijzonder vrachtwagens, OV en
besloten busvervoer. De minister
heeft voorgesteld om voor het
doorgaand verkeer aparte rijstroken
beschikbaar te stellen, de zogeheten
intercitystrook. Op zichzelf is het
goed om een onderscheid te maken
tussen de verschillende vormen van
wegvervoer. Toch zou ik het
openbaar vervoer en het besloten
busvervoer niet van dergelijke
stroken willen uitsluiten.

6. Uitbreiding van carpoolstroken
op de niet-hoofdtransportassen en
achterlandverbindingen, voor zover
dat mogelijk is in het kader van de
SVV-uitbreidingen die op de agenda
staan.

7. Versterking van het parkeer–
beleid. Dit is een hoeksteen van het
SVV-beleid. In een recent mondeling
overleg heeft de minister meege–
deeld dat het parkeerbeleid in een
aantal opzichten slechts moeizaam
van de grond komt. De verantwoor–
delijkheid ligt bij de gemeenten; de
regionale afstemming blijkt ook vaak
moeilijk te zijn. Mede gelet op het
belang van dit instrument, het
commitment van de rijksoverheid
voor het flankerend beleid, onder
andere ten opzichte van de verzelf–
standigingsoperatie van de NS, en
de gebrekkige voortgang bij de
totstandkoming van de vervoer–
regio's, lijkt mij een actieve
betrokkenheid van de rijksoverheid
bij de voortgang op dit onderdeel
van het beleid niet alleen gewenst,
maar ook noodzakelijk.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Wat
staat de heer Van Gijzel hierbij voor
ogen? Welke instrumenten heeft de
rijksoverheid, dus niet de lokale of de
regionale overheid, om het parkeer–
beleid te intensiveren?

De heer Van Gijzel (PvdA): Dat is
natuurlijk een vraag die zich al veel
langer opdringt. Het is voor een deel
gedecentraliseerd. Wij hebben ook
gezegd dat het bij de vervoerregio's
moet komen te liggen. Daarmee kun
je een punt zetten, maar daarmee is
het nog niet opgelost. Ik weet niet
hoe het verder gaat met de
vervoerregio's, maar je zou eigenlijk
moeten kijken of in de vervoersplan–
nen die nu worden voorgelegd, een
scherpe toetsing, dus ook een
waardering, van het parkeerbeleid
kan worden opgenomen. Dit zou dan
gekoppeld kunnen worden aan
gelden die beschikbaar worden
gesteld in het kader van de
vervoersplannen. Ik zeg hier echter
klip en klaar, zoals ik ook eerder heb
gezegd, dat mijn fractie niet uitsluit
dat wanneer een dergelijke hoek–
steen van het SVV-beleid ook de
komende jaren niet tot stand kan
komen, het noodzakelijk zal zijn om
op rijksniveau toch verdere stappen
te ondernemen.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Het
belang onderschrijf ik, evenals de

heer Van Gijzel. Ik zie echter nog
steeds niet waar die toetsing dan
moet plaatsvinden. Er zijn inderdaad
vervoerregio's. De discussie gaat
over de vervoerregio's buiten de
BON-gebieden. Ook daar is het
voorstel om het op regionaal niveau
te houden. Dan zou hij nog een extra
toetsing bepleiten bij de rijksover–
heid.

De heer Van Gijzel (PvdA): Wij doen
dat sowieso. De vervoersplannen
worden sowieso getoetst op hun
inhoud. Dat zal ook op dit punt
moeten gebeuren.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Niet bij
de rijksoverheid, maar juist bij de
lagere overheden. Dat hebben wij
afgesproken. Alleen een bepaalde
normering is nog bij het Rijk
gehouden.

De heer Van Gijzel (PvdA): Nee,
want het Rijk gaat daarvoor ook geld
op tafel leggen. Bij de vervoerregio's
worden plannen opgesteld, die ook
op dat niveau vastgesteld zouden
moeten worden. Daarover bestaat
dan nu wat onduidelijkheid.
Uiteindelijk is het de rijksoverheid
die daaraan haar goedkeuring moet
verlenen. In een aantal opzichten zit
de provincie daar tussen. In het
algemeen is het echter de rijksover–
heid die de goedkeuring aan de
plannen hecht, omdat zij ook de
gelden fourneert.

8. Meer dan een kwart van alle
vervoersbewegingen in Nederland
wordt gedaan met de fiets. Investe–
ringen in de fietsinfrastructuur
kunnen gelet op de eenvoudige
planologische procedure, op korte
termijn gerealiseerd worden. Voorts
zou het goed zijn om na te gaan of
bewaakte stallingen gerealiseerd
zouden kunnen worden door middel
van alternatieve werkvormen. Denk
daarbij aan gelden die onder andere
door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid daarvoor
beschikbaar zijn gesteld. De regering
heeft reeds toegezegd om het
belastingregime eens na te lopen op
ecologisering. Zou daarbij ook
gekeken kunnen worden naar fiscale
regelingen ten behoeve van het
fietsgebruik?

De heer Reitsma (CDA): U noemt
acht punten om het mobiliteits–
vraagstuk aan te pakken. Mijn fractie
heeft daar de volgende vragen over.
Ik heb in die acht punten niet uw
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visie gehoord op het prijsbeleid. Zegt
u straks eens wat u visie daarop is.

U pleit krachtig voor snelle
uitvoering van voorgestelde
maatregelen van de commissie-De
Boer, maar de minister schrapt op de
middelen. Kijkt u maar naar de nota
van wijziging. Zij lost niets voor de
korte termijn op, want de middelen
zijn er niet.

De voorzitter: Eeri interruptie is
voor een korte puntige vraag of een
debat. Dit lijkt mij voorbereid.

De heer Reitsma (CDA): Nee, ik heb
het zojuist opgeschreven.

De voorzitter: Wilt u uw interruptie
in één zin afronden?

De heer Reitsma (CDA): Collega Van
Gijzel kwam met acht beiangnjke
punten, waarover je per punt al
vragen kunt stellen.

Collega van Gijzel, u noemt een
aantal maatregelen. Het fileprobleem
is echter zeer groot. Kunt u met deze
maatregelen, waarover alleen de
rijksoverheid zeggenschap heeft, op
korte termijn het fileprobleem
beheersbaar maken?

De heer Van Gijzel (PvdA): Tja, dat
is nogal een grap zeg. Alsof iemand
hier op korte termijn het file–
probleem in Nederland zou kunnen
oplossen. Mijn volgende zin zou zijn:
Het urgentiepakket dat mijn fractie
op korte termijn voorstelt, is geen
oplossing. Het is slechts een tijdelijke
verlichting. Het biedt ruimte om tot
meer structurele oplossingen te
komen, maar het is wel absoluut
noodzakelijk.

Ik heb geprobeerd uit te leggen
hoe die toeritdosering ongeveer
werkt. Dat doet dus absoluut veel
recht aan het proberen terug te
dringen van de fileproblematiek.

U sprak over het prijsbeleid. Ik heb
een opmerking gemaakt over het
parkeren. Ik heb een opmerking
gemaakt dat de OV-tarieven ongelijk
verlopen. Wat mij betreft moeten wij
proberen hiermee door te gaan. In
een vorige periode is dat niet altijd
gelukt, soms ook door het ontberen
van steun van uw fractie. Wij moeten
proberen om het voor de keuze–
reiziger aantrekkelijk te maken door
het openbaar vervoer verder te
stimuleren.

De heer Reitsma (CDA): Ik mis in
deze benadering de financiële kant,

de investeringskant. Waar komen de
middelen weg? Ik mis een visie op
de vraag wat u werkelijk wilt met het
prijsbeleid. Daar geeft u geen
antwoord op. Op onderdelen wil ik
best verder met u discussiëren, maar
dat doe ik niet via interrupties.

De heer Van Gijzel (PvdA): Volgens
mij ben ik redelijk duidelijk geweest,
maar ik wil het nog wel een keer
voor u herhalen. Met betrekking tot
de automobiliteit willen wij dat
conform het NMP 2 uitvoering
gegeven wordt aan een verhoging
van de benzineaccijns en - dat is
ongeveer het verhaal dat u hield
over de variabilisatie - dat die
eventueel gecompenseerd kan
worden in de motorrijtuigenbelas–
ting.

De heer Reitsma (CDA): Een
dubbeltje in de komende vier jaar?

De heer Van Gijzel (PvdA): Minimaal
een dubbeltje in de komende vier
jaar. U kent op dit punt de tekst van
het regeerakkoord. Het kan een
grotere verhoging zijn. Als u
voorstellen heeft om het te verho–
gen, moet u dat nu vooral doen.

De heer Reitsma (CDA): Ik vraag om
uw visie. Een verhoging met een
dubbeltje zal het mobiliteitsgedrag
echt niet beïnvloeden.

De heer Van Gijzel (PvdA): U kwam
niet verder dan het dubbeltje, toen ik
u erom vroeg. Ik kom wèl verder.
Wat mij betreft wordt er ook een
stringenter parkeerbeleid aan
toegevoegd en wordt de verhouding
tussen het openbaar vervoer en de
auto ten voordele van het openbaar
vervoer bevestigd. Wat u wilt is dat
dit niet gebeurt. Ik heb u al tijdens de
algemene beschouwingen horen
roepen dat u eigenlijk ook de
bezuiniging van 50 mln. op het
openbaar vervoer wilt continueren.
Het laatste heeft u vandaag niet
herhaald, maar het is wel een
aanslag op het openbaar vervoer.

De heer Reitsma (CDA): Dan heeft u
zojuist niet goed geluisterd toen ik
mijn accenten plaatste. Toch zit er
een zwakte in uw redenering. Een
aantal plannen vind ik best leuk.
Daarover wil ik best verder met u
discussiëren,...

De heer Van Gijzel (PvdA): Dat is
winst.

De heer Reitsma (CDA): ...maar u
moet eens de nadruk leggen op de
manier waarop u op korte termijn
met financiële middelen wilt komen
om deze dingen toch te realiseren.
Dat is de kern. Ten tweede moet u
helderheid geven over datgene wat u
verder met het prijsbeleid wilt doen,
los van de accijnzen.

De heer Van Gijzel (PvdA): Dan zal
ik nog even iets zeggen over de
verschillende punten in de financiële
dekking. Voor het eerste punt,
namelijk een terughoudend
OV-beleid, heb ik een financiële
dekking aangegeven in mijn verhaal.
Waar het gaat om kansrijke lijnen in
het openbaar vervoer, gaat het om
een systematiek om middelen die
reeds beschikbaar zijn, in te zetten
voor kansrijke lijnen die nu niet
gerealiseerd kunnen worden. U kent
zelf het verhaal over de Ontsluiting
van het ziekenhuis in Amersfoort,
maar er zijn genoeg andere
voorbeelden te geven van lijnen die
onder het huidige regime niet tot
stand kunnen komen, maar die op
zichzelf kansrijk zijn.

Wat de opritten in de Randstad
betreft wil de minister op haar
budget meer ruimte aan benutting
creëren. Ik heb hier een heel goed
benuttingsinstrument aangegeven.
Dan de onderuitputting op de
begroting, waar u zojuist zelf iets
over gezegd hebt. Benut de gelden
die beschikbaar zijn, in ieder geval
voor dit soort maatregelen die op
korte termijn een fors resultaat
kunnen opleveren. Zo kan ik nog wel
even doorgaan. Zo moeten er voor
de achterlandverbindingen aparte
rijstroken komen. Ook dat is,
conform het uitvoeringsprogramma
van het SVV, gewoon in de middelen
van de rijksbegroting opgenomen. Ik
begrijp uw vraag daarom niet. Ik heb
al eerder uitgelegd dat het probleem
niet is dat wij te weinig geld hebben,
maar dat wij projecten willen
uitvoeren. Ik heb hier acht dingen
genoemd en ik vind het winst dat u
zegt dat u er serieus naar wilt kijken.
Laten wij dan ook proberen te
bekijken wat er wèl kan in plaats van
wat er nièt kan. In dat opzicht heeft
uw collega Leers een paar weken
geleden een goede oproep gedaan
aan alle leden in de Kamer om eens
niet te onderzoeken waar de
problemen liggen, maar waar de
mogelijkheden liggen. Ik reik nu een
paar mogelijkheden aan, die u direct
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af mag schieten. Ik zou dat echter
wel jammer vinden.

De heer Reitsma (CDA): Ik schiet
niks af. Ik wil de dialoog aangaan,
want elk zinvol instrument dat wij
met z'n allen kunnen bedenken en
dat een bijdrage levert aan het
oplossen van het fileprobleem, is
winst voor de burgers. Bij het
tweede punt spreekt u over een
snelle uitvoering van de maatregelen
die de commissie-De Boer heeft
geadviseerd. De commissie-De Boer
spreekt echter wel over 2 mld. Dan
word ik toch teleurgesteld in de
daden die u, als lid van een
regeringspartij, ernaast zet.

De heer Van Gijzel (PvdA): Wij
komen nog te spreken over het
rapport van de commissie-De Boer
en de mogelijkheden van financie–
ring van de maatregelen. Bovendien
is er in de komende periode een
onderuitputting van 600 mln.
voorzien in de openbaar–
vervoerinvesteringen. Die 600 mln.
kunnen op zichzelf beschikbaar zijn
voor andere dingen. Ik kom daar
dadelijk nog op terug in mijn
bijdrage. Het is verstandig om eens
te bekijken of wij instrumenten
weten te vinden om zaken sneller tot
stand te brengen.

De heer Schutte (GPV): In de
opsomming van de instrumenten
mis ik in ieder geval één ding,
namelijk de afschaffing van het
reiskostenforfait. Waarom is dat niet
genoemd?

De heer Van Gijzel (PvdA): Daarover
is vorige week door mijn collega
Crone - daarom ben ik er nu niet
meer op ingegaan - een pregnante
vraag gesteld aan de minister van
VROM. Het antwoord daarop was dat
het kabinet zorgvuldig zou kijken
naar de maatvoering en de inhoud
van de mogelijkheden om tot
afschaffing te komen van het
reiskostenforfait. Dat zou in een
breder pakket plaatsvinden, namelijk
in het kader van een bestudering van
de ecologisering van ons belasting–
regime. Ik denk dat het verstandig is
om de uitkomst van dat onderzoek
van het kabinet af te wachten.

De heer Schutte (GPV): Zoudt u
veiligheidshalve, ook gezien de
gevoeligheid van dit onderwerp
binnen de coalitie, niet nog eens
uitdrukkelijk aan deze minister willen

vragen, of zij daar haar aandeel in
wil leveren?

De heer Van Gijzel (PvdA): Ik neem
aan dat, als de minister van VROM
zegt dat zij dit namens de regering
wil gaan doen, het niet noodzakelijk
is om het opnieuw aan de minister
van Verkeer en Waterstaat te vragen.
Ik heb het optreden van deze twee
ministers tot nu toe gezien en
volgens mij krijg ik hetzelfde
antwoord.

De heer Schutte (GPV): Als u het
zelf niet vraagt, dan vraag ik het voor
de zekerheid nu alvast aan de
minister: wilt u dit in uw antwoord
betrekken, heel concreet en
onbevangen, aantonend ook hoe
belangrijk het is dat géén instrument
onbenut wordt gelaten?

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Ik miste op z'n minst nog
één punt, namelijk de hele discussie
over rekeningrijden.

U heeft een mooi exposé gegeven
in het begin van uw verhaal,
mijnheer Van Gijzel, hoe dit zich
ontwikkeld heeft tussen 1987 en
heden. Is niet een van de problemen,
ertoe leidende dat het daar niet van
gekomen is, het feit dat er geen
principebesluit genomen is, waar je
naartoe werkt?

De heer Van Gijzel (PvdA): Ja.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Als uw antwoord "ja" is - ik had niet
anders verwacht - is mijn vervolg–
vraag deze. Legt u zich dan neer bij
de uitspraak van de minister - die ik
wel heel erg gemakkelijk vind - dat
het niet vóór 2000 gerealiseerd kan
worden? Is het niet zo dat, als je daar
heden ten dage een principebesluit
over neemt en zegt dat dit op 1
januari 1998 ingevoerd moet worden,
je dan een hele stap verder bent en
dat dan de techneuten aan de slag
kunnen om het daadwerkelijk te
implementeren?

De heer Van Gijzel (PvdA): Ik heb
deze opmerking van u reeds in de
pers gelezen. Kijk, wij hebben in het
structuurschema Verkeer en vervoer
iets gezegd over prijsmechanisch
rijden. Dat betrof niet het rekening–
rijden. Het leidde ertoe dat je die
hele omwenteling kon krijgen.

Ik heb net een interessante
uitspraak van de heer Reitsma
gehoord, die ik heb opgeschreven:

wat zijn fractie betreft –– dat was
nieuw - wilde hij het liefst zo snel
mogelijk tot rekeningrijden in
Nederland komen. Nu, misschien is
het dan toch verstandig om, wanneer
wij dat hier kamerbreed zo aanvoe–
len, eens te kijken op welke manier
wij die versnelling tot stand kunnen
brengen. Ik zou het interessant
vinden, als de minister eens
aangeeft, voor haarzelf, welke de
mogelijkheden daarbij zijn. Maar dat
laat onverlet dat de Kamer wel alles
in het werk kan stellen om de druk
op die ketel zo hoog mogelijk te
houden.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Dat is ook winst, want de
heer Van Gijzel had zich daar nog
niet over uitgesproken. Hij had in de
krant gelezen dat ik dat inderdaad tot
inzet van dit debat zou willen maken,
tot een onderdeel daarvan. Ik had
inderdaad de ruim 30 stemmen van
de CDA-fractie al meegeteld. Als ik
die ruim 30 van zijn fractie nu ook
mee kan tellen, dan kom ik een heel
eind. Het is een begin.

De heer Van Gijzel (PvdA): Ik vind
dat het zo snel mogelijk zou moeten.
Ik ga ervan uit dat de minister het
ook vindt. Maar het slechtste wat je
kunt doen - dat is een waarschuwing
die ik misschien niet zou moeten
geven, maar ik doe het toch - is een
slecht, niet goed ontwikkeld
instrument invoeren, want dat levert
alleen maar meer problemen op dan
het oplost. Het moet wat mij betreft
zo snel mogelijk gebeuren; ik
verwacht daar ook veel van. Maar
het moet wel op een goede en
doelmatige manier geïntroduceerd
worden.

Voorzitter! Bij de structurele
oplossingen die wel noodzakelijk zijn
op wat langere termijn, denkt mijn
fractie met name aan investeringen
in de infrastructuur en uiteraard aan
de herinrichting van ons land. Met
de plannen uit de Vinex en met de
woningbouw en de daarbij beho–
rende ontsluiting vlot het minder
snel dan vanuit mobiliteitsbeleid
gezien gewenst is. In het huidige
tempo zal het overgrote deel niet
voor het jaar 2000 tot uitvoering zijn
gebracht. Op welke wijze acht het
kabinet een beperking van de
vertraging van de uitvoering van de
Vinex-convenanten mogelijk?

Met zorg kijkt mijn fractie naar het
voorgenomen investerings–
programma. De afgelopen jaren
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hebben in het teken gestaan van
meer ruimte creëren voor investerin–
gen in de infrastructuur. Wij hebben
daar het vorige kabinet voor
geprezen. Nu worden wij geconfron–
teerd, zo zeg ik ook tegen de heer
Reitsma, met het feit dat die gelden
geen gelijke tred kunnen houden met
het absorptievermogen. Zo zullen bij
de wegeninfrastructuur de beschik–
bare gelden in 1994, 1995 en 1996
niet worden opgemaakt.

Bij het stadsgewestelijk openbaar
vervoer is dat beeld evenwel veel
dramatischer. Tot en met 1999 zal
600 mln., die beschikbaar is voor de
OV-investeringen, niet worden benut.
Dit, terwijl de commissie-De Boer in
haar rapport juist stelde dat er tot
het jaar 2000 zo'n 2 mld. extra
geïnvesteerd zou moeten worden in
het openbaar vervoer. Het is een
ontwikkeling waar de PvdA zich niet
bij neer wenst te leggen, omdat een
evenwichtige mobiliteitsontwikkeling,
alsmede de leefbaarheid en
bereikbaarheid in de stads–
gewestelijke gebieden alleen nog
maar verder onder druk komen te
staan.

Ik wil de minister vragen om
zorgvuldig en met grote voortvarend–
heid na te gaan op welke wijze
projecten versneld zouden kunnen
worden die nu in de vertraging
zitten. Ik zie graag over enkele
maanden een rapportage van de
minister tegemoet over welke

mogelijkheden zij, na overleg met
betrokken gemeenten en vervoersbe–
drijven, heeft geïnventariseerd om
die versnelling tot stand te brengen.
Daardoor kan voorkomen worden dat
het beoogde beleid van minder voor
exploitatie en meer voor investerin–
gen verwordt tot minder van beide.

Groot probleem blijft de toekom–
stige verantwoordelijkheidstoedeling.
Door het bestaande vacuüm met
betrekking tot de vervoerregio's lijkt
het er soms op dat niemand zich
meer aangesproken voelt. VNG en
IPO zijn door de minister gevraagd
hun licht te laten schijnen over een
door hen gewenste oplossing met
betrekking tot de regionale verkeers–
en vervoersproblematiek. Gevolg is
dat in veel tijdschriften en kranten
koppen verschenen, waarin melding
werd gemaakt van het einde van de
vervoerregio's. Graag zou ik hier van
de minister wat meer helderheid
over willen hebben. In samenhang
met de positie van de vervoerregio's
dienen ook de uitvoering van een
deel van het rapport van de
commissie-De Boer en de voorstellen
van de commissie-Brokx bezien te
worden. Wij komen daarover begin
volgend jaar uitvoerig te spreken. Ik
wil echter toch reeds een enkele
opmerking hierover maken. Waar de
commissie-De Boer uitgaat van een
verbetering van de kostendekkend–
heid van het openbaar vervoer, doet
zij dat in relatie tot een forse extra

investering ter grootte van 2 mld. en
de effectuering van het flankerend
beleid. In dat licht bezien, is de
kostendekkendheidstaakstelling voor
1995 dan ook terecht getempori–
seerd, waarvoor lof! De effectuering
van de daarop volgende taakstelling
dient in de ogen van mijn fractie
mede bezien te worden in relatie tot
de uitvoering van de aanbevelingen
van de commissie-De Boer.

Met betrekking tot de voorstellen
van de commissie-Brokx ondersteunt
mijn fractie de wens te komen tot
een ontvlechting en verzakelijking
van het stads– en streekvervoer.
Terecht wacht de minister met
nadere stappen voor het
aanbestedingstraject, in afwachting
van het aanvullend advies van de
commissie-Brokx en de opgedane
ervaringen met de nu gestarte
experimenten. Mijn fractie zal bij de
beoordeling van de aanbestedings–
voorstellen zorgvuldig nagaan of een
dergelijke systematiek gewenst is en
of en, zo ja, op welke wijze, de
beoogde voordelen worden
gerealiseerd en de kwaliteit van het
openbaar vervoer wordt gewaar–
borgd.

De heer Van den Berg (SGP): De
heer Van Gijzel spreekt over de
voorstellen van de commissie-Brokx
en de commissie-De Boer. Wij
hebben daarover in de Kamer nog
niet fundamenteel gediscussieerd.
Hoe beoordeelt hij in dit licht het feit
dat de minister op dat punt toch al
experimenten gaat plegen en
binnenkort een aantal aanbestedin–
gen zal doen vooruitlopend op iedere
vorm van principiële discussie hier?
Vindt hij dat een gelukkig gang van
zaken?

De heer Van Gijzel (PvdA): Wij zijn
daarmee kamerbreed akkoord
gegaan. Wij hebben dat gedaan
vanuit de opvatting dat het goed zou
zijn ervaring op te doen met deze
systematiek. Wij kunnen daaruit de
les trekken dat sommige zaken niet
zo goed of anders lopen dan
verwacht. Dat blijkt nu ook het geval
te zijn bij de experimenten. Ik heb
daarover het een en ander gehoord.
Dingen lopen volstrekt anders als
men had ingeschat. Wij kunnen
daarvan leren. Wat mij betreft is het
echter geen voorschot op een
vastgelegd traject daarna.

Inzake de verzelfstandigingsopera–
tie van de NS is de Kamer nog
steeds in afwachting van het
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overgangscontract. Mijn fractie gaat
ervan uit dat dit contract begin
volgend jaar de Kamer zal bereiken
en dat daarin recht gedaan zal
worden aan de door de commissie–
Wijffels geformuleerde uitgangspun–
ten. Hierbij achten wij met name de
maatvoering in relatie tot het
flankerend beleid van groot belang.

Voorzitter! Ik kom nog kort te
spreken over het Europees beleid.
Europa wordt vaak gebruikt als reden
om nationale maatregelen niet te
hoeven nemen. Ik denk daarbij aan
de benzineaccijns, de kerosineheffing
en rekeningrijden. Dat wij bij de
totstandkoming van dat Europees
beleid zelf een positie, middeis de
Raad van ministers, betrekken, krijgt
minder aandacht. Een forse inbreng
vanuit Nederland conform ons eigen
beleid - ik denk bijvoorbeeld aan
voorstellen van de Europese
milieubeweging - kan geen kwaad,
integendeel. Een scherpe kantteke–
ning vraagt de Nederlandse
opstelling in Europees kader met
betrekking tot de luchtvaart. Alle
kaarten worden gezet op een zo
groot mogelijke groei vanuit de
Europese Unie en daarbinnen voor
een zo groot mogelijke groei voor
Nederland. Gelet op de terughou–
dende gevoelens over het stimuleren
van de luchtvaart, zeker voor het
continentaal gebruik, kan het geen
kwaad wanneer de Nederlandse
overheid niet de grootste lobbyist wil
spelen.

Sprekend over de luchtvaart, heb
ik nog een korte vraag over de
luchthaven Zestienhoven. Gelet op
de afspraak in het regeerakkoord,
zou ik de minister willen vragen of zij
kan toezeggen dat er in de loop van
het volgend voorjaar meer politieke
en bestuurlijke helderheid gegeven
wordt, opdat de woningbouw en de
te realiseren infrastructuur in de
Rotterdamse regio voldoende
gewaarborgd kunnen blijven.

De minister krijgt geen gemakke–
lijke taak. De verwachtingen zijn
hoog gespannen en de noodzaak tot
het maken van keuzes urgent. De
communicatieve eigenschappen van
deze minister worden hoog
ingeschat. Daarmee kan zij haar
voordeel doen. Uiteindelijk wordt zij
daarop niet afgerekend, zij wordt
afgerekend op hetgeen zij gereali–
seerd heeft. Ik wil de minister in dat
kader een uitspraak van mevrouw
Smit-Kroes niet onthouden. Onder de
kop: "Mijn opvolger zal het niet
gemakkelijk krijgen" - dat sloeg niet

alleen op mevrouw Maij-Weggen
maar ook op deze minister - meldde
zij: "Er is één instrument waar de
nieuwe minister zijn voordeel mee
kan doen. Ik geloof absoluut in
rekeningrijden."

D

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA):
Voorzitter! Centraal in deze begroting
staat de mobiliteit. Meestal moet die
worden beheerst, verkleind, in betere
banen worden geleid of afgeremd.
Maar soms mag zij ook worden
vergroot, gestimuleerd en geliberali–
seerd. Milieuvriendelijke vormen van
goederenvervoer, de binnenvaart en
de zeescheepvaart krijgen steun of
komen, zoals PTT Telecom en de
Nederlandse Spoorwegen, losser te
staan van de overheid. Vooruitlopend
op de totstandkoming van een
internationaal concurrerende markt,
krijgen deze bedrijven zo meer
mogelijkheden om de kosten te
verkleinen en de kwaliteit te
vergroten. De PvdA ondersteunt deze
strategische keuzen, vooral wanneer
ze eraan bijdragen, dat de groeiende
goederenstromen en de daaraan
gelieerde werkgelegenheid sterker in
Nederland worden verankerd.
Toegevoegde waarde door een
sterkere koppeling met logistieke en
industriële dienstverlening staat
daarbij centraal.

De PvdA vindt het belangrijk dat
de overheid en de sector zich samen
verantwoordelijk voelen voor een
duurzaam vervoer. De notitie
Goederenvervoer, die het vorige
kabinet in het voorjaar heeft
gepresenteerd, was vanuit dit
gezichtspunt teleurstellend. De
Kamer wilde dat het kabinet samen
met de sector een visie zou
presenteren op de rol en de functie
van het goederenvervoer binnen een
milieuvriendelijk en concurrerend
Nederland transportland. Het
ministerie kwam echter, zonder het
veld voldoende te hebben geconsul–
teerd, met een zouteloze inventarisa–
tie van het beleid. De PvdA hoopt en
verwacht van deze minister meer
creativiteit en daadkracht. Wel is de
fractie tevreden met het Imago–
project, door middel waarvan de
minister, aan de hand van afspraken
met het vervoerend bedrijfsleven,
technische maatregelen, efficiency–
verbeteringen en verschuivingen in
de modal split tot stand wil brengen.

Voor de binnenvaart is, in het licht
van de adviezen van de commissie–

Van Duursen en Albeda, operationele
en strategische samenwerking
gewenst, is liberalisering onder
sociale voorwaarden nodig en zijn
investeringen in nieuwe technologie
voor bijvoorbeeld efficiënte
containeroverslagsystemen
belangrijk. De PvdA is verheugd met
de toezegging van staatssecretaris
Vermeend, gedaan tijdens de
financiële beschouwingen, om
samen met de minister van Verkeer
en Waterstaat de herinvoering van
de investeringsaftrek voor de
binnenvaart nader te onderzoeken.
Een noodzakelijke sanering combi–
neert een vermindering van de vloot
met een kwalitatieve verbetering
daarvan. Ik ga ervan uit, dat deze
minister die opvatting deelt. Graag
een reactie.

Voorzitter! De minister wijdt in
haar begroting bezorgde woorden
aan de zeescheepvaart. Met name de
verplaatsing van scheepvaart–
bedrijven naar gebieden over de
grens heeft haar aandacht. Daarmee
komt namelijk het hele zee–
scheepvaartcluster, met de maritieme
infrastructuur van onderwijs,
onderzoek, scheepsbouw en
scheepsreparatie in gevaar. Uit
onderzoek van Peeters blijkt, dat een
beleid gericht op het behoud en de
uitbreiding van maritieme activiteiten
in Nederland kan leiden tot een groei
van duurzame toegevoegde waarde
en dus tot een groei van duurzame
werkgelegenheid. Het is helaas
gebleken, dat het moeilijk is om in
Europees verband tot overeenstem–
ming te komen. Binnen Europa
geven diverse landen vorm aan
stimulering van de zeescheepvaart–
sector door een verbetering van het
binnenlandse vestigingsklimaat voor
redersactiviteiten. Een voorbeeld
daarvan is Denemarken. In het
Nederlandse kader zou dit onder
andere een doorlichting van de
bemanningsregelingen, een
verdubbeling van de belasting– en
premiefaciliteit en een nultarief
vennootschapsbelasting kunnen
betekenen. In Denemarken heeft een
dergelijk pakket aan maatregelen
geleid tot meer werk voor Deense
zeevarenden. De PvdA wil graag
weten of de minister het eens is met
de analyse en de aanbevelingen van
de onderzoekers en op welke termijn
zij een en ander vorm wil geven. Het
zou in dit kader aanbeveling
verdienen, te bekijken in hoeverre de
reders zelf bereid zijn hun verant–
woordelijkheid te nemen door
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bijvoorbeeld terug te keren naar
Nederland.

Short sea-routes kunnen op een
milieuvriendelijke manier een
waardevolle bijdrage leveren aan de
oplossing van de congestie
problemen in West-Europa. De PvdA
ondersteunt dan ook het beleid van
de minister om de ontwikkeling van
de kustvaart, onder andere door het
ondersteunen van promotionele
activiteiten, te stimuleren.

De verzelfstandiging en tenge–
volge daarvan het meer markt–
gerichte gedrag van NS Cargo
beginnen voorzichtig vruchten af te
werpen. In een nauwelijks geliberali–
seerde markt en met een grote
onzekerheid ten aanzien van voor de
groei noodzakelijke investeringen, is
het echter moeilijk zaken doen. De
PvdA-fractie is dan ook blij dat deze
minister voortvarend het onderzoek
ten aanzien van de Betuwelijn ter
hand heeft genomen. Hoe de
beslissing ook uitvalt, deze kan niet
zonder maatschappelijk begrip en
bestuurlijk draagvlak worden
genomen. Nu is het zaak zo snel
mogelijk duidelijkheid te creëren.

Voorzitter! Ook als een aanzienlijke
verschuiving in de keuze voor
vervoersmodaliteiten ten voordele
van rail en water tot stand kan
worden gebracht, blijft het vervoer
van goederen over de weg voor
Nederland van grote betekenis. Voor
de korte afstand is een kwalitatief
sterke wegvervoerssector van
belang. Daarom is het noodzakelijk
het milieu-onvriendelijke karakter van
deze vervoersvorm aan te pakken en
om te zorgen voor een ombuiging in
een meer duurzame richting. Hoewel
het Nederlandse vrachtwagenpark tot
het schoonste van Europa behoort,
blijven milieutechnologische
innovaties en de inzet van telematica
de aandacht verdienen. Ik ga ervan
uit dat deze minister zich blijft
inzetten voor projecten als de
demonstratieregeling telematica en
transport, waarbij samen met de
verschillende sectoren wordt gewerkt
aan verhoging van de transport–
efficiency en een verschuiving in de
modaliteitenkeuze. Andere logistieke
concepten, zoals de stadsdistributie–
centra, kunnen het selectief gebruik
van verschillende vormen van
vrachtautovervoer stimuleren en
tegelijkertijd de concurrentiepositie
verbeteren. Door een betere
samenwerking tussen vervoerders en
verladers kan de benuttingsgraad
worden verhoogd en kan efficiënter

worden gewerkt. Kan de minister
aangeven hoe zij dit denkt te gaan
stimuleren?

Het verheugt de PvdA-fractie dat
deze minister in Europees verband
wil aandringen op een verhoging van
de minimumbrandstofaccijnzen. Ik
vraag de minister ook een versnel–
ling van de cabotagevrijheid en een
vergroting van de toegestane maten
en gewichten van vrachtauto's
blijvend aan de orde te stellen. Om
een vermindering van het aantal
verplaatsingen te bereiken is het van
belang, de vrachtauto's zo efficiënt
mogelijk te beladen. Bovendien moet
er duidelijkheid komen over het
milieusaldo van enerzijds grotere
vrachtauto's en anderzijds minder
verplaatsingen. Wat betekent dit voor
de uitstoot, de geluidshinder en de
veiligheid? De PvdA-fractie wil ook
graag helderheid over de invulling
van de tegemoetkoming aan de
wegvervoerssector. De fractie
ondersteunt de mogelijkheid om een
nieuwe stimuleringsregeling in het
leven te roepen voor schonere,
zuiniger en stillere vrachtwagens.
Heb ik het goed begrepen dat de
minister deze opvatting deelt? Kan zij
aangeven hoe zij een dergelijke
maatregel vorm wil geven en wat de
kosten hiervan zijn? Bovendien
ontvang ik graag een overzicht van
het hele pakket van compenserende
maatregelen waar de minister aan
denkt, te zamen met de termijnen
waarop zij deze instrumenten wil
gaan inzetten.

De heer Reitsma (CDA): Begrijp ik
dat ook de PvdA-fractie meent dat er
voor de sector compensatie moet
komen voor het eurovignet?

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Ik ga
hier in op sinnalfin van de minister
over compensatie aan de wegver–
voerssector in het hele pakket dat de
sector nog te wachten staat, ook
inzake accijnsverhoging. Indirect kan
het dan ook gaan om het eurovignet.

De heer Reitsma (CDA): Per 1 juli
1995 wil het kabinet een eurovignet
invoeren. Deelt de PvdA-fractie onze
opvatting dat er compensatie moet
komen?

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Nee.

De heer Reitsma (CDA): Waar wilt u
dan compensatie voor geven?

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Ik ga

in op berichten in de pers, waaruit
blijkt dat de minister gedeeltelijk wil
tegemoet komen aan de bezwaren in
de wegvervoerssector tegen het feit
dat lastenverhoging op lasten–
verhogmg wordt gestapeld. Er is
ruimte om een stimuleringsregeling
in het leven te roepen.

De heer Reitsma (CDA): Ik heb nog
geen kabinetsplannen gezien inzake
de accijns. De enige lastenverzwaring
die er op korte termijn aan komt, is
die van het eurovignet. Daarvoor wil
de PvdA-fractie volgens mevrouw
Van Zuijlen geen compensatie geven.
Laat die sector maar 260 mln.
ophoesten.

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): De
compensatie kan uitpakken als een
gedeeltelijke compensatie voor de
kosten van het eurovignet.

De heer Reitsma (CDA): Dus
compensatie is toch bespreekbaar?

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Het
moet in het geheel van de lastenver–
zwaring worden gezien.

De heer Reitsma (CDA): Nou, ik zal
de plannen maar afwachten.

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Prima.
Nieuwe toepassingen op het

gebied van telecommunicatie
beperken zich niet tot het vervoer.
Voor de concurrentiepositie van het
hele Nederlandse bedrijfsleven is het
van belang te kunnen beschikken
over de nieuwste telecommunicatie–
toepassingen. Voor de consument
moeten deze toepassingen toeganke–
lijk en dus betaalbaar en begnjpelijk
zijn. De informatiekloof is ook een
generatiekloof. Jonge mensen
vinden gemakkelijk hun weg in
cyberspace. Kinderen leren hun
ouders de virtual reality kennen.

In een markt waar het draait om
de kwaliteit en de kosten is
keuzevrijheid de beste stimulans
voor betaalbare innovaties. Elke stap
die, zonder het principe van
wederkerigheid uit het oog te
verliezen, kan worden gezet om de
markt sneller te liberaliseren mag
niet worden nagelaten. Daarbij
moeten wij niet te bang zijn voor
buitenlandse deelnames. Een
belangrijk criterium bij de keuze van
het consortium dat de licentie voor
mobiele communicatie krijgt moet de
potentie zijn om zich op korte termijn
tot een werkelijke concurrent van

Tweede Kamer Verkeer en Waterstaat
8 november 1994
TK 19 19-1081



Van Zuijlen

PTT Telecom te ontwikkelen. Bij deze
keuze speelt het ministerie van
Verkeer en Waterstaat een cruciale
rol. De PvdA-fractie vindt dat er op
korte termijn een einde moet komen
aan de combinatie van rollen die het
departement vervult. Het is niet
wenselijk dat de functies van
aandeelhouder, scheidsrechter,
wetgever en toezichthouder in
dezelfde handen zijn. De fractie is
van mening dat er een orgaan moet
komen met een wettelijk verankerde
onafhankelijke status dat zich bezig
gaat houden met mededingings–
toezicht en interconnectie–
voorwaarden. Graag een reactie van
de minister.

In de Troonrede kondigde de
Koningin een nationaal actieplan op
het terrein van elektronische
snelwegen aan. De PvdA is daar blij
mee. Het in opdracht van de
Europese Raad opgestelde rapport–
Bangemann spreekt over een
revolutie die de manier waarop wij
samen leven en werken ingrijpend
verandert. De overheid kan niet aan
de kant blijven staan. Het is niet
alleen belangrijk dat iedereen zijn
informatie op de snelweg kwijt kan
en kwijt mag, dat de informatie
tweeweg is en dat de privacy van
burgers wordt beschermd, maar het
is ook belangrijk dat die informatie
voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk blijft. De overheid moet
er bovendien voor zorgen dat de
huidige, verouderde regelgeving zo
snel mogelijk wordt vernieuwd en
wel op zo'n manier dat toekomstige,
nu nog onbekende technologische
ontwikkelingen binnen het kader van
de wet mogelijk worden. Ik verzoek
de minister de interimwetgeving
over de wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen zo
snel mogelijk naar de Kamer te
sturen.

Ik hoop dat de werkgroep die zich
bezighoudt met elektronische
snelwegen niet opnieuw allerlei
pilotprojecten gaat opzetten. Die zijn
er genoeg. Is deze daadkrachtige
minister het met mij eens dat het
eerder gaat om koppeling van de
diverse initiatieven? De PvdA denkt
bovendien dat het goed kan zijn
maatschappelijk zinvolle diensten
door beperkte en tijdelijke financiële
ondersteuning een duwtje in de rug
te geven. Het is ook van belang dat
de ontwikkelingen en regelgeving ten
aanzien van telecommunicatie en
media in samenhang worden
benaderd. Ik wil de minister ten

slotte vragen hoe zij deze afstem–
ming in de toekomst vorm wil geven.

D

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het verkeers– en
vervoersbeleid lijkt aan alle kanten
vast te lopen. De groei van de
automobiliteit gaat onverminderd
door. De druk op het hoofdwegennet
- iedereen spreekt gewoon over de
snelwegen - is buitenproportioneel.
Het is zeer de vraag of wij de
doelstellingen die in het SVV staan
over de groei van de automobiliteit
en de beperking daarvan zullen
halen. Het kabinet is daar nog steeds
optimistisch over, maar wij plaatsen
daar zeer grote vraagtekens bij. Wij
hebben ons in het verleden
overigens niet eens gecommiteerd
aan die doelstellingen. Daarnaast is
sprake van een verminderd gebruik
van stads– en streekvervoer als
onderdeel van het openbaar vervoer.
Ook op milieuterrein gaat het niet
goed. De uitstoot van CO2 en NOX
gaat door. De doelstellingen op dat
gebied lijken niet gehaald te worden.
Over de verkeersveiligheid zijn zowel
positieve als, over de doelstelling,
kritische kanttekeningen te plaatsen.

In de filebrief, de brief van de
minister van vorige maand, staat dat
de zaak zonder maatregelen uit de
hand loopt. Misschien mag ik haar
en de collega's voorhouden dat de
zaak ook met de nu voorgestelde
maatregelen uit de hand loopt. Een
groei van het aantal files in 2000 met
50%, in vergelijking met 1990 - dat
gebeurt als het voorgenomen beleid
wordt geïmplementeerd - kan toch
niet anders worden verstaan als het
uit de hand lopen van de zaak! Voor
de fractie van GroenLinks is de
conclusie in ieder geval helder:
aanscherping van het beleid is hard
nodig, vanwege het realiseren van
twee doelstellingen. Enerzijds gaat
het om de beperking van de groei
van de automobiliteit, de noodzaak
om mensen uit de auto, op de fiets
en in het openbaar vervoer te
krijgen. Anderzijds moet er meer
vracht van de weg naar rail en
binnenvaart.

Wat betreft de mogelijkheden ter
zake loop ik een aantal punten langs.
Voordat collega Reitsma vragen
daarover stelt, zal ik beginnen met
het prijsbeleid. Ik vraag de minister
om zich intensief in te zetten voor
het verhogen van het Europese
minimumaccijnsniveau voor

motorbrandstoffen. Per 1 januari kan
dat binnen Europa. Ik wil de
beleidslijn van het kabinet met
betrekking tot een verhoging van de
accijns voor motorbrandstoffen
ondubbelzinnig helder hebben. Dat
geldt zowel diesel als benzine.

Ik vraag de minister verder of zij
voorstander is van het maken van
meerjarenafspraken, zodat voor een
langere periode duidelijk is welke
doelstellingen je kunt bereiken, ook
voor de bevolking en de bedrijven.
Dat voorstel komt van de Europese
milieubeweging. Is de minister
bereid dit voor te houden aan haar
Europese collega's, opdat er een
meerjarenperspectief ontstaat?
Individuele landen krijgen dan ook
meer dan nu de mogelijkheid om de
accijnzen te verhogen. Mijn fractie
verwacht niet alle heil van het
prijsbeleid. Onze opstelling is
bekend. Volgens ons is er nog ruimte
om de accijnzen te verhogen, maar
wij weten allemaal tegen welke
discussie wij dan aanlopen.

Wat is de opvatting van de nieuwe
minister van Verkeer en Waterstaat
over het mogelijkerwijze differentië–
ren van de motorrijtuigenbelasting?
Het is mogelijk om op basis van de
uitstoot van gevaarlijke stoffen vast
te stellen wat de heel grote en de
misschien iets minder grote
vervuilers zijn. Al naar gelang de
mate van vervuiling door bepaalde
types of merken auto's kan de
motorrijtuigenbelasting worden
gedifferentieerd. Ik verzoek de
minister hierop te reageren.

Over het rekeningrijden zeggen
veel technische experts met wie ik er
de afgelopen periode over heb
gesproken, dat het vooral gaat om
de politieke wil. Mijn fractie heeft
nog steeds de politieke wil om een
vorm van rekeningrijden zo snel
mogelijk te introduceren. Het moet
mij van het hart dat het gemak
waarmee de minister dit vraagstuk
verplaatst naar de eeuwwisseling of
daarna, niet anders kan worden
uitgelegd dan als een gebrek aan
politieke wil. Zie ik dat juist? Door
een interruptie is zoëven duidelijk
geworden dat de meeste sprekers,
die een meerderheid in de Kamer
vertegenwoordigen, een goed
systeem van rekeningrijden versneld
willen invoeren. Ik ben in voor alle
discussies die gaan over de kwaliteit.
Ik heb geprobeerd duidelijk te
maken, ook toen ik de heer Van
Gijzel interrumpeerde, dat het erom
gaat een principebesluit te nemen. Ik
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overweeg in tweede termijn een
motie in te dienen die erop gericht 'ts
binnen deze kabinetsperiode een
vorm van rekeningrijden te introdu–
ceren.

De heer Reitsma (CDA): De heer
Rosenmöller spreekt over een
kamermeerderheid. Ik heb in eerste
termijn gezegd dat ik het eens ben
met de visie van de minister van
Verkeer en Waterstaat op de lijn van
het rekeningrijden en op het tijdstip
van invoering. Mijn fractie is bereid
mee te denken indien het mogelijk is
in technisch opzicht, wat betreft
controle en handhaafbaarheid en
binnen een Europese benadering. De
signalen dat het allemaal mogelijk is,
heb ik echter nog niet ontvangen. Als
de heer Rosenmöller over een
meerderheid spreekt, laat hij het dan
genuanceerd doen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik vond mijzelf al zo genuanceerd. Ik
heb natuurlijk wel goed geluisterd
naar wat de heer Reitsma heeft
gezegd. Hij heeft niet blind steun aan
de opvattingen van de minister over
het rekeningrijden uitgesproken. Hij
heeft wel degelijk een nuance
aangebracht en daar gaat het mij
om. Hij heeft gezegd dat de
CDA-fractie bereid is tot een
discussie die ertoe kan leiden dat het
rekeningrijden voor de eeuwwisse–
ling kan worden geïntroduceerd. Dat
is de nuance die ik oppik en die wij
nodig hebben om in dit debat een
stap verder te komen. Ik heb in mijn
voorliggende verhaal ondubbelzinnig
duidelijk gemaakt dat het wat onze
fractie betreft noodzakelijk is om met
betrekking tot het halen van de
geformuleerde doelstelling een stap
verder te komen. Een van de
elementen is rekeningrijden. Ik wil
benadrukken dat het niet een
of/of-beleid wordt, maar dat het
vroeg of laat een en/en-beleid wordt.

Voorzitter! De conclusie met
betrekking tot het prijsbeleid is dat ik
dat element in de brief van de
minister zeer teleurstellend vind. Het
prijsbeleid lijkt niet echt te bestaan;
het wordt vooral overgeleverd aan
het volgende kabinet, terwijl deze
minister er pas zit. Er zouden toch
meer mogeiijkheden moeten zijn. Het
is een kernpunt in het SVV-beleid.
Terwijl de problemen nu bestaan,
moet ik helaas concluderen dat de
minister de maatregelen ten aanzien
van het prijsbeleid naar een volgend

kabinet verschuift. Dat vind ik
volstrekt onterecht.

Het tweede hoofdpunt is het
flankerend beleid. Gelet op mijn
beperkte spreektijd sluit ik mij aan bij
zeven van de acht punten die de
heer Van Gijzel in dit verband naar
voren heeft gebracht. Er is een enkel
punt dat ik in ieder geval wil
accentueren. Zo is er de noodzaak
om een scherper parkeerbeleid te
voeren. In het algemeen overleg van
de vorige maand heb ik al de
mogelijkheid geopend om daar waar
de gemeenten niet in staat zijn de
doelstellingen ter zake te formuleren.
de rijksoverheid vroeg of laat weer in
beeld komt.

Het tweede element is het
reiskostenforfait. Wij willen, als
bijdrage aan de beperking van de
automobiliteit en van het woon–
werkverkeer per auto, het reiskosten–
forfait absoluut ter discussie stellen.
Ik vraag de collega's om te reageren
op het derde, nog niet genoemde
punt, namelijk het terugbrengen van
de maximumsnelheid naar 100
km/uur. Uit alle onderzoeken blijkt
dat men efficiencywinst kan behalen
op het punt van de fileproblematiek
en de doorstroming als de snelheid
van 100 km/uur gehandhaafd blijft.
Het vierde punt is het serieus nemen
van de fiets als alternatief voor de
auto. In de informele hiërarchie van
vervoermiddelen moet de fiets het
volstrekt onterecht afleggen tegen de
auto. Gelet op het feit dat de
congestie op de hoofdverkeerswegen
in belangrijke mate wordt veroor–
zaakt door regionaal verkeer, is met
een overstap van de auto naar de
fiets winst te boeken.

Ik vraag de minister om op twee
concrete ideeën te reageren.
Waarom bestaat, als het gaat om de
doorstroming en de aanpassing van
de informele hiërarchie, alleen in
Nederland nog de situatie dat
fietsers van rechts geen voorrang
hebben? Daar heeft de Kamer zich in
het verleden wel eens over uitge–
sproken. De minister kent die
geschiedenis ongetwijfeld beter dan
ik. Het tweede idee: zou men de
fietsenstallingen van de Nederlandse
Spoorwegen niet kunnen en moeten
financieren uit het infrafonds?

Voorzitter! Bij nota van wijziging
wordt 1 mld. bezuinigd op de
infrastructuur. Mijn fractie vindt dit
onbegrijpelijk, zeker als de vertaling
van de bezuiniging van 1 mld. voor
bijna 60% terechtkomt bij het
stadsgewestelijk openbaar vervoer

en slechts voor 40% bij de wegen.
Dat vinden wij een wanverhouding;
de zaak zou juist andersom moeten
worden benaderd. Ook tegen de
achtergrond van het feit dat de
commissie-De Boer heeft gezegd dat
2 mld. extra moet worden geïnves–
teerd in het stadsgewestelijk
openbaar vervoer, is het geen goed
signaal - daarmee druk ik mij heel
voorzichtig uit - om 600 mln. te
bezuinigen. Laat de minister zich niet
verschuilen achter het argument - ik
druk het een beetje Hollands uit,
maar daar houdt de minister volgens
mij wel van - dat er geen plannen
zijn. Dat zou immers betekenen dat
door de bezuiniging van 600 mln.
geen schade wordt aangericht. Dat
gebeurt natuurlijk wel: grote steden
lopen bij wijze van spreken de deur
bij ons plat als het gaat om de
negatieve effecten die hierdoor
zullen optreden.

De voorzitter; U gaat over uw
spreektijd heen.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dan rond ik bijna af.

Juist het feit dat de wegen worden
ontzien, is een contraproduktief
argument. Wij weten allemaal dat
het bouwen van wegen verkeer op
wegen aantrekt en daarom - nu kom
ik bij het punt waarover ik het met
collega Van Gijzel niet eens ben -
zijn wij zeer kritisch ten opzichte van
de doelgroepbenadering. Eigen vrije
banen voor vrachtverkeer trekken
juist verkeer aan en dat moeten wij
niet hebben.

Voorzitter! Het vorige kabinet heeft
fors bezuinigd op de exploitatie–
subsidies. Dit kabinet meldde bij het
regeerakkoord structureel 50 mln.
van die bezuinigingen af te halen. In
de filebrief lees ik - maar ik vraag
om een verduidelijking - dat dit
slechts eenmalig, voor 1995, gebeurt
en dat de structurele bezuinigingen
voor 1996 en latere jaren doorgaan.
Het handhaven van het
voorzieningenniveau is natuurlijk
essentieel, zeker op het platteland.

Ik rond af met steekpuntsgewijze
vragen. Graag een reactie op het
plan van de VNG en het IPO over de
vervoerregio. Onze motie over de
A73 is aangenomen. Hoe zit het met
het standpunt van het kabinet?
Hetzelfde geldt voor onze motie over
Zestienhoven. Zestienhoven gaat nu
toch echt wel dicht? Mijn laatste
opmerking betreft een groot
probleem voor een heel kleine groep.
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Ik vraag de minister of zij een
gewillig oor heeft voor de problemen
van ouderen en gehandicapten bij de
metro in Rotterdam, omdat er op elf
stations geen lift is, waardoor de
toegankelijkheid voor hen zeer
beperkt is.

D

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Zonder mobiliteit geen gezonde
economie, om niet te spreken van
economische groei. Die is van zeer
wezenlijk belang bij een groeiende
bevolking die steeds hogere eisen
stelt. Een gezonde economie zonder
voldoende infrastructuur heeft echter
beperkingen in de mobiliteit en gaat
dus stokken. Reeds in de voorvorige
kabinetsperiode kwamen wij tot de
conclusie dat er een geweldige
inspanning nodig is als wij de
Nederlandse economie kansen willen
geven en bovendien het land
leefbaar willen houden. Allereerst
was en is veel geld nodig om zowel
de weg en het water als de
spoorweginfrastructuur op orde te
krijgen. Het voorvorige kabinet had
die lijn al ingezet; het vorige deed er
nog een schepje bovenop en
reserveerde bovendien voor de
periode van het thans aangetreden
kabinet extra geld in de meerjaren–
cljfers. Desondanks moet ik
constateren dat dit alles onvol–
doende zal zijn om te voldoen aan de
investeringsbehoefte die volgt uit het
SVV en de daarna ontstane
projecten. Daaraan zullen wij de
komende jaren moeten werken.

Alzo sprak de geachte afgevaar–
digde Jorritsma vorig jaar, zij het
enigszins mijnerzijds geparafraseerd.
Erkennen wij dan niet allemaal, dat
er 1,5 mld. a 2 mld. jaarlijks meer
moet worden gedaan aan de
infrastructuur om de doelstellingen
te halen? En toch komen wij er niet
onderuit dat de grootste plannen op
korte termijn niet zijn uit te voeren.
Het achtergelaten kasboek van de
vorige regering blijkt wat oneffenhe–
den te bevatten: slechts een paar
miljard. Eufemistisch genoemd de
doorloopproblematiek. Maar
financiëie gezondheid staat voorop,
dus ook bij Verkeer en Waterstaat
moet een veer worden gelaten. Voor
de huidige minister doet dat pijn,
zeer veel pijn, mede gelet op haar
vroegere uitspraken. Nu is er wel
enige balsem op de wonde
gevonden, omdat er wat onder–
uitputting bleek te zitten. Interruptie–

debatten hebben dat voldoende
aangegeven. Er was ook wat al te
optimistisch ingeschat, wanneer
bepaalde projecten gereed voor
uitvoering zouden zijn. De huidige
benadering van de minister spreekt
mij aan. Prioriteit geven aan het
vervroegd oplossen van knelpunten,
zeker waar het gaat om de infrastruc–
tuur rond de vier grote steden. Maar
het moet natuurlijk geen randstad–
exclusiviteit worden. Voor de
minister komende uit Bolsward,
hoeven wij daar natuurlijk ook niet
voor te vrezen. Ook mag de
oplossing van apert onveilige
situaties niet worden vertraagd.
Hetzelfde geldt voor de achterland–
verbindingen. Zo'n N35 bij Nijverdal
scoort natuurlijk hoog, maar wij
moeten details reserveren voor de
behandeling van het MIT.

Voorzitter! Toch moet het
opvangen van problemen door in
tijdschema's te schuiven nu wel
ophouden. Er moet zekerheid
worden gegeven ter zake van de
financiering van infrastructuur. Als ik
zie wat de bedoeling is van de wijze
waarop het Infrastructuurfonds en
het Fonds economische structuur–
versterking moeten worden gevoed -
om van de variatie in besteding van
de gelden maar niet te spreken - dan
gaat het mij ietwat kriebelen. Het
levert het zoveelste bewijs dat
financiering van zaken als infrastruc–
tuur alleen stabiel en adequaat kan
geschieden via een kapitaaldienst,
maar daarvoor moet de VVD geduld
betrachten tot het einde van deze
kabinetsperiode. Als het FES er dan
toch is, dan zal de fractie van de VVD
de bestemming van de gelden
toetsen aan economische structuur–
verbetering. Ik verwacht dat ook van
de minister.

Private financiering is een verhaal
apart. De ervaringen zijn niet erg
opwekkend te noemen. Wij
beschouwen dit instrument kritisch.
De deur staat slechts op een kier.
Minister Zalm sprak uit mijn hart bij
de opening van de nieuwbouw van
de Nationale investeringsbank:
"Publiek-private financiering moet
alleen worden toegepast, wanneer
de belastingbetaler er geld aan kan
verdienen." Gegarandeerd rende–
ment dat door banken wordt vereist,
is natuurlijk wel kiezen voor de
oplossing zonder risico's. Volgens
mij gaat dat in het bedrijfsleven
anders. Het is geen marktbenadering.
Vandaar dat de banken in de

marktbenadering er een stroppenpot
op na houden.

Voorzitter! De Europese Commis–
sie heeft Nederland voor de periode
1994-1999 2,7 mld. ecu uit de
Europese structuurfondsen toege–
zegd. Welk deel ervan komt ten
goede aan de infrastructuur? In
hoeverre wordt de eigen prioriteiten–
stelling verstoord doordat voor het
verkrijgen van het geld er van eigen
zijde hetzelfde naast moet worden
gelegd? Anderzijds is de vraag
gewettigd, in hoeverre er lucht komt,
zodat geld elders ingezet kan worden
in het kader van het MIT.

Voorzitter! Velen in Nederland
brengen naar voren, dat wij een van
de dichtstbevolkte landen ter wereld
zijn met een zeer hoog autobezit en
trekken dan de conclusie dat er geen
infrastructuur meer bij kan. Het gaat
dan natuurlijk altijd over wegen.
Zeker, de Randstad zit behoorlijk vol.
Als je die vergelijkt met een
agglomeratie als New York of
Londen, hoef je nog niet zo
ontevreden te zijn. Het wordt wel de
hoogste tijd, dat de problemen in de
infrastructuur driedimensionaal
worden aangepakt. Het verdient lof,
dat een van de speerpunten nu
eindelijk ondergronds bouwen is.
Maar met een proefproject als de
Heinenoordtunnel zijn wij weer
typisch kneuterig bezig. Voordat wij
de Nieuwe Waterweg of het
Noordzeekanaal aanlegden, hebben
wij toch ook niet eerst ergens anders
een proefproject voor roeiboten
gehad?

Voorzitter! Natuurlijk is onder–
grondse infrastructuur in eerste
instantie duurder. Wanneer werkelijk
wordt gerekend met internalisering
van allerlei gerelateerde kosten, dan
zou dat nog wel eens mee kunnen
vallen. Ook al is het duurder, er zal
toch die kant op gegaan moeten
worden. Dat geld moeten wij ervoor
over hebben om op een juiste wijze
de 21ste eeuw in te gaan. Over
innovatie gesproken! Op andere
momenten zullen wij spreken over
de Betuweroute en de TGV/HSL-zuid.

De heer Reitsma (CDA): Zojuist
stelde u dat er in de komende vijftien
jaar ongeveer 1,5 mld. a 2 mld. op
jaarbasis bij zou moeten komen om
de vastgestelde plannen uit te
voeren. Over onderuitputting hoeven
wij niet meer te spreken; er zijn
instrumenten om dat te voorkomen.
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De heer Blaauw (VVD): Dat heeft de
vorige minister wel bewezen...

De heer Reitsma (CDA): Waarom
brengt u nu het investeringsvolume
naar beneden en waarom richt u zich
niet op het niveau dat u zojuist als
gewenst aangaf? Dat begrijp ik
absoluut niet.

De heer Blaauw (VVD): U heeft
zojuist, naar aanleiding van
interrupties, ook al getracht om die
bocht te maken maar een feit is dat
het vorige kabinet het geld dat het
voor infrastructuur had, niet in zijn
geheel heeft ingezet. Men heeft het
niet kunnen inzetten, niet omdat er
geen projecten waren, maar omdat
de projecten nog niet ver genoeg
waren gevorderd om de financiering
in te zetten. Laten wij daar nu niet
omheen draaien. Laten wij dat feit
constateren. Daarnaast moet nu al
worden geconcludeerd dat wij het
risico lopen dat er met betrekking tot
bepaalde projecten onderuitputting
ontstaat omdat er vertragingen
optreden. Of die nu worden
veroorzaakt door procedures, door
de techniek of door milieu-aspecten,
die vertraging zit erin. Toch zegt de
huidige minister bij haar aantreden:
ik ben daar alert op en ik zal de
middelen gebruiken; ik zal ervoor
zorgen dat er projecten gereed
liggen, die zo van de plank getrokken
kunnen worden.

De heer Reitsma (CDA): Ik vind dit
niet overtuigend. Als er over
vertragingen wordt gesproken, weet
ik er ook nog wel een. Wie was de
grootste veroorzaker van bepaalde
vertragingen? Kijkt u maar eens naar
uw opstelling ten aanzien van de
Betuwelijn. Mij gaat het erom dat u
erin berust dat er in de komende vier
jaar geen versnelling van procedures
volgt. U laat het bij de constatering:
jammer dat er in de komende vier
jaar sprake is van een fors bedrag
aan onderuitputting. Dat vind ik
doemdenken. Terwijl heel Nederland
schreeuwt om forse investeringen
zegt u: de ervaring leert dat die
middelen kunnen worden weggezet
en dus doen wij in de komende vier
jaar maar een greep in de kas. Dat is
een verkeerd signaal, collega Blaauw.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Wat hoor ik nou toch de heer
Reitsma zeggen? Ik herhaal dat deze
minister projecten gereed houdt,
zodat de gang van zaken zoals hij die

schetst bij dit kabinet niet zal
plaatsvinden. En wie heeft mij horen
zeggen dat ik aan procedures niets
zou willen doen?

De heer Reitsma (CDA): Nog
mooier! Enerzijds schrijft u in het
regeerakkoord dat er in de komende
vier jaar wel 250 mln. tot 300 mln.
kan worden geschrapt omdat de
zaken procedureel niet rond kunnen
worden gekregen. Anderzijds roept u
deze minister op om alle beschikbare
guldens te investeren. Ik steun u in
dat laatste streven en bepleit dat wij
het anders aanpakken. Laten wij niet
eerst die greep in de kas doen. Laten
wij proberen om al die guldens te
investeren. Daar zitten wij op te
wachten. Wij wachten niet op die
greep in de kas.

De heer Blaauw (WD): Ik heb toch
al aangegeven dat de kas van de
heer Zalm, die grote bak met
allemaal vakjes voor de verschillende
departementen, in zijn totaliteit wat
krap is? Die zit voor enige miljarden
fout als gevolg van de bekende
doorloopproblematiek. Met dat
probleem hebben wij allemaal te
maken.

De heer Reitsma (CDA): Met andere
woorden, voorzitter: de VVD durft
ook in het jaar 1994 nog steeds niet
de keuze te maken die neerkomt op
prioriteit geven aan investeringen.
Neen, de VVD zegt in feite: laten wij
het maar stoppen in de consump–
tieve uitgaven. Welnu, dat is zeker
niet het verhaal dat de heer Blaauw
voor de verkiezingen hield. Waar
blijft hij nu met zijn beloften?

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter! Ik
denk dat de minister hierover ook
wel wat zal zeggen. Ik heb getracht,
de heer Reitsma uit te leggen dat de
250 mln. van nu eigenlijk nauwelijks
pijn doet. Daarnaast wil ik graag met
de minister over de toekomst praten.
Het gaat nu om de begroting voor
1995, maar het regeerakkoord richt
zich op vele zaken, waaronder de
economische structuurversterking.
De heer Reitsma mag best weten dat
tegen die achtergrond infrastructuur
voor mij een prioriteit is. Er is wel
degelijk na 1995 ruimte om
oplossingen te zoeken en wellicht
gaat dat gepaard met een discussie
tussen coalitiepartners, oppositie en
regering.

De heer Reitsma (CDA): Ik ben graag

bereid tot discussie, maar als u over
de toekomst spreekt, mag u die niet
verschuiven naar het jaar 1999,
omdat het huidige regeerakkoord
dan niet meer geldt. Het komt erop
aan, uw uitspraak van vóór de
verkiezingen na te komen dat er
meer investeringen zullen moeten
worden gedaan dan het vorige
kabinet in de meerjarenramingen
had aangegeven. Die belofte komt u
niet na, terwijl de burgers in
Nederland echt zitten te wachten op
forse investeringen in het openbaar
vervoer, in de wegeninfrastructuur
en in de vaarwegen. Maar u zegt dat
er nu even geen geld is, omdat er
geld voor consumptieve uitgaven
gebruikt wordt.

De heer Blaauw (VVD): Wat is dat nu
voor een onzin? Wij hebben er in de
verkiezingscampagne degelijke
debatten over gehad en toen wilde
de heer Reitsma ook meer geld
inzetten voor infrastructuur, dus ik
ging ervan uit dat er een gezonde
situatie zou ontstaan. Ik heb het
allemaal netjes gezegd, ik heb ook de
term "eufemistisch" gebruikt, maar
wij hebben een gat aangetroffen dat
groter bleek te zijn dan wij hadden
ingeschat: de doorloopproblematiek.
Daar heeft de VVD part noch deel
aan, maar wij zullen loyaal meewer–
ken om dat probleem op te lossen.
En voor de korte termijn zal dit ook
enige pijn bij Verkeer en Waterstaat
opleveren, wat deze minister verdriet
doet, net als u en mij. Maar als ik het
goed zie, constateer ik dat er sprake
is van een vrij stevige onder–
uitputting, en dan praat ik niet over
het wegsmijten van 62 mln. voor een
carpoolstrook.

De heer Reitsma (CDA): Maar de
VVD-woordvoerders hebben bij de
begrotingsbehandelingen in de
afgelopen jaren steeds de uitspraak
gedaan: "Geen gulden minder op de
begroting van Verkeer en Waterstaat,
want het gaat om investeringen." Die
uitspraak is voor de VVD blijkbaar
niet meer van kracht.

De heer Blaauw (VVD): Wij hoopten
dat wij een gezond budget zouden
aantreffen. Dat is niet zo gebleken,
maar structureel zullen wij wat wij
nu moeten inleveren, trachten in te
lopen. In ieder geval zullen wij
proberen te voorkomen dat er in
1998 een soortgelijk debat zou
kunnen worden gehouden.
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De heer Reitsma (CDA): Maar de
toekomst mag wat u betreft
voorlopig vier jaar uitgesteld
worden. Dat is de bittere pil voor de
automobilist en de reiziger in het
openbaar vervoer.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter!
Het wordt een beetje moeilijk, ik krijg
bijna de indruk dat ik voor een dove
sta te praten. Ik heb gezegd dat wij
deze kwestie voor 1995 op ons
nemen. De structuur is er, maar wij
zullen in ieder geval een beleid
voeren dat in lijn is met wat wij
steeds hebben gezegd.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Het lijkt nu iets duidelijker
te worden dat de bezuiniging van 1
mld. op infrastructuur op z'n minst
ook te maken heeft met de erfenis
van het vorige kabinet, en dus niet
alleen met onderuitputting. Verder
zegt de heer Blaauw dat het nu om
de begroting voor 1995 gaat, maar
wij krijgen wel een structurele
bezuiniging, oplopend tot 1 mld. in
1998, voor onze kiezen. Klopt het nu
dat de heer Blaauw node akkoord
gaat met de bezuiniging voor 1995,
maar dat een groot voorbehoud
maakt voor datgene wat voor 1996
t/m 1998 geldt. Dat is de enige
conclusie die ik uit zijn reactie op de
vragen van de heer Reitsma kan
trekken.

De heer Blaauw (VVD): Dat lijkt mij
vrij normaal. Er is nu een lijn uitgezet
en wij hebben bepaalde dingen in
het regeerakkoord opgenomen. Dat
klopt, maar wij bespreken nu de
begroting voor 1995. Uiteraard bevat
die projecties op de toekomst, maar
ik denk dat de minister met veel
meer kennis van de cijfers haarfijn
kan uitleggen dat wat er nu ingezet
is, in grote lijnen niet ten nadele zal
werken van de infrastructuur en het
openbaar vervoer.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar het gaat mij naast het formele
ook om het politieke punt. Het is
natuurlijk niet zonder politieke
betekenis als u namens de VVD–
fractie zegt dat u node instemt met
de consequenties voor 1995. Wij zijn
het daar niet mee eens; dat is dan
een meningsverschil. Maar u geeft
het signaal aan de minister dat
projecten in ieder geval gefinancierd
zullen worden, los van wat er in de
nota van wijziging is geformuleerd,

ook wat de doorwerking daarvan tot
1998 betreft.

De heer Blaauw (VVD): In principe
wel.

Voorzitter! Zoals ik al zei, zullen
wij op andere momenten nog
spreken over de Betuweroute en de
TGV/HSL-zuid. Onderzoek en
inspraak is nog aan de gang. Het is
zeer belangrijk, het maatschappelijk
draagvlak voor dit soort projecten te
herwinnen. Dat is alleen mogelijk als
er zeer zorgvuldig wordt gewerkt en
als de bevolking glashelder weet,
welke keuze zij maakt. Dit betekent
dat de alternatieven bij het zuidelijke
deel van de HSL heel goed tegen
elkaar moeten worden afgewogen.
Het model van de TU Delft moet ook
eerlijk op z'n merites worden
bekeken. Het beste is niet altijd beter
dan het goede.

Zorgvuldigheid bij beoordeling is
geboden, zoals ik al zei. De reactie
van Railnet op bijvoorbeeld de
case-study van Van Marle van de TU
Delft is te afhoudend voor nieuwe
gedachten. Een simpel voorbeeld is
de beoordeling door Railnet van de
stelling van Van Marle dat de nieuwe
brug bij Dordrecht voor het
wegvallen van dat knelpunt in de
Brabantroute belangrijk is. De reactie
van Railnet: ook die brug moet wel
acht minuten open; het is nauwelijks
een verbetering. Men weet uit
andere debatten dat ik over zoiets de
brugwachter bel. Ik heb hem
gevraagd hoe dat zit. Het antwoord
was: wanneer de nieuwe brug in
1996 in functie is, kan de gewone
Rijnvaart onder het vaste gedeelte
door; de brug hoeft alleen spora–
disch open voor een enkele
kruiplijncoaster die dieper het land in
wil of voor bijzonder hoog en zwaar
transport. Als ik deze twee reacties
naast elkaar leg, dragen die niet bij
tot het herstel van het vertrouwen.
Als er was gezegd dat er voldoende
andere knelpunten waren, was dat
wat anders geweest. Maar kom niet
met een antwoord als van Railnet!

Wil de minister Railnet niet eens
de volgende opdracht geven? Stel de
Brabantroute, zoals gedacht, gaat
niet door, wat is dan de capaciteit
voor het goederenvervoer in 2010,
wanneer alle andere plannen van
Railinfra zijn uitgevoerd, welke
knelpunten zijn er dan nog en
hoeveel kost het om die op te
heffen? Uiteraard zijn de kosten
indicatief. Dat ga je zelfs al denken

bij de kosten van projecten die op
veel kortere termijn aan de orde zijn.

Toch is er een nieuw element bij
de lange-afstandsverbindingen in de
discussie gekomen. Dit is veroorzaakt
door de grote baas van de NS zelve.
De heer Den Besten heeft in een
geruchtmakende verhandeling
namelijk op de grote voordelen van
de HSL-oost gewezen: het econo–
misch perspectief is wenkend en de
substitutie van lucht– en wegverkeer
is groot. Tussen de regels door kun
je lezen dat de HSL-oost eigenlijk de
hoogste prioriteit moet krijgen. Daar
een gulden maar één keer kan
worden uitgegeven, ondanks dat er
mensen zijn die dat anders zien, kan
dat een signaal zijn om de HSL-oost
voor te laten gaan op de HSL-zuid of
zelfs de Betuweroute. Daarover
bestaat onduidelijkheid. Kan de
minister dus hierover haar licht laten
schijnen?

De regering heeft in de regerings–
verklaring aangegeven dat 1. de
mobiliteit beheersbaar moet worden,
2. het openbaar vervoer kwalitatief
verbeterd moet worden en 3. het
vervoersaanbod moet aansluiten op
de wensen van de reiziger. Zij pleit
dan ook voor verzelfstandiging van
het openbaar vervoer, het bevorde–
ren van de marktwerking en de
aanpassing van de bestuurlijke en de
bedrijfsmatige verantwoordelijkhe–
den.

Als het gaat om de bestuurlijke
verhoudingen in het openbaar
vervoer, is de VVD-fractie er gelukkig
mee dat minister Jorritsma goed
heeft geluisterd naar mijn voorma–
lige collega Anne-Marie Jorritsma,
die namens onze fractie al grote
vraagtekens plaatste bij decentralisa–
tie in het openbaar vervoer naar de
vervoerregio's buiten de BON–
gebieden. De minister heeft in haar
brief aan de VNG en het IPO een
aantal keuzemogelijkheden naar
voren gebracht. Naar ik meen is de
keuze aan die zijde gevallen. De brief
is gememoreerd. Ik verneem hierop
dan ook gaarne het commentaar van
de minister.

De VVD-fractie kiest ook op het
terrein van het openbaar vervoer
voor duidelijke bestuurlijke verhou–
dingen, gefundeerd in de drie
bestuurslagen: Rijk, provincies en
gemeenten. Wij kiezen dus niet voor
taaktoedel ing aan allerlei schimmige
bestuurlijke tussenvormen die
onvoldoende democratisch gelegiti–
meerd zijn. Voor de hoofdlijnen van
het verkeers– en vervoersbeleid
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vormen de provincies, zowel oude
als nieuwe stijl, de meest voor de
hand liggende bestuurslaag. Ik
herhaal: voor de hoofdlijnen. Dat
geldt in beginsel ook voor taken op
het terrein van het openbaar vervoer
als onderdeel daarvan. Het bevorde–
ren van integratie in het verkeers– en
vervoersbeleid zullen de provmcies
en de gemeenten overigens in
nauwe samenspraak met elkaar
moeten doen. Een fietspad betreft
geen taak voor de provincie.

Spoedige duidelijkheid is ook
gewenst in de discussie over de
toekomst van de structuur van het
openbaar vervoer. De VVD-fractie
kiest in grote lijn met de commissie–
Brokx voor meer concurrentie en
marktwerking in het openbaar
vervoer. Daartoe zullen echter een
aantal indringende vragen beant–
woord moeten worden. Hoe zal de
aanbestedingsprocedure verlopen?
Welke criteria'worden er voor de
gunning gehanteerd? Hoe wordt de
architectenrol georganiseerd? Is
hierover al iets te zeggen? Kunnen
wij binnenkort de eindrapportage
van de commissie-Brokx tegemoet–
zien? In feite zijn deze vragen al van
toepassing op de twee aangekon–
digde experimenten.

Kan de minister nu al zeggen hoe
zij aankijkt tegen de toekomstige
positie van VSN, ook wat de
financiële middelen betreft? Ik sluit
mij aan bij de opmerkingen van
collega Van Gijzel in dit verband. In
een rap tempo worden middelgrote
vervoersbedrijven opgekocht met de
daarbij behorende markt. In hoeverre
dreigen er monopolieposities te
ontstaan van enkele grotere
vervoersbedrijven? Daarbij speelt
tevens dat duidelijkheid moet
bestaan over de verzelfstandiging
van vervoersbedrijven. Worden
onderdelen in aparte BV's onderge–
bracht? In hoeverre worden
bedrijfsmiddelen, in het verleden
aangeschaft met publiek geld,
ingezet in de markt? Als voorbeeld is
te noemen het op de markt komen
met wasstraten, maar ook exclusieve
importlicenties voor bussen.
Transparantie is nodig om concur–
rentievervalsing uit te bannen, maar
ook om een oneigenlijke publieke
geldstroom te voorkomen. Het
busvervoer op lange afstand is sinds
afgelopen zaterdag versterkt met de
interliner. Is de minister bereid om
de motie, die door de Kamer is
aangenomen, om de maximumsnel–
heid voor autobussen op snelwegen

van 80 km/uur te verhogen tot 100
km/uur, uit te voeren?

Het nog steeds afnemend gebruik
van het stads– en streekvervoer blijft
zorgen baren. De keuze om minder
te bezuinigen en de verdeling
kunnen onze steun krijgen. Onduide–
lijk is echter waar de resterende
bezuinigingen zullen neerslaan. Is
daarover duidelijkheid te geven?
Mijn fractie is zeer benieuwd naar
het standpunt van het kabinet over
het advies van de commissie-De
Boer, zeker wat de financiële
paragraaf betreft. En voor de
duidelijkheid: spoed is gewenst.

Door alle geweld rond de grote
aanpassingen bij de NS en de
totstandkoming van vervoerregio's is
een ander element wat op de
achtergrond gedrongen. De andere
grote agglomeraties beschikken over
een redelijk dekkend metronet. Ik
trok al de vergelijking met New York
en Londen, maar Parijs kan ook
genoemd worden. Ik spreek echter
liever van een combinatie van metro–
en tramnetten. Waar in de jaren
zestig het regionale en interregionale
tramnet in Nederland sterk is
afgebouwd, zijn daarna plaatselijk
metrolijnen aangelegd. Het wordt
echter van groot belang om die
tramnetten weer aan elkaar te breien,
waardoor dat regionale en inter–
regionale vervoer, dat onderliggend
is, weer op elkaar aansluit. Daarbij
spelen bus en tram wel een
duettenpartij. Wel zou je je kunnen
afvragen of die bussen niet een
maatje kleiner kunnen. Buiten
Nederland komt dat vaker voor.
Welke visie heeft de minister
daarop?

Voorzitter! Het zijn natuurlijk niet
alleen bescheiden aanpassingen en
uitbreidingen van infrastructuur die
moeten worden uitgevoerd in
verband met de files. Het gaat ook
om een beter gebruik van die
infrastructuur als men files wil
voorkomen of vermijden. De minister
komt met een serie maatregelen, die
ik voor de zorgvuldigheid even
noem.

1. De toeritdosering, waardoor een
gestadige doorstroming wordt
bevorderd. Collega Van Gijzel is
hierover al zeer duidelijk geweest.

2. Doorgaande rijstroken voor wat
nu intercityverkeer heet. Doorstroom–
vertraging door afslaand of
opkomend verkeer wordt tegenge–
gaan, zoals bij de Van Brienenoord–
brug en bij Utrecht. Dat is zeer

gewenst. Bij verbreding van
autowegen is dat een goede optie.

3. Doelgroepenstroken, in het
bijzonder voor vrachtvervoer. Naast
genoemde wegen zijn er natuurlijk
meer te noemen, zoals de A12
tussen Gouda en Den Haag. Geen
carpoolstroken, wel wisselstroken,
zoals nu voor het eerst is toegepast.

4. Beter vervoersmanagement
door bedrijven op de diverse
locaties. Het is ook door anderen
genoemd. Er zijn goede voorbeelden
te noemen in het bedrijfsleven, maar
hoe is dit op het ministerie van
Verkeer en Waterstaat geregeld?

5. Carpoolen met mogelijke fiscale
tegemoetkoming, ook via bedrijven.
Hoe zit het hier met de voorbeeld–
functie van het departement?
Hoeveel DG's carpoolen er al met de
dienstauto? Voor dienstvervoer later
op de dag is er voldoende rollend
materieel op het departement
beschikbaar. Hoe staat het verder
met het proefproject "carpoolen met
de postcode"?

6. Het parkeer– en locatiebeleid,
waarbij natuurlijk de verantwoorde–
lijkheden van de gemeenten en
bedrijven niet moeten worden
weggeschoven. Een autoluwe
binnenstad zonder parkeerfaciliteiten
en openbaar vervoer daar vandaan
werkt niet. Bedrijven op goede
zichtlocaties zonder openbaar
vervoer in de buurt, kunnen via
vervoersmanagement heel nuttig
blijken te zijn.

7. Het masterplan fiets moet niet
al te stoffig worden. Voor de korte
afstand is de fiets voor hen die
kunnen of nog kunnen fietsen een
goed alternatief.

8. Goed stadsgewestelijk vervoer,
zoals al eerder is genoemd.

9. Bij "accident-management"
meer gebruik maken van de
vluchtstrook. Is dat niet tijdelijk of
plaatselijk uit te breiden via goede
signalering daarvan, bijvoorbeeld in
de spits?

10. Telematica. Daarvan moet veel
meer gebruik worden gemaakt -
mevrouw Van Zuijlen noemde het
ook al - ook om verkeer bij
incidentele files om te leiden.
Telesignalering is van groot belang.

11. Versoepeling van de Winkel–
sluitingswet - dit is nieuw - zal
spreidmg geven aan de beweging
van de mensen over de weg. Een– en
tweepersoonshuishoudens,
duobanen, variabele werktijden en
alles wat daarbij hoort, kunnen veel
soepeler worden ingevuld wanneer
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men met variabele winkelsluitings–
tijden wordt geconfronteerd. Dat is
uitermate belangrijk. Het is interes–
sant om daarvan het effect te zien.

Het belangrijkste, voorzitter, van
deze opsomming is dat de minister
het net zo wil doen als de VVD–
fractie: èn, èn, èn, èn. Het betekent
maatwerk op verschillende situaties.

Uiteraard ontbreken bij de lijst de
prijsmaatregelen en dat is welbewust
het geval. Het is een goede zaak dat
het spitsvignet weg is. Het was een
van de vele slechte Maij-gedachten.
Variabilisatie van autokosten, een
oeroude wens van de VVD, staat nog
steeds overemd. Daarom is
onderzoek naar rekeningrijden
interessant, al wordt het dan
waarschijnlijk deze kabinetsperiode
niet gehaald. Maar het is beter om
een goede regelmg te hebben die
werkbaar is, dan te vroeg iets in te
stellen dat eigenlijk fraudegevoelig is
of niet uitvoerbaar. En het moet
natuurlijk in Europees verband
gebeuren. Accijnzen zijn melkkoeien
en geen sturingsmiddelen.

Voorzitter! Over de uitwerking van
de verzelfstandiging van de NS zal
zeker in een later stadium nog het
nodige over tafel komen. Vele
plannen zijn in uitvoering of
uitwerking, en toetsing zal zeker
nodig zijn. Toch is er ook nog
enigszins een parallel met wat ik
eerder zei over openbaar–
vervoerbedrijven, busondernemin–
gen, en wel waar het betreft de
zuiverheid en doorzichtigheid van de
activiteiten, zeker als er publiek geld
bij betrokken is.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Mijnheer de voorzitter! Graag zou ik
over die melkkoe een vraag stellen
aan de heer Blaauw. Betekent het dat
hij eigenlijk vindt, daar waar hij zo
uitermate negatief was over accijns
als prijsinstrument en als middel om
iets te doen aan de automobiliteit,
dat de minister in Europees verband,
waar zij met collega's vóór 1 januari
moet spreken over de verhoging van
de minimumaccijnzen, een heel
terughoudende houding moet
innemen?

Oe heer Blaauw (VVD): Nee, hoor.
De VVD-fractie is altijd geweest voor
harmonisatie van dit soort zaken in
Europees verband. Als wij zien dat
de minimumaccijns voor één liter
Euroloodvrij op dit moment
ongeveer op 61 cent zit en dat de
Nederlandse accijns ƒ 1,15 bedraagt,

dan moet er hard aan gewerkt
worden om de accijnzen in al die
andere landen op te trekken naar ten
minste ons niveau; dan haken wij
aan, als het hoger wordt.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Mag ik het dan iets positiever
formuleren: vindt u dat de minister
zich met kracht moet inzetten voor
een forse verhoging van de
minimumaccijnzen op Europees
niveau?

De heer Blaauw (VVD): De minister
heeft dat in haar brief zelf aangege–
ven en aangezien ik mij er niet tegen
heb verzet, heb ik dat gesteund.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dan is in ieder geval uw kwalificatie
met betrekking tot de accijnzen al
iets minder negatief dan het net in
die vlotte zin werd uitgesproken. Als
dat zou lukken, vindt u dan dat
Nederland tegelijkertijd of zo snel
mogelijk de ruimte die daarmee
vrijkomt, moet benutten om zijn
zelfstandige beleid, als het gaat om
dit element van het prijsbeleid,
maximaal in te zetten en te
benutten?

De heer Blaauw (VVD): Wij moeten
twee zaken scheiden. Enerzijds heb
je accijnzen die geharmoniseerd
moeten worden in Europees
verband; daar zijn wij allemaal hard
mee bezig. Anderzijds heb je de
filosofie dat je met accijnzen kunt
sturen op de automobilist. Er zijn
voldoende studies uitgevoerd die
aangeven, dat de pijngrens ongeveer
ligt bij ƒ 3,80. Ik heb het nog een
keer laten onderzoeken: als de
literprijs op ƒ 4 komt, dan zou dat
pijn doen, maar daarbij gaat de
computer op hol, want dan werken
de andere inputs niet. Als wij dus de
accijnzen mede in Europees verband
verhogen, dan is dat niet per se om
de automobiliteit terug te drukken,
maar dan is dat veel meer in het
kader van fiscale harmonisatie. Ik
geloof namelijk niet in het sturen van
de automobilist via accijns–
verhogingen, tenzij je het zou kunnen
bekijken in de bedrïjven, want daar
gaat het pas echt aantikken.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter! Er zijn veel maatregelen
noodzakelijk om de automobiliteit
terug te dringen, maar ik ontken ten
stelligste dat het prijsbeleid dat je
zou kunnen voeren met accijnzen, in

Nederland en ook in Europees
verband, een beleid is dat geen enkel
effect heeft. De heer Blaauw kan dit
met geen enkel rapport staven. Het is
meer wishful thinking van zijn kant.
Welnu, zeg dat dan ook; dan gaat het
hier gewoon om belastingpolitiek.
Als hij daar nu rond voor uitkomt,
dan hebben wij tenminste een helder
meningsverschil. Maar zeg niet dat
op basis van vele onderzoeken niet
gestaafd kan worden, dat je met
betrekking tot prijsbeleid, gericht op
het verhogen van de accijnzen, niet
iets kunt doen aan het terugdringen
van de automobiliteit of het
verschuiven van de mensen uit de
auto naar openbaar vervoer of fiets.

De heer Blaauw (WD): Maar u hebt
toch ook de rapporten gelezen,
waarin wordt aangegeven dat een
kwartje of twee kwartjes méér
slechts een beïnvloeding betekent
van 2% a 3%? Pakt u nu dat lege
sigarendoosje van uw buurman en
ga eens op de achterkant zitten
rekenen. De gemiddelde Nederlandse
autoconsument rijdt 15.000 tot
16.000 kilometer per jaar. Als daar
het verbruik van de auto tegenover
wordt gezet, komt u ongeveer op
1250 liter per jaar en dan is het niet
zo'n zuinige auto. Als u dus een
kwartje per jaar verhoogt, zit u
ergens in de bracket van ƒ 300. Nie–
mand laat zijn auto staan voor een
prijsverhoging van ƒ 25 per maand,
ook niet van ƒ 50. U dwingt dus
niemand uit de auto.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Dat is dus onzin, want als u zelf
spreekt over een procent of 3
verschuiving dan is dat winst! Het
valt mij zo ontzettend tegen, dat de
VVD-fractie de afgelopen tijd
voortdurend dat element en de
waarde daarvan beperkt toetst en
feitelijk ontkracht, terwijl de waarde
ervan maximaal moet worden benut
om aan de oplossing van dit
probleem bij te dragen. Dat doet u
niet en dat vind ik gewoon een
ontzettend slap verhaal.

De heer Blaauw (VVD): Wij blijven
dus van mening verschillen, maar
daar zijn we niet verbaasd over.
Gelukkig is dat zo, anders zouden we
allemaal hetzelfde denken.

De heer Van Gijzel (PvdA):
Voorzitter! Het is interessant dat de
WD-fractie juist bij dit onderwerp,
als het over de auto gaat, zegt dat
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prijsprikkeis niet werken, terwijl zij
overigens zegt dat deze juist altijd
werken, bijvoorbeeld in de sociale
zekerheid en op de markt. Je kan het
zo gek niet verzinnen, maar als het
over de auto gaat, werkt het ineens
niet meer. Dat vind ik altijd heel
opvallend.

De heer Blaauw (VVD): Uitzonderin–
gen zijn regel!

De heer Van Gijzel (PvdAj: Ik was er
al bang voor dat u dat zou zeggen,
maar het is heel wel toevallig dat het
precies op dit punt is.

De minister heeft ons cijfers
toegestuurd, waaruit blijkt dat het
effect van het kwartje ongeveer 2%
is. Dat is heel erg veel, als je je
realiseert dat normaal gesproken een
stijging zou hebben plaatsgevonden
van ten minste 2% a 3% en in
sommige jaren zelfs 7%. Dat
betekent, dat een correctie heeft
plaatsgevonden van zo'n 4% in
totaal. Het is daarom best interessant
om te kijken of je dat nog vaker kunt
doen. Maar wat ik eigenlijk belangrij–
ker vind in dit kader, is de opvatting
van de heer Blaauw over variabilisa–
tie van de kosten van de auto. Uw
voorganger, als belangrijkste
woordvoerder van de VVD-fractie,
heeft hier in de discussies over het
SVV altijd deze variabilisatie van de
kosten bepleit. Dat betekent, dat een
forse verhoging van de variabele
autolasten. Dat deed zij niet zonder
reden. Echt niet.

De heer Blaauw (VVD): Die
variabilisatie moest dan wel neutraal
uitwerken voor de automobilist!

De heer Van Gijzel (PvdA): Waarom
zou ze dat doen als er geen effect
van te verwachten is? Zij wilde die
variabilisatie, zij wilde die variabele
kosten omhoog brengen omdat er
juist een effect aan vastzat.

De heer Blaauw (VVD): Omdat je
dus de langere rijder gaat pakken en
daarom is het maar 2%. Anders zou
het effect veel hoger zijn. Het is ook
interessant om te weten, mijnheer
Van Gijzel, waar en door wie per dag
veel gereden wordt. Dat is groten–
deels het zakelijk verkeer.

De heer Van Gijzel (PvdA): Er doen
zich dus twee dingen voor. In de
eerste plaats vindt een redelijk forse
vraaguitval plaats en in de tweede
plaats wordt de keuze naar de

andere kant, bijvoorbeeld voor
vormen van openbaar vervoer,
aantrekkelijker omdat je niet meer
rekent met wat je betaalt voor de
benzine versus het kaartje. Oe
benzineprijs krijgt een betere
concurrentiepositie ten opzichte van
het kaartje omdat de vaste lasten
lager zijn. Per saldo betekent dat een
forse vraaguitval met betrekking tot
de automobiliteit.

De heer Blaauw (WD): Wat was de
forse vraaguitval na het kwartje van
Kok?

De heer Van Gijzel (PvdA): In de
jaren daarvoor zaten wij met een
groei van de automobiliteit van
gemiddeld 5% a 6%. Die groei is in
dat jaar op ongeveer nul terechtge–
komen.

De heer Blaauw (VVD): Dat was
alleen dat kwartje?

De heer Van Gijzel (PvdA). Nee, dat
denk ik niet. Daar heeft ook de
economische ontwikkeling mee te
maken. Ik kan dus geen exact
antwoord op de vraag geven, maar
het heeft in ieder geval een forse
bijdrage geleverd. Ik wil daar nog
een opmerking bij maken over hoe
vals de dingen lopen in Nederland in
dat opzicht. Op het moment, dat het
kwartje geïntroduceerd werd, was de
prijs van Euroloodvrij...

De voorzitter: U moet wel kort en
bondig zijn, want...

De heer Van Gijzel (PvdA): Maar dit
is wel een belangrijk aspect.

De voorzitter: Ik heb het gevoel, dat
u een hele speech gaat houden. U
hebt nog enkele zinnen.

De heer Van Gijzel (PvdA): Even
voor de bewijslast. Bij de introductie
van het kwartje kostte Euroloodvrij
ƒ 1,85 bij de pomp. Daarna was de
prijs heel even iets meer dan
ƒ 2,00. Drie maanden later - mede
door de Golfoorlog destijds - was de
prijs ƒ 1,87. Na drie maanden. Dat
had te maken met de terugval van de
basisprijs. Ondanks een gedurende
drie maanden forse prijsverhoging
heeft het toch een dergelijk effect op
de automobiliteit gehad en dat geeft
wel aan, dat je hier een goed
instrument te pakken hebt.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter! In

het regeerakkoord staan bepaalde
dingen over de accijnzen en daar
knabbel ik geen millimeter van af.
Laten wij dat wel even heel duidelijk
stellen. Met mijn opmerkingen over
accijnzen "zijn melkkoeien geen
sturingsmiddelen" is de achterlig–
gende filosofie, dat de echte
verandering veel en veel minder is
dan je eigenlijk zou willen. Boven–
dien wordt er eigenlijk ontzettend
veel geld aan verdiend. Waar wordt
dat dan voor gebruikt?

De voorzitter: U kunt uw betoog
vervolgen, mijnheer Blaauw.

De heer Blaauw (VVD): Voorzitter! Ik
zei reeds dat er een parallel ligt
tussen de verzelfstandiging van de
NS en hetgeen ik opmerkte over de
openbaar-vervoerbedrijven. Er wordt
bij de NS hard gewerkt om ook de
stations marktgericht te laten
functioneren. Er is echter schijnbaar
een onderscheid tussen enerzijds
delen van stations met een algemeen
karakter en delen die dat karakter
niet hebben. Vandaar mijn vraag, of
er subsidies of bijdragenstromen
lopen vanuit Verkeer en Waterstaat
naar de NS om delen van stations
met een algemeen karakter in stand
te houden. Ik heb daarover berichten
ontvangen. Dat zou uit een soort
infrafonds komen. Hoe zit dat
infrafonds precies in elkaar? Welke
regels worden er gehanteerd om een
station een algemeen karakter te
laten geven?

Zowel van belang bij filevorming
als bij openbaar vervoer: de ANWB
maakte ons attent op hetgeen staat
vermeld in een studie van het SCP
over de ochtendspits. Van het
reizende publiek is 30% op reis met
een ander motief dan zakelijk, werk
of opleiding. In grote lijnen gaat het
daarbij om 10% recreatief verkeer en
in 20% van de gevallen gaat het om
huishoudelijke zorg. Wil de minister
deze doelgroep nader in ogen–
schouw nemen en zo nodig bekijken
of er beleidsinstrumenten ontwikkeld
kunnen worden voor een vermin–
derde deelname van deze groep aan
de ochtendspits? Dat zou zeer
welkom zijn en - zo zeg ik tegen de
heer Van Gijzel - de automobiliteit
waarschijnlijk veel beter spreiden.

Concurrentie in het telefoonver–
keer, voorzitter, komt steeds
dichterbij. Collega Van Zuijlen sprak
hierover. Volgend voorjaar wordt de
tweede concessie voor het mobiele
GSM-telefoonnet, waarvoor
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inmiddels vijf gegadigden in beeld
zijn. Ook voor het vaste telefoonnet
is een alternatief aan de orde. Op
initiatief van de vorige minister
ontwikkelen NS en de energiebedrij–
ven (Enertel) in samenwerking met
kabelexploitanten een plan voor een
alternatief telefoonnet. Voor
uitvoering van dat plan stellen zij als
harde voorwaarde een telefoon–
concessie. Het is gewenst dat de
minister op korte termijn deze
combinatie duidelijkheid verschaft
over deze concessie. Toch zal het
nog de nodige jaren duren voordat
dit alternatieve net in werking zal
treden. Het is onverantwoord - zowel
macro– als micro-economisch - om
een investering in de meest moderne
infrastructuur die Nederland kent, de
KTV-netten, onderbenut te laten,
zoals nu al jaren het geval is.

Veelbelovend zijn de mogelijkhe–
den van de elektronische snelweg.
Een digitaal, vrij toegankelijk,
tweeweg communicatienet zal
ongekende mogelijkheden bieden
aan een nieuwe bedrijfstak op basis
van de grondstof communicatie. Het
is van essentieel belang op de kortst
mogelijke termijn de verouderde,
defensieve telecommunicatie–
wetgeving te vervangen door een
wetgeving die het bedrijfsleven in
staat stelt de mogelijkheden te
benutten. Wetgeving duurt echter vrij
lang, terwijl er in de KTV-branche
dringend behoefte is aan de
mogelijkheid een begin te maken
met het opzetten van nieuwe
diensten in de huidige periode. De
bestaande wetgeving geeft vol–
doende aanknopingspunten om op
korte termijn de hier gevraagde
liberalisering in te voeren, namelijk
alle telecommunicatiediensten over
de kabel vrij te geven met uitzonde–
ring van spraak via een als openbaar
aan te merken gebruiksvorm. Nu
voor telefonie het begrip "besloten
gebruikersgroepen" in overeenstem–
ming met de desbetreffende richtlijn
van de Europese Commissie is
ingevoerd, ligt het voor de hand dit
begrip naar analogie en even ruim
voor de KTV-infrastructuur te
hanteren. Is de minister bereid langs
deze lijn te handelen en aange–
vraagde vergunningen in te willigen?
HDTP moet dan natuurlijk wel
worden geïnstrueerd dat de
wetgeving op een soepele wijze
moet worden ingepast.

Voorzitter! Blijvende aandacht
voor de verkeersveiligheid is
noodzakelijk. Het gaat natuurlijk in de

eerste plaats om een beperking van
het aantal slachtoffers, maar ook een
beperking van de op 7 mld. per jaar
geschatte materiële schade is
belangrijk. Wij zijn verheugd over de
positieve reactie van de minister op
onze schriftelijke suggestie, een
verbinding te leggen tussen de
partijen die materieel baat hebben bij
verkeersveiligheid en de investerin–
gen voor dat doel. De aangekon–
digde startactualisatie van het
McKinsey-rapport ter zake en het
opstellen van een overzicht van de
betrokken partijen lijkt ons juist. De
fractie van de VVD heeft zich
voorgenomen met de minister mee
te denken om zo snel mogelijk tot
concrete resultaten te komen.

Een nieuw element bij verkeersvei–
ligheid is de lichte motorfiets, in feite
een overgang vanuit de opgevoerde
bromfiets. Is de minister bereid in
overleg te treden met bijvoorbeeld
de BOVAG en de ANWB om te
bezien, of niet met de tijd moet
worden meegegaan door, naast
goede regelgeving, ook verruiming
mogelijk te maken? Nog te vaak is
het spelende kind in de straat
letterlijk het kind van de rekening.
Vele maatregelen worden genomen,
zowel regulerende als beperkende.
De onderwijsfunctie moet niet
worden veronachtzaamd, maar als er
dan een proef is met een autoluwe
wijk, zoals in Apeldoorn, moet je die
niet bestraffen door het noodzake–
lijke openbaar vervoer bij verhoogd
aanbod te laten betalen uit een
gekrompen algemeen budget.

Van het buurtniveau weer naar de
ruimte ofte wel de grote wegen! De
ongelukken direct verband houdend
met het gebruik van de autotelefoon
tijdens het rijden vragen om
maatregelen. De handsfree auto–
telefoon moet regel zijn en geen
uitzondering. Kan hier de helpende
hand worden geboden? Ten slotte
wijs ik er op dit punt nog op: het rij–
en verkeersgedrag van de wegge–
bruiker is weer aan een geheugen–
opfrisser toe. De kennis van de
regels is duidelijk weer weggezakt en
het gevolg geven aan regels komt
minder voor. Er zijn legio voorbeel–
den te noemen. Daarom wordt de
publiekscampagne door de VVD–
fractie toegejuicht. Toch zou een wat
meer diepgaand programma over
verkeersdeelname en alles wat
daarmee verband houdt, mogelijk
wat meer nut afwerpen, mede gelet
op het effect voor de lange termijn.
Misschien is er een participant in de

media te vinden, zeker als die wat
vrijer is geworden, die bereid is op
dit punt iets aan de situatie te doen.

Uiteraard hebben we nog het
thema Duurzaam veilig, en dat zeg ik
niet als verzuchting. Op zichzelf is de
aanpak goed, maar de benodigde
aanpassing van de infrastructuur is
eigenlijk nauwelijks betaalbaar. Toch
moet daarmee niet alles afgewezen
worden, alleen moeten we misschien
niet te hard willen gaan. Invlechting
in het gemeentebeleid is nodig. In
hoeverre is dat te stimuleren?
Coördinatie zorgt er misschien voor
dat het einddoel meer binnen bereik
komt.

Voorzitter! Het waterbeleid staat
volop in de belangstelling. Nationaal
en internationaal is er veel in
beweging. Onze waterbeheerders, en
ik doel dan specifiek op de water–
schappen, zijn belangrijke partners in
de uitvoering van het Nederlandse
waterbeleid. Naast de uitvoering van
de reguliere taken, pakken water–
schappen de in deze Kamer
vastgestelde beleidsombuigingen op
het water– en milieugebied steeds
op. Ik noem defosfateren en
denitrificatie, de verwerking van
zuiveringsslib en de verdrogings– en
waterproblematiek. Dat een aantal
natte jaren niets uitmaakt voor de
verdrogingsproblematiek, zoals in de
beantwoording van de schriftelijke
vragen wordt gezegd, kan er bij mij
niet helemaal in. De werkelijkheid is
in ieder geval voor waterbedrijven
anders, want de investeringen
worden op dit moment uitgesteld,
omdat die minder urgent zijn.
Misschien gaat het daarbij om een
geheel andere materie.

Voor 1995 zullen de kosten van het
waterbeleid dat de waterschappen
uitvoeren circa 2,5 mld. bedragen.
Hiermee nemen zij de helft van de
totale kosten van het Nederlandse
waterbeleid voor hun rekening. Per
jaar wordt circa 800 mln. geïnves–
teerd in projecten op het terrein van
de waterkwaliteit, de waterkwantiteit
en de waterkeringen. Voor een
adequate financiële structuur worden
via heffingen en omslagen burgers
en bedrijven aangeslagen. De kosten
van het waterbeleid zullen in de
komende jaren sterk stijgen en
daarmee stijgen de lasten die
burgers en bedrijven moeten dragen.
Ter illustratie: gezinnen zullen in de
periode 1988-1998 alleen al voor het
watermilieu met een stijging van de
lasten worden geconfronteerd van
gemiddeld ƒ 160 naar ruim / 300 per
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jaar. Deze lastenstijging staat daarbij
niet op zichzelf. Ook andere
belastingen, zoals het rioolrecht,
zullen als gevolg van het ingezette
waterbeleid sterk stijgen. De vraag is
hoelang dit nog kan doorgaan. Deze
vraag geldt des te meer daar de
inspanningen van waterschappen ten
behoeve van schoon water door de
verontreiniging van diffuse bronnen
vaak geheel of gedeeltelijk teniet
wordt gedaan. Ook een niet
adequate aanpak van verontreiniging
als gevolg van het gebruik van
bestrijdigingsmiddelen en een niet
optimaal functionerend rioleringsstel–
sel ondermijnen de water–
schappelijke beleidsinspanningen,
om de verontreiniging via import
maar niet te noemen. De kosten die
waterschappen moeten maken,
leveren daarom vaak onvoldoende
milieurendement op. De sterke
stijging van de lasten voor gezinnen
en bedrijven wordt hierdoor steeds
moeilijker uit te leggen en zij
veroorzaakt ook bestuurlijke
weerstanden.

Voorzitter! Gelet op deze signalen
pleit de VVD-fractie wederom voor
realisme in het nieuwe beleid. Nieuw
beleid mag geen doel op zichzelf zijn.
Er zijn talloze discussies geweest.
Daar wordt veel energie in gestoken,
terwijl uit evaluaties blijkt dat de
huidige structuur tot tevredenheid
werkt. De VVD vindt dat ook een
discussie over het niet langer mogen
uitrijden van klasse 2 baggerspecie
die qua kwaliteit niet slechter is dan
de ontvangende bodem, zinloos is
zolang wij allen nog geen weg weten
met de echte probleemspecie klasse
3 en 4. Het zijn slechts enkele
voorbeelden. Het signaal is duidelijk:
zuinig zijn met de ons ter beschik–
king staande middelen en deze met
een zo groot mogelijk rendement
inzetten.

Voorzitter! De nota Goederen–
vervoer die wij van de vorige
minister mochten ontvangen heeft
niet de schoonheidsprijs gekregen.
Zij is oppervlakkig en in elkaar
geflanst. Is de nieuwe minister
bereid om iets meer gedegen voor
de dag te komen en een diepgaand
vervolg te produceren? Er is immers
nogal wat aan de hand. Het
wegtransport moet nog steeds als
geheel in de zwarte cijfers komen.
Gelukkig is er groei van de econo–
mie, en dan groeit ook altijd het
transport, vaak dus ook de mobiliteit.

Transport en logistiek Nederland
en met deze organisatie vele andere

hebben nog eens haarfijn uit de
doeken gedaan waar de schoen
wringt, voor zover dat niet al bekend
was. Over het eurovignet wil ik het
niet hebben, hoewel er natuurlijk de
nodige heisa over is, en niet alleen in
Nederland. De consequentie is
natuurlijk wel dat na de lastenver–
zwaringen van het vorige kabinet
prudent moet worden gehandeld.
Accijnsverhogingen kunnen alleen
maar volgens het in het regeerak–
koord vastgelegde traject met
beperkende voorwaarden.

Het regeerakkoord bevat natuurlijk
ook goede elementen voor het
goederenvervoer. Verlaging van
sociale lasten is ook goed voor de
Nederlandse truckerswereld. De
aangekondigde hulp bij het tot nieuw
leven brengen van de SELA-regeling
is toe te juichen. Ik wens de minister
succes in haar interventie in Brussel.
Kunnen wij ook niet meer langs
andere lijnen op de innovatieve weg
voortgaan? Daarbij moet natuurlijk
het ministerie van EZ aan bod
komen. Ik praat maar niet over
zwavelarme dieselolie en het
afgestemde amendement-Esselink,
volgens hetwelk 20 mln. zou worden
ingezet voor een nogal wat ander
onderwerp. Het is afgestemd, dus
het is hier niet meer aan de orde,
maar het geeft wel wat aan.

Steun in telematica, waardoor de
bedrijfsvoering nog efficiënter wordt,
is een optie. Een andere optie is om
met de industrie, in casu DAF, te
gaan praten om te komen tot nog
zuiniger dieselmotoren. Het verbruik
naar 1 op 3,3 brengen scheelt per
unit ƒ 3000 tot / 6000 per jaar.
Verbetering is natuurlijk ook te
verwachten als de cabotage werkelijk
effect krijgt. Er is nog een mogelijke
tegemoetkoming voor het bedrijfsle–
ven in het transport. Die ligt in de
aftrekbaarheid van de onkostenver–
goeding van de chauffeurs. Het is
natuurlijk een moeilijk punt met
Financiën. Wanneer men met
normbedragen zou werken, wat ook
bij andere departementen gebeurt,
zou dit mogeiijkerwijs een interes–
sante tegemoetkoming zijn.
Overigens neem ik aan dat de 500
mln. in het regeerakkoord voor het
midden– en kleinbedrijf ook geldt
voor de transportsector.

Ook het watertransport staat volop
in de belangstelling. De sector
timmert hard aan de weg en dat is
alleen maar goed. Ik blijf even buiten
het probleem van de beurtvaart. Wij
moeten gewoon voortvarend aan de

slag met de aanbevelingen van de
commissie-Van Duursen en anderen.
Onze achterlandverbindingen via de
hoofdvaarwegen zijn van essentieel
belang. Het is een van de troeven
van Nederland. Daarom moet het
Twente-Mittellandkanaal er komen,
hoe laagwaardig de Duitsers de
verbinding ook inschatten. Het is de
penetratie over het water naar de
nieuwe gebieden in het Oosten.
Zeker gezien de problemen van
Hamburg en Bremen om goede
waterverbindingen van de grond te
krijgen, is het ons belarig om snel te
werken.

Dat brengt mij op het internatio–
naal transport. Naast de vele interne
EU-problemen is er natuurlijk ook de
toegankelijkheid van Midden– en
Oost-Europa. Bilateraal moet er veel
gezwoegd worden. Mogelijk kan de
helpende hand worden geboden op
het terrein van de bureaucratie.
Marktgericht denken moet ook aan
een Poolse douanier worden
bijgebracht, voor zover hij niet zijn
eigen versie heeft ontwikkeld die
verwerpelijk is. Juist het lange–
afstandsvervoer is gebaat bij
samenwerking. Intermodaal vervoer,
bimodaal vervoer, combivervoer, de
coda-E-technologie, niets moet uit de
weg worden gegaan, alles moet
worden aangepakt. Soms is daar
enige steun voor nodig, zeker waar
het betreft samenwerking buiten de
Europese Unie. Het coda-E-initiatief,
waarbij sprake is van goede
samenwerking tussen het bedrijfsle–
ven en het Poolse ministerie van
transport, dient extra steun te krijgen
van ons eigen ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het is waarschijnlijk
risicoloos. Het gaat alleen om een
beetje extra steun in de rug en
vraagt enig vertrouwen aan de
andere kant. Bilaterale projecten met
landen waarmee wij Europa–
akkoorden hebben gesloten,
verdienen extra attentie.

Nationaal betekent gemengd
vervoer natuurlijk ook de inrichting
van terminals. Voorkomen moet
worden dat wildgroei optreedt. Er
zijn eerste–, tweede– en derdelijns–
knooppunten. Dat is een soort
prioriteitenstelling. Toch is iedereen
aan de slag gegaan. Men wedijvert
met elkaar. De overheid van welke
bestuurslaag dan ook kan er niet
geld in blijven stoppen. Twente is
misschien niet zo'n goed voorbeeld,
maar het is wel significant. Hoeveel
zullen er volgen?
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Blaauw

Dat brengt mij op het spoor–
goederenvervoer. NS Cargo
ontwikkelt vele loffelijke initiatieven.
Ik noem de Bohemia-expres. Het
blijft allemaal echter zorgelijk. Is het
waar dat de NS in 1993 slechts 7
miljoen internationaal en 5 miljoen
nationaal heeft vervoerd? De
prognoses zijn anders. Hopelijk biedt
de commissie-Hermans uitkomst en
komen wij goed beslagen ten ijs om
ingrijpende besluiten te nemen
aangaande de toekomst van het
Nederlandse goederenvervoer per
spoor.

De luchtvaart is in groei en bloei.
Laat Lelystad dan ook uitbouwen tot
een goed zakenvliegveld waar
mogelijk ook charters terecht
kunnen. Dat geeft ruimte voor de
toekomst. Wat gaat het overigens
worden met Welschap als Defensie
daar wegtrekt? Dan een niet
onbekende vraag voor de minister.
Wanneer komt de nota Relus?

Zeescheepvaart blijft een zorg,
maar daarover praten wij elders nog.
Onderzoek is echter van wezenlijk
belang. De ontwikkelingen rond het
Centrum voor maritiem onderzoek
stemmen mij bitter. Expertise wordt
weggegooid door oude controver–
sen, Europees geld wordt misgelo–
pen, de nieuwe constructie excelleert
door stroperigheid.

D

De heer Verkerk (AOV): De
begroting van Verkeer en Waterstaat,
mijnheer de voorzitter, geeft een
beeld van Nederland zoals men het
uit de lucht zou zien. Een laag land,
beschermd door Deltawerken, dijken
en duinen. Een land vol wegen en
rails. Een land ook waar de trots
vanaf kan blinken als men denkt aan
de scheepvaart en de luchtvaart.
Helaas moest de scheepvaart de
afgelopen nacht vissers aan de zee
prijs geven. Het is ook een land waar
de fiets steeds meer wordt gebruikt,
maar soms minder ruimte krijgt en
dan moet wijken voor snelwegen of
geparkeerd autoblik.

Op het eerste gezicht lijkt deze
begroting een hecht doortimmerd
werk. Soms biedt die overigens
ruimte voor onverwachte experimen–
ten, kostbare experimenten,
waarvoor de voorgangster van deze
minister zeer gevoelig was. Het is te
hopen dat dit tijdperk van geld
uitgeven aan onnozele zaken voorbij
is. Ik denk aan de carpoolstrook die
werd tot een carfoolstrook. Deze

minister geeft naar ik hoop van meer
realiteitszin blijk. De eerste tekenen
daarvan zijn gunstig, als zij maar
bliift denken aan de omvang van ons
land en niet ingaat op uit de
Verenigde Staten overgewaaide
ideeën die op de Nederlandse schaal
niet passen.

Het AOV hecht grote waarde aan
een goed en veilig verkeer, zowel per
auto als per openbaar vervoer. Het is
het rijgedrag van de automobilist
dat, naast goede wegen natuurlijk,
de veiligheid of onveiligheid
bevordert. Het verdient daarom
aanbevelmg dat de media in hun
berichtgeving niet altijd de mist, de
regenval of verblindend zonlicht de
schuld geven van auto ongelukken.
U kent de koppen: "Dichte mist
veroorzaakt kettingbotsing" en
"Automobilist verblind door
zonlicht". Files ontstaan, omdat men
te weinig de fiets, de bus of de trein
neemt. De ambtenaren van Verkeer
en Waterstaat kunnen op dit punt
wellicht een voorbeeld geven. Wil de
minister ons meedelen of haar
ambtenaren hebben voldaan aan de
opdracht van het vorige kabinet om
20% minder autokilometers te
maken? Een vraag die kennelijk ook
bij de heer Blaauw speelt.

De NS worden per 1 januari a.s.
geprivatiseerd. "Wij gaan ervoor!",
zeggen de NS in een reclamecam–
pagne, waarvan de slagzin over dat
"gaan" ons wat ontgaat. Waarvoor
gaan de NS?

Hier enkele vragen van een
treinreiziger. Voor nog meer
kauwgum op perrons? Voor nog
meer zakkenrollers in vooral
internationale treinen? Voor nog
minder hygiëne op de treintoiletten?
Voor nog minder ruimte en
instapmogelijkheden voor ouderen
en gehandicapten in bijvoorbeeld
rolstoelen? Voor nog meer junks
tussen vijf uur en zeven uur op de
lijn naar Dordrecht en Rotterdam, in
de eerste klasse wel te verstaan?
Voor opheffing van onrendabele
lijnen? Voor nog blotere advertenties
op de stations om de mensen op te
wekken organen af te staan?

De privatisering van de NS is bijna
een gepasseerd station, maar toch
hebben wij enkele vragen. Wat
gebeurt er in de toekomst met de
stations? Worden dat supermarkten?
De ook geprivatiseerde PTT heeft
eens gedroomd van postkantoren
met winkels erin: het experiment is
niet zo geslaagd te noemen. Hoe
worden de voorwaarden voor het

reizigersvervoer? Moeten de NS en
het Rijk denken aan een soort
ethische code? Wie komt na het
medium Jomanda in aanmerking
voor een speciale huurtrein? Welke
voorwaarden worden gesteld aan de
NS wat betreft de prijs van trein–
kaartjes?

Of om Wim Kan te citeren wat de
NS in 1995 betreft: "Waar gaan wij in
het nieuwe jaar naartoe?".

Wanneer de NS eenmaal zijn
geprivatiseerd, volgt de verzelfstandi–
ging van de busondernemingen. Het
AOV is vooralsnog tegen de
uitverkoop van de bus–
maatschappijen, want wat gebeurt er
met de onrendabele lijnen? Dreigt
eigenlijk geen kapitaalvernietiging
van het materieel? Hoe gaat het met
het personeel in de toekomst? Maar
voordat het zover is, dient in de
Kamer nog het debat over deze zaak
te worden gevoerd in samenhang
met de verscheidene rapportages.
Wij vinden het daarom onjuist dat de
minister nu reeds de openbaar–
vervoermarkt openstelt voor
concurrenten door de aanbesteding
van twee gebieden in Zeeland en
Limburg. Een zorgvuldige besluitvor–
ming is hiermee niet gediend. Hoe
staat de minister tegenover de
mogelijkheden van aanvullend
collectief vervoer waarmee wordt
geëxperimenteerd? Is er overleg
tussen deze minister en haar collega
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport over de financiering? Onze
fractie pleit alleszins voor vervoer op
maat.

De fractie van het AOV ziet weinig
structuur in de plannen voor de
railnetten in ons land, of het zou
moeten zijn dat elke autosnelweg
een railpendant moet hebben, zoals
de Betuwelijn en de hogesnelheids–
lijn doen vermoeden. Hopelijk wil de
minister ons duidelijk maken welke
filosofie eigenlijk wordt gevolgd bij
de plannen voor de railinfrastructuur
en welke belangen ermee gediend
zijn. Wij denken daarbij vooral ook
aan de verhouding tussen het
stadsrailvervoer van het gemeentelijk
vervoersbedrijf in Amsterdam en dat
van de NS. Vraagtekens kunnen
worden geplaatst bij het Hemboog–
plan van de NS in Amsterdam–
Sloterdijk.

Voor veel ouderen die slecht ter
been zijn en voor de gehandicapten
vormt het openbaar vervoer soms
het enige middel om zich te
verplaatsen naar familie of kennis–
sen. Evenals de fractie van Groen–
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Verkerk

Links dringt onze fractie er bij de
minister op aan zo spoedig mogelijk
de gelden vrij te geven voor
gehandicaptenliften op elf metrosta–
tions op de noord-zuidlijn van de
oudste metro in ons land, die in
Rotterdam. Enkele tienduizenden
Rotterdammers wachten al sinds juli
vorig jaar op deze voorziening. Toen
al vroeg de voorgangster van deze
minister de gemeente Rotterdam de
verdere voorbereidingen ter hand te
nemen. Ik kan meedelen dat een
brede meerderheid van de gemeen–
teraad van Rotterdam donderdag
aanstaande waarschijnüjk een door
de PvdA ingediende motie over deze
zaak zal aannemen. In die motie
wordt een beroep gedaan op de
regering om over de brug te komen
met het geld voor de gehandicapten–
liften op elf metrostations in
Rotterdam.

Het langzaam verkeer dreigt
langzamerhand wat bedreigd te
worden. Ouderen, gehandicapten en
moeders met kinderen weten soms
niet hoe snel zij op oversteekplaatsen
het vege lijf moeten redden. Kan de
minister er op laten toezien dat de
verkeerslichten voor voetgangers
langer op groen staan dan nu heel
dikwijls het geval is? De gewone
voetganger is nu gedwongen op een
smal stukje stoep te wachten tot het
verkeer voor en achter hem is
voorbijgeraasd. En waarom zijn er
eigenlijk knoppen bij de oversteek–
plaatsen, als zij toch niet functione–
ren? Bovendien pleiten wij voor
politiecontrole bij de oversteekplaat–
sen met zebra's. Daar vallen nog te
veel slachtoffers.

Voorzitter! De veiligheid en de
werkgelegenheid op en rond
Schiphol zijn gediend met een
spoedige afhandeling van alle
procedures rond de vijfde baan.
Werkgelegenheid is ook een aspect
van de scheepvaartsector die gebaat
is bij goede maatregelen om het
uitvlaggen van schepen verder tegen
te gaan. Ook hier geldt dat stilstand
achteruitgang is.

Mijn fractie heeft verder zorgen
over de waterkeringen. Welke
maatregelen heeft de minister
eigenlijk voor ogen om de door de
hogere temperatuur in de atmosfeer
stijgende zeespiegel te keren? De
veiligheid van Nederland kan in de
toekomst op het spel staan. Verder
baart ons zorgen de recente
berichtgeving over de voet van de
stormvloedkering in de Ooster–
schelde. De beschermende asfaltlaag

aan de zeezijde van deze stormvloed–
kering is aangetast of zelfs verdwe–
nen. Kan de minister de juistheid van
dit bericht bevestigen en, zo ja,
welke maatregelen worden genomen
en op welke termijn? Hoe is thans
eigenlijk de situatie rond de
roestvorming op de schuiven van de
stormvloedkering in de Ooster–
schelde?

Voorzitter! Tussen de nietige
voetganger en de enorme storm–
vloedkering beweegt zich de
begroting voor 1995. Een begroting
met bezuinigingen natuurlijk, maar
één ding ontgaat ons volledig.
Waarom bedraagt de definitieve
bezuiniging in het Infrastructuur–
fonds 57% in het stadsgewestelijk
vervoer, een sector met nota bene de
meeste verplaatsingen, waar
tegenover slechts 14% bezuinigingen
op wegen en 26% bezuinigingen op
de Betuweroute staan? Overigens
wensen wij de minister alle succes
toe in de komende periode.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

Mevrouw Van 't Riet (D66):
Voorzitter! Een ongeluk bij een geluk,
zo is de congestie op de weg nog het
beste te omschrijven. De groei van
de mobiliteit en het autogebruik
komt immers vooral door taak–
combinatie en kleinere huishoudens.
Dat laatste is wat wij willen en waar
wij over het algemeen blij mee zijn.
Dat geldt omgekeerd evenredig voor
het eerste: de groeiende mobiliteit en
de daarmee gepaard gaande
verstopping. Van de 5 kilometer die
de bevolking aflegt, zijn er ongeveer
4 per auto gemaakt. De opmars van
de auto is vooral ten koste gegaan
van het aandeel van het lopen en
fietsen en van het openbaar vervoer.
Wij veramerikaniseren.

Om zowel de economie gezond te
krijgen als het milieu niet te zwaar te
belasten, is een reeks van maatrege–
len nodig. Hier wreekt zich dat het
SVV 2 nooit in zijn geheel is
uitgevoerd zoals het is bedoeld. Er
zijn aanvullende maatregelen nodig.
Ik noem er drie: gedragsverandering,
uitbreiding en kwaliteitsverbetering
van het openbaar vervoer en betere
benutting van de bestaande
infrastructuur.

Met een groot aantal voorstellen
van de minister is de D66-fractie het
eens, met name met de gedeelde

verantwoordelijkheid. Ook het
bedrijfsleven zal verantwoordelijk–
heid moeten nemen door bedrijfsver–
voersplannen te maken waarmee,
naast het gebruik van openbaar
vervoer en fiets, ook het carpoolen
kan worden gestimuleerd.

Er is een grotere ruimtelijke
spreiding ontstaan van bedrijfs–
terreinen en woonlocaties. Het beleid
moet er echter op gericht zijn om het
dichter bij het werk wonen te
stimuleren door een goed locatie–
beleid. Indien dit niet mogelijk is,
dan is een goede openbaar–
vervoervoorziening noodzakelijk. Ik
leg de minister daarom de vraag
voor of het subsidie-instrument ten
aanzien van instellingen niet meer
gerelateerd zou kunnen worden aan
de doelstelling van mobiliteits–
beperking. Het gaat mij hier niet om
het onttrekken van subsidie aan
huidige voorzieningen, zoals
verzorgingshuizen, maar om bij de
projectie van nieuwe voorzieningen
een relatie aan te leggen tussen het
subsidie-instrument en de bereik–
baarheid met het openbaar vervoer.
Er ligt hier overigens duidelijk een
taak voor de gemeenten en de
provincies, met name voor wat de
bestaande instellingen betreft.

Het pnjsbeleid is een van de
instrumenten die het gedrag kan
beïnvloeden. De fractie van D66 vindt
ook de voorstellen op dit gebied te
mager.

De heer Schutte (GPV): Ik hoor
graag een nadere toelichting over de
subsidievoorwaarden. Mevrouw Van
't Riet zal toch begrijpen dat het
instrument van de subsidie–
voorwaarden gekoppeld behoort te
zijn aan het doel waarvoor de
subsidie wordt verleend? Is zij niet
op een oneigenlijke wijze bezig om
subsidievoorwaarden voor te stellen?
Als zij dat voor dit doel doet, wat op
zichzelf heel lovenswaardig is, zijn er
natuurlijk ook andere maatschappe–
lijke doelen die op zichzelf niet met
de subsidiëring te maken hebben,
maar die wel aan de subsidie–
voorwaarden gekoppeld zouden
kunnen worden.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Dat is
waar, maar het belang van dit
instrument is dat het voor de
overheid eigenlijk het enige
sturingsinstrument op dit gebied is.
Daarom is het van belang dat dit
daaraan kan worden toegevoegd.
Overigens zijn er, zeker op lokaal
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Van 't Riet

niveau, subsidievoorwaarden die niet
alleen het doel van de subsidie
beogen. Er zijn dus voorbeelden te
bedenken, maar het is inderdaad een
toegevoegd instrument, naast het
nagestreefde doel.

De heer Schutte (GPV): Her en der
zijn er in de praktijk bij de lagere
overheden voorbeelden te vinden. Ik
ken die voorbeelden en het zijn naar
mijn gevoel over het algemeen niet
de meest gelukkige voorbeelden Als
mevrouw Van 't Riet een instrument
zoekt, moet zij er dan, gelet op het
feit dat het om ruimtelijk beleid gaat,
niet juist voor zorgen dat er in het
kader van het ruimtelijk beleid
instrumenten zijn? Als die nu niet
voldoende zijn, moet men dit regelen
via het streekplan, het bestemmings–
plan of misschien de Wet op de
ruimtelijke ordening, maar niet via
een oneigenlijk instrument als de
subsidievoorwaarden.

Mevrouw Van 't Riet (D66): U weet
dat het ook bij de Vinex gebeurt,
namelijk met de koppeling tussen de
openbaar-vervoervoorziening en het
locatiebeleid.

De heer Schutte (GPV): Daarbij is er
ook een directe relatie tussen de
voorwaarden en het beoogde doel,
maar u hebt het nu over ziekenhui–
zen, bejaardenoorden en dergelijke.
Dat is natuurlijk een totaal andere
zaak, want die hebben een heel
andere functie.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Dat
klopt, maar het gaat erom dat de
directies van deze instellingen samen
met de overheden worden gepusht
om dit instrument te gebruiken. Het
doel is om de openbaar–
vervoervoorzieningen daar te krijgen
waar zij behoren te zijn, namelijk bij
de instellingen. De heer Blaauw heeft
in een interview gezegd dat er veel
in het groen terecht is gekomen. Dat
willen wij in de toekomst niet meer
en daar doen wij ook in het
locatiebeleid het nodige aan. Voor de
bestaande instellingen is het van
belang, dat dit wordt gestimuleerd.
Het kan alleen in nauw overleg
tussen overheden en instellingen. Via
het subsidiebeleid kan dit worden
gestimuleerd. Ik vraag aan de
minister, of dit instrument gebruikt
kan worden. De heer Schutte heeft
daarover twijfel. Ik denk dat het kan.

De heer Schutte (GPV): Ik dacht dat

u vrij zeker van uw zaak was, gezien
de verve, waarmee u dit idee in de
media hebt uitgedragen.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ik
geloof erin. Anders zou ik het niet
inbrengen.

De heer Schutte (GPV): Precies. Mijn
voorlopige conclusie is, dat het een
vorm van détournement de pouvoir
is.

Oe heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik heb natuurlijk lof voor de creatieve
gedachte. Ik hoorde mevrouw Van 't
Riet via de media zeggen, dat het
ook moet gaan om de bestaande
gesubsidieerde instellingen. Ik denk
dan aan ziekenhuizen en pretparken.
Is het nu niet gemakkelijker om het
openbaar vervoer naar dat soort
instellingen te brengen in plaats van
dat soort instellingen naar het
openbaar vervoer?

Mevrouw Van 't Riet (D66): Dat ben
ik met de heer Rosenmöller eens.
Waar dat niet mogelijk is, moet bij
de instellingen een verantwoordelijk–
heid worden gelegd. Ik denk aan
bedrijfsvervoersplannen, vervoers–
management, enz. De instellingen
moeten een prikkel krijgen voor een
vervoersvoorziening. Het is zaak, dat
er busjes kunnen rijden naar
bijvoorbeeld het station. Als er echt
niet aan voldaan kan worden, moet
worden gedacht aan het inperken
van het subsidie. Dat is niet mijn
doel. Ik wil ook niet het maatschap–
pelijk draagvlak wegnemen, met als
gevolg onrust. Waar de overheden
niet tegemoet kunnen komen aan
een openbaar-vervoervoorziening bij
die instellingen, hebben die
instellingen de verantwoordelijkheid
voor een vervoersmogelijkheid naar
de plekken van openbaar vervoer.
Het is een wisselwerking, een
gedeelde verantwoordelijkheid.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Er bestaat geen meningsverschil
tussen mevrouw Van 't Riet en mij
en een groot deel van de Kamer, dat
dit soort instellingen - pretparken
waar veel mensen komen - optimaal
bereikbaar moeten zijn voor het
openbaar vervoer. Het gaat om de
vraag, welk instrument daarvoor
ingezet wordt. Wil zij de huidige
gesubsidieerde instellingen een
nieuwe voorwaarde opleggen, waar
het de bereikbaarheid van het
openbaar vervoer betreft? Er werd

zelfs over verplaatsing en verhuizing
gesproken als het niet zou gebeuren.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Alleen
als het niet anders kan. Het is een
uiterste middel. Ik denk in eerste
instantie aan het doel, namelijk
optimale bereikbaarheid via het
openbaar vervoer. Ik denk dat dit
instrument kan werken. Ik wil met de
minister en de Kamer daarover een
discussie. Als de heer Rosenmoller
een andere creatieve gedachte heeft,
dan wil ik daarover graag discussië–
ren.

De heer Reitsma (CDA): Ik heb ook
met verbazing kennis genomen van
het voorstel van D66. Ik heb daarover
twee concrete vragen. Is mevrouw
Van 't Riet niet bang, dat met dit type
voorstellen elk draagvlak wordt
weggeslagen? De minister wil te
zamen met instellingen en bedrijven
vervoersplannen opzetten. Ik vrees,
dat het draagvlak daarvoor dan
wordt weggeslagen.

Als je de subsidieregeling voor
instellingen aangrijpt, dan zit je toch
op een hellend vlak. Straks kunnen
subsidies voor particuliere woning–
bouw afhankelijk worden gemaakt
van het gedrag van betrokkenen ten
aanzien van auto rijden of gebruik
maken van het openbaar vervoer.
Zitten wij niet op een geweldig
hellend vlak, als wij dit instrument
uit de kast halen?

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ik meen
dat dit een aparte discussie vergt. Ik
ben het absoluut niet eens met de
heer Reitsma. Ik denk, dat van een
glijdend vlak geen sprake is. Het is in
dit geval zelfs gewenst.

Het draagvlak vind ik zeer
belangrijk. Er moet absoluut geen
onrust ontstaan over het sluiten van
instellingen, omdat er geen openbaar
vervoer is. Directies van instellingen
moeten de verantwoordelijkheid
nemen. Openbaar–
vervoervoorzieningen moeten zij als
randvoorwaarde voor hun instelling
zien. De verzorgingshuizen hebben
de grote wens, dat er een bus voor
de deur rijdt. Als die voorziening er
niet is, hebben die instellingen ook
een verantwoordelijkheid, naast de
overheid.

De heer Reitsma (COA): Is mijn
conclusie juist dat u nu weer een
stapje verder gaat? Geeft u nu aan
dat elke burger die op de een of
andere manier subsidie krijgt,
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gekoppeld mag worden aan het
gedrag dat die burger op een heel
ander terrein vertoont?

Mevrouw Van 't Riet (D66): Neen.

De heer Reitsma (CDA): Maar u stelt
toch dat u erover wilt nadenken of
dit niet breder kan worden ingezet. Ik
kan dan niet anders dan deze
conclusie trekken.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Neen.
Instellingen worden gesubsidieerd en
daarbij gelden bepaalde voorwaar–
den. Er is dus sprake van een
bepaalde overeenkomst. Het gaat
erom dat dit element wordt
ingebracht in de overeenkomst met
de instelling die subsidie ontvangt. Ik
heb het niet over individuele burgers
maar over instellingen die veel
automobiliteit oproepen. Ik denk dat
het in dat verband een instrument
kan zijn. Duidelijker kan ik het niet
zeggen. Met de minister wil ik
nagaan of dit een creatieve gedachte
is of niet. Daarom breng ik dit in
discussie.

De heer Poppe (SP): Ik krijg de
indruk dat mevrouw Van 't Riet de
wereld op een gigantische manier op
z'n kop zet. Er zijn in Nederland geen
instellingen die aan ongebaande
wegen liggen en dat betekent dat het
openbaar vervoer er altijd kan
komen. Welnu, dan kun je toch niet
tegen instellingen zeggen dat die
voor openbaar vervoer moeten
zorgen? Het zijn de openbaar–
vervoerorganisaties die daarvoor
moeten zorgen. Waarom vraagt
mevrouw Van 't Riet de minister niet
om ervoor te zorgen dat de
instellingen, waar nu nog geen
openbaar vervoer komt, wèl van
openbaar vervoer worden voorzien?
Dat is de eenvoudigste manier. Als
vervolgens wordt gezegd dat het om
zelfstandige organisaties gaat, zien
we meteen de effecten van de
privatisering. In elk geval kan dit niet
worden verlangd van instellingen die
met hun subsidies nauwelijks rond
kunnen komen.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Laten
wij het van twee kanten benaderen.
Het openbaar vervoer moet er
komen. Waar dat niet op de
gebruikelijke manier kan, ligt de
verantwoordelijkheid bij de
instellingen. Laten wij over deze
optie discussiëren.

De heer Poppe (SP): Zet de wereld
maar gewoon weer op z'n benen en
zorg er maar voor dat het openbaar
vervoer bij de ziekenhuizen en
andere instellingen komt.

De heer Van Gijzel (PvdA):
Voorzitter! Ik vind het wat jammer
dat mevrouw Van 't Riet volhardt in
haar stellingname want ik vind dat zij
terecht met haar cri de coeur is
gekomen. Er zijn veel instellingen die
worden geconfronteerd met een
forse mobiliteitsbehoefte, zoals
bejaarden– en ziekenhuizen. De
conclusie moet zijn dat in de
afgelopen jaren de taakstellingen
ertoe hebben geleid dat dergelijke
instellingen in onvoldoende mate zijn
ontsloten. Dat is te betreuren, maar
ik denk dat mevrouw Van 't Riet haar
boodschap aan het verkeerde adres
richt; wat dat betreft onderschrijf ik
het betoog van de heer Poppe. Waar
vervoersbedrijven en gemeenten niet
de verantwoordelijkheid nemen om
voor een goede ontsluiting te zorgen,
moeten die bedrijven en gemeenten
erop worden aangesproken. Je kunt
die boodschap niet neerleggen bij de
instellingen zelf.

Mevrouw Van 't Riet (D66):
Voorzitter! Ik meen dat deze
interruptie geen reactie behoeft. Ik
verwijs opnieuw naar de door mij
bedoelde wisselwerking maar dat
heb ik intussen al driemaal gedaan.

Voorzitter! Het prijsbeleid is een
van de instrumenten die het gedrag
kan beïnvloeden. D66 vindt de
voorstellen op dit gebied te mager.
Variabilisatie van de autokosten is
een van de voorstellen, het betreft
hier het zwaarder belasten van het
rijden en het in mindere mate
belasten van het bezit van de auto.
De minister wil proberen in Europees
verband een veel hoger minimum–
niveau van de accijns te bepleiten.
Gaat de minister eventueel met
andere landen gezamenlijk een
voorstel doen? Kortom, neemt zij het
initiatief?

Rekeningrijden is naar de
volgende eeuw verbannen; dat
betreurt mijn fractie. Is het niet
mogelijk om tot snellere invoering
over te gaan? Volgens mij liggen de
plannen op het ministerie klaar;
waarom langer wachten? In het
rapport "Benutten naast bouwen"
van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat van juli 1994 staat dat
een spitsbijdrage de congestie op het
hoofdwegennet met 25% a 30%

vermindert. Op termijn kan de
spitsbijdrage vervangen worden door
het elektronisch rekeningrijden. De
minister-president heeft tijdens de
algemene beschouwingen gezegd
dat gedifferentieerde tarieven
mogelijk zijn in dal– en spitsuren en
dat de minister van Verkeer en
Waterstaat met voorstellen zou
komen. Ik kon toen eigenlijk alleen
denken aan het spitsvignet. Mijn
vraag is: waarom heeft de minister
dit instrument meteen afgeschoten?

Naast het prijsbeleid kondigt de
minister ook een aantal fiscale
maatregelen aan, zoals optimalisatie
van fiscale instrumenten ter
stimulering van het carpoolen,
vervoersmanagement en gebruik van
openbaar vervoer en fiets. In het
rapport "Benutting" wordt de
beperking van de aftrekbaarheid van
de woon– en werkvergoeding voor
autogebruik genoemd. Mijn partij is
altijd principieel voorstander geweest
van de afschaffing van het
reiskostenforfait. We sluiten echter
niet de ogen voor de werkelijkheid,
zoals de gecompliceerde verhouding
tot de ruimtelijke ordening en het
stimuleren van werken boven
inactiviteit, in het kader waarvan het
reiskostenforfait een instrument is.
Ziet de minister in dit verband
mogelijkheden om het gebruik van
het openbaar vervoer en het
carpoolen te bevoordelen ten
opzichte van het gebruik van de
auto? De minister kondigt in de
beantwoording van vragen aan dat
zij over deze fiscale maatregelen
overleg wil voeren met de minister
van Financiën. Ik vraag haar welke
inzet zij hierbij kiest.

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik vind dit betoog wat dubbelslach–
tig. De fractie van D66 pleit immers
enerzijds voor het afschaffen van het
reiskostenforfait maar vraagt
anderzijds om de introductie van een
fiscale maatregel in het voordeel van
het carpoolen. Ik vind dat je niet
beide maatregelen kunt doorvoeren.
Ofwel er is sprake van een totale
fiscale regeling voor het reizen, ofwel
je schaft de hele handel af. Wat wil
mevrouw Van 't Riet nu?

Mevrouw Van 't Riet (D66) Ik wil
fiscale maatregelen, zowel voor het
carpoolen als voor het openbaar
vervoer. Hoe dat verder moet, is een
vraag die wat mij betreft behoort bij
een fiscale discussie. Daar wil ik mij
absoluut niet in mengen omdat
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daarbij met betrekking tot de in te
zetten instrumenten een vrij
technische afweging aan de orde
komt. De inzet die ik nu kies, houdt
in dat de minister aangeeft in
hoeverre zij de ongewenste effecten
van het reiskostenforfait kan
omzetten in gewenste effecten,
namelijk een intensiever gebruik van
het openbaar vervoer en het
carpoolen.

De heer Reitsma (CDA): Met andere
woorden, u zegt nu dat het
reiskostenforfait niet moet worden
afgeschaft.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Nee,
want ik begon met de mededeling
dat wij een principieel voorstander
zijn van afschaffing van het
reiskostenforfait. Ik ben onvoldoende
in de materie thuis om met u een
discussie over het fiscale aspect aan
te gaan, maar ik denk dat stimulering
van carpoolen en openbaar vervoer
wellicht een alternatief is. De
minister heeft deze gedachte
overigens ook naar voren gebracht.

De heer Reitsma (CDA): Maar je
kunt niet beide standpunten
innemen; je kunt het reiskostenforfait
in een bepaalde vorm handhaven, je
kunt nadenken over betere modalitei–
ten, of je schaft het af.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ik heb al
een reactie gegeven.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Ik heb toch nog wel behoefte aan
enige verduidelijking, want u heeft
uw eerste zin herhaald. U zei dat de
fractie van D66 altijd een principieel
tegenstander van het reiskosten–
forfait is geweest.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Dat
staat ook in ons programma.

De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Maar vervolgens zei u dat uw fractie
ook oog voor de werkelijkheid heeft.
Die relatie begreep ik niet helemaal.
Is uw fractie nu nog steeds vóór
afschaffing van het reiskostenforfait?

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ja.

De heer Stellingwerf (RPF): Maar
welke werkelijkheid bedoelt u dan,
de werkelijkheid van de maatschappij
of de politieke werkelijkheid?

Mevrouw Van 't Riet (D66): Legt u

mij dan eerst maar eens het verschil
uit.

De heer Stellingwerf (RPF): Ik maak
uit uw woorden op dat uw fractie
onder druk van de coalitiepartners
op dit punt heeft toegegeven.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Nee,
absoluut niet.

De heer Stellingwerf (RPF): Dan wil
ik toch wel graag weten op grond
van welke werkelijkheid u van uw
principe afgestapt bent.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Ik ben
niet van mijn principe afgestapt, ik
ben begonnen met de opmerking dat
wij altijd een voorstander van
afschaffing van het reiskostenforfait
zijn geweest, wat ook in ons
programma staat. Verder heb ik
gezegd dat er nu een discussie moet
worden gevoerd over de fiscale kant
van deze zaak, maar dat die niet bij
de behandeling van dit beleidsterrein
thuishoort, maar bij Financiën.
Daarbij kunnen elementen als
openbaar vervoer en carpoolen
betrokken worden.

Naast het beperken en geleiden
van de automobiliteit is het
stimuleren van het gebruik van het
openbaar vervoer nodig. Het gaat
niet goed met het openbaar vervoer.
Het gebruik neemt eerder af dan toe.
Toch is men met een inhaalslag
bezig door de verbetering van de
infrastructuur. De Nederlandse
Spoorwegen rijden door een
bouwput en eindigen in 1996 met
"de grote klap" Pro rail. De tweede
fase van Rail 21 wordt fluitend door
de Railrunner ingeluid. Door de
verzelfstandiging is de NS bezig, zijn
produkt meer op de markt te richten,
de kwaliteit te verbeteren, het railnet
uit te breiden en de snelheid te
verhogen. Dit is hard nodig; om een
voorbeeld te geven, op het gebied
van het goederenvervoer was het
aandeel van de NS in de jaren zestig
30 miljoen ton per jaar, nu met
moeite 17,5 miljoen ton. Er is
gelukkig sprake van een lichte groei,
maar het is nog niets vergeleken met
wat er over de weg gaat. Wat denkt
de minister van het verzoek van NS
om net als vroeger weer rails te
kunnen aanleggen naar bedrijven?

Wat ons zorgen baart, is wat er als
gevolg van de verzelfstandiging van
de NS gaat gebeuren met de
onrendabele lijnen, het volgens
afspraak aanleggen van stations bij

nieuwbouwlocaties en de fietsenstal–
lingen bij stations. Overleg is
gaande; kan de minister de stand
van zaken aangeven? Is er bijvoor–
beeld al meer inzicht in de budget–
taire omvang van het contract dat
tussen Verkeer en Waterstaat en de
NS gesloten zal worden in verband
met de onrendabele taken? Verder is
Randstadspoor in ontwikkeling en wij
gaan ervan uit dat dit een belangrijk
onderdeel zal zijn van Rail 21.

Een van de aspecten van de
verzelfstandiging is het capaciteits–
management. Wij hebben er toch
wel problemen mee dat dit onderge–
bracht is bij de NS, wij vinden dit
meer een overheidstaak. Wat vindt
de minister hiervan?

Een van de voordelen van de
verzelfstandiging van zowel NS als
streekvervoer is dat er meer integraal
gewerkt wordt en dat er meer van
wordt uitgegaan, hoe mensen het
beste van A naar B kunnen gaan, in
plaats van alleen verkokerd te kijken
naar de trein, de bus, de metro en de
fiets als middelen van vervoer.
Onrendabele lijnen van de NS
kunnen vervangen worden door
andere middelen van openbaar
vervoer, door het aanbieden van
maatwerk aan de klant. Er kunnen
dan contracten kunnen worden
gesloten met taxibedrijven. De
minister geeft aan dat de motie–
Wolffensperger, waarin gevraagd
wordt om het vraagafhankelijke
vervoer op te nemen in de systemen
van stads– en netnormering en het
toekomstige stelsel van regio–
bekostiging, wordt betrokken bij de
discussie over de rapporten van
Brokx en De Boer. De discussie over
de rapporten van de commissie–
Brokx en –De Boer vindt volgend jaar
plaats. Echter vooruitlopend op deze
discussie, worden reeds aanbestedin–
gen gedaan van het openbaar
vervoer. De commissie-Brokx werkt
nog aan een vervolgadvies over de
wijze van aanbesteding, markt–
ordening en mededinging.

In Zeeland en Limburg is de markt
opengesteld. De minister heeft deze
lijn voortgezet. Volgens ons moet
besluitvorming echter nog plaatsvin–
den en wij vragen ons af, of een
uitstel van deze procedure tot na de
behandeling in de Kamer niet
mogelijk is.

Bij deze discussie zal het ook over
de vervoerregio's gaan. De VNG en
het IPO hebben afgelopen vrijdag
samen een reactie gegeven over het
voortbestaan van de vervoerregio's.
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Het is duidelijk dat behalve in de
BON-gebieden de vervoerregio's
afgeschoten worden. De provincie
gaat de hoofdlijnen van beleid
vaststellen, toetst de gemeentelijke
plannen, het streekvervoer gaat naar
de provincie en het stadsvervoer
blijft bij de gemeenten. De regionale
directies van Verkeer en Waterstaat
worden gedecentraliseerd naar
gemeenten en provincies, alsook,
naar ik aanneem, naar de BON–
gebieden. Ik ga ervan uit dat, als er
over provincies gesproken wordt, het
dan gaat over provincies nieuwe stijl
waarvan de schaal nog ter discussie
staat.

Uitgangspunt moet zijn - hier
hechten wij zeer aan - dat bestaande
regionale verkeers– en vervoersplan–
nen die door de gemeenten zijn
goedgekeurd, ook uitgevoerd worden
en dit niet moet wachten op toetsing
door de provincie nadat zij daar een
apparaat voor heeft opgetuigd. Er
moet voldoende beleidsruimte zijn
voor de centrumgemeenten.
Middelen moeten dan direct door de
provincie worden toegekend; zij heeft
dan niet meer dan een loketfunctie.
Deze discussie voeren wij dus begin
volgend jaar. Wij spreken ons dus
nog niet uit over de opmerkelijke
standpuntbepaling van met name de
VNG in dezen.

Ook de binnenvaart is aan
vernieuwing toe. Het goederen–
aandeel neemt voor deze sector
helaas ook af. Betere samenwerking
is gewenst. Daar wordt gelukkig ook
aan gewerkt. Innovatie moet worden
gestimuleerd, zoals het aardige
initiatief van de Riversnake. Kent de
minister dit initiatief en, zo ja, wat
vindt zij ervan?

Wil je een wijziging in de modal
split, meer rail en water en minder
weg, dan zal er toch voor een
integrale benadering gekozen
moeten worden. Of dat meer geld zal
moeten betekenen, zoals de wensen
uit het veld van 2 mld. tot 3,5 mld., is
de vraag. Eenvoudig gezegd: dat
geld is er nu gewoon niet. Het FES
moet nog gevormd en gevoed
worden. Er komen nogal wat grote
projecten aan en het ziet ernaar uit
dat volgend jaar alles ongeveer
gelijktijdig aan de orde is: Betuwelijn,
HSL, Schiphol, de discussie over
"Brokx" en "De Boer". Bovendien
moet er bezuinigd worden: tot en
met 1998 ruim 1 mld.

Waar wij moeite mee hebben, is
het grote aandeel in de bezuinigin–
gen van het stadsgewestelijk

openbaar vervoer van ruim 600 mln.
Juist in de stadsgewesten moeten de
grootste knelpunten opgelost
worden. In dat opzicht kan de
grootste bijdrage aan de verandering
van de modal split geleverd worden.
Juist op dat niveau zijn de oplossin–
gen het duurst vanwege de dichte
bebouwing en de kwetsbare
binnensteden. Volgens de minister is
er sprake van onderuitputting
doordat gemeenten achterlopen met
het maken en indienen van plannen.
Daar zegt zij nogal wat. Kan de
minister dit toelichten aan de hand
van feiten en cijfers?

De heer Reitsma (CDA): Mevrouw
Van 't Riet zegt: investeren is nodig
en wij hebben al moeite met de
ombuiging. Dit heeft zij toegelicht. Zij
zegt de allergrootste moeite te
hebben met de forse bezuinigingen
op het stads– en streekvervoer. Ik
deel haar opvatting. Maar waar wil
zij dat vandaan halen? Of zij gaat
met ons mee in de wens dat er extra
middelen komen via een andere
prioriteitenstelling in de Miljoenen–
nota dan wel zij legt deze kwestie op
andere bordjes.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Hierover
gaan wij op 28 november discussië–
ren. De vraag geldt overigens niet
zozeer voor volgend jaar als wel voor
de jaren daarna. Dan wordt de
grootste bezuiniging doorgevoerd. Er
moet eerder naar nieuwe wegen
gekeken worden dan naar bezuinigin–
gen op stadsgewestelijk openbaar
vervoer. Er moet wel goed nagegaan
worden welke nieuwe wegen
getemporiseerd dan wel naar achter
geschoven kunnen worden en welke
eventueel geschrapt kunnen worden.
Dit moet in een meerjarenperspectief
afgewogen worden. Die vertaalslag
heb ik evenwel nog niet gereed.

De heer Reitsma (CDA): U moet toch
wat duidelijker worden. Op de korte
termijn, ofte wel de eerste drie jaar
van deze kabinetsperiode, moet er
ongeveer 0,5 mld. bezuinigd worden
op het stadsgewestelijk vervoer. Dat
kan echter niet. Die mening bent u
ook toegedaan. U moet boter bij de
vis doen en zeggen: als wij die 0,5
mld. erbij doen, schrappen wij
concreet bepaalde projecten in
Nederland. Burgers en regio's
hebben recht op duidelijkheid. U
moet die ook verschaffen.

Mevrouw Van 't Riet (D66): Dat wil

ik de 28ste aangeven. Dan spreken
wij over de specifieke wegen–
projecten. Dan kun je ook die
vergelijking maken. Ik kan wel wat
gaan noemen, maar dat vind ik niet
zorgvuldig. Dan kunnen wij zeggen
welke projecten geschrapt kunnen
worden, die dan het bedrag
opleveren dan toch bezuinigd moet
worden. Dat zou dan naar het
stadsgewestelijk vervoer kunnen
gaan.

In het kader van de verkeersveilig–
heid is het beleid geslaagd om
minder verkeer over regionale wegen
te laten stromen en minder in
steden, maar meer over de hoofdwe–
gen. En dat is overigens een van de
oorzaken van de congesties.
Verkeersgeleiding op hoofdwegen is
ook een van de instrumenten om het
verkeer veiliger te laten doorstro–
men. D66 vindt dat dit aanmerkelijk
moet worden uitgebreid. Selectieve
inhaalverboden voor vrachtwagens
en minder vrachtwagens in steden
zouden de verkeersveiligheid kunnen
stimuleren.

Handhaving van regelgeving is
altijd een lastig probleem. Wij zijn
dan ook zeer tevreden over de
aankondiging van minister van
Justitie Sorgdrager om de handha–
ving van verkeersregels te intensive–
ren.

Verder is op het gebied van
verkeersveiligheid voorlichting en
onderwijs aan kinderen noodzakelijk.
Het is noodzakelijk om mensen van
de regelgeving op de hoogte te
brengen. Gebleken is dat men zeer
slecht op de hoogte is van onze
verkeersregels. Wie weet bijvoor–
beeld dat het blauwe bord met een
pijl rechtdoor, naar links of naar
rechts, dat het oude bord voor het
afslaanverbod vervangt, ook een
verbodsbepaling inhoudt? Nadere
voorlichting is zeer noodzakelijk. Dat
kan via Postbus 51 of - wat mij
betreft graag - boekjes in de
boekhandel.

Mijn laatste vraag betreft het
rijbewijs. Hoe staat het nu met het
puntenstelsel? Kan de minister de
stand van zaken aangeven?

De voorzitter: De heer Van Waning
zal nu zijn maiden-speech houden.

D

De heer Van Waning (D66):
Mijnheer de voorzitter! "Welvaren
voor Nederland". Zo wil ik de koers
van mijn eerste inbreng graag
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samenvatten. Enerzijds gericht op de
belangrijke economische aspecten
van de Nederlandse maritieme
sector, anderzijds gericht op de zorg
voor natuur en milieu binnen
Nederland waterland.

De D66-fractie vindt het uitstekend
dat Verkeer en Waterstaat een
fundamentee! onderzoek heeft laten
verrichten naar de economische
betekenis van de maritieme sector
voor de Nederlandse economie. Wij
baseren ons beleid nu eenmaal
graag op goede analyses! Uit dit
onderzoek blijkt het grote economi–
sche belang van deze sector en de
verwevenheid van de in Nederland
gevestigde zeescheepvaartbedrijven
met de overige delen van de
maritieme sector in Nederland. Tot
deze sector worden dan gerekend de
rederijen, de scheepsbouw en–
reparatiesector, de baggersector, de
zeevaartverwante sector, de
binnenvaartsector, de expediteurs, de
cargadoors, de bevrachters en de
maritieme veem– en pakhuis–
bedrijven.

Volgens het zogenaamde
rapport-Peeters had de maritieme
sector in 1992 een omzet van 21 mld.
en bedroeg de totale toegevoegde
waarde 14 mld., zijnde 2,7% van het
bruto binnenlands produkt. De totale
werkgelegenheid geleverd door de
maritieme sector betreft minstens
123.000 werkende personen. Dat is
2,2% van de gehele Nederlandse
werkgelegenheid. Opvallend en
nieuw is de conclusie dat 60% van
de toegevoegde waarde aan wal
wordt gecreëerd en 40% door directe
exploitatie van de schepen onder
Nederlandse vlag. Een nieuw beleid
zou zich daarom volgens Peeters
moeten richten op vestiging van
rederijen in Nederland, ongeacht de
vlag die zij voeren. In dit verband is
het zorgelijk dat rederijen de laatste
jaren in toenemende mate ons land
verlaten. Wat voor zin heeft het om
Rotterdam als "mainport" te
propageren, als tegelijkertijd de
rederijen geen "level playing-field",
in casu gelijke concurrentiekansen,
wordt geboden?

Mijn fractie ziet reikhalzend uit
naar de fundamentele herbezinning
op het maritieme beleid, inclusief
havens, kust– en binnenvaart en
maritiem onderzoek, die begin 1995
zal plaatsvinden. De D66-fractie weet
zich in dezen gesterkt door een
minister die zich in haar eerdere
positie altijd op voortvarende wijze
heeft ingezet voor een "welvarend"

Nederland. Intussen vraag ik deze
minister, om de vaart erin te houden,
ter voorbereiding alvast in te gaan
op deze problematiek en een
samenvatting te geven van de door
prof. Peeters c.s. inmiddels gedane
aanbevelingen voor een nieuw,
samenhangend maritiem beleid.
Hierbij gaarne te betrekken de
conclusies van het onderzoek naar
het rendement voor het Rijk van de
door Peeters en de zijnen voorge–
stane stimuleringsmaatregelen.

Mijnheer de voorzitter! Wij kennen
in ons land de zorg vanwege het
water en de zorg voor het water.
Beide liggen onze fractie na aan het
hart. Eerstgenoemde betreft het
waterkeren vanwege ons aller
veiligheid; de tweede betreft het
waterbeheer ten behoeve van de
kwantiteit en kwaliteit van onze
waterhuishouding.

De D66-fractie is er tevreden over
dat, conform haar wens en de
aanbevelingen van de (eerste)
commissie-Boertien, het regeringsbe–
leid ten aanzien van rivierdijk–
versterkingen ook het behoud van
landschap–, natuur– en cultuurhisto–
rische waarden nastreeft. Hierin zien
wij een eerste aanzet tot een
integraal waterkeringsbeleid. Wij zijn
er echter ernstig bezorgd over dat bij
het verleggen van de verantwoorde–
lijkheid voor rivierdijkverbeteringen
naar de provincies en het tegelijker–
tijd korten van de rijkssubsidie voor
waterkeringszorg, de geest van de
aanbevelingen van de commissie–
Boertien wordt ondermijnd.

In de overeenkomst over de
decentralisatie-impuls tussen Rijk en
IPO heeft laatstgenoemde zich
verplicht de rivierdijkversterkingen
conform de motie-Biesheuvel af te
ronden. Wij zullen mede aan de hand
van de te ontvangen voortgangs–
rapportages van de provincies en de
hartekreten van de betrokken
maatschappelijke groeperingen,
beoordelen hoe met de adviezen van
de commissie-Boertien wordt
omgegaan.

Een herhaling van het niet volgen
van de aanbevelingen van de
commissie-Becht (1976), ten koste
van een jammerlijk verlies aan
LNC-waarden in het rivierengebied,
moet worden voorkomen. Daar was
men het vorig jaar - naar ik
aanneem, is dit ook thans het geval -
kamerbreed over eens.

Gaarne verneem ik van de
minister, wanneer de Kamer de
eerste voortgangsrapportages van de

provincies tegemoet kan zien en of
deze rapportages vergezeld zullen
gaan van een gezamenlijke beoorde–
ling door haar ministerie en dat van
VROM.

In dit verband vraag ik de
aandacht voor het aspect van de
afwezigheid van ijkwaarden. De
commissie-Boertien gaf duidelijk aan
dat de inventarisatie van LNC–
waarden in het rivierengebied
volstrekt onvoldoende was en dat zij
zelf niet de gelegenheid had
gekregen om een betere inventarisa–
tie te maken. Hoe wil de minister
hierin voorzien?

Mijnheer de voorzitter! De
constatering, in de memorie van
toelichting bij de begroting, dat de
brede, veelzijdige benadering van de
zorg voor onze watersystemen,
bekend als "integraal waterbeheer",
bij de waterbeheerders goed is
aangeslagen, stemt tot vreugde. D66
onderkent evenwel dat er op een
aantal punten van dit beleid nog
verbeteringen nodig zijn en vraagt
hiervoor aandacht van de minister.
Zo is de noodzaak van harmonisatie
van maatregelen op vele terreinen
voor een integrale aanpak evident.
Voor het realiseren van de water–
kwaliteitsdoelstelüngen zijn de
waterbeheerders sterk afhankelijk
van ondersteunende maatregelen
vanuit andere beleidsterreinen dan
de waterhuishouding. Ik noem er
enkele.

Diffuse bronnen - verontreiniging
door industrie en verkeer, landbouw
en scheepvaart - leveren een grote
bijdrage aan de totale verontreini–
ging van het oppervlaktewater. Het
zogenoemde WVO-heffingsvoorstel
van de commissie-Zevenbergen,
tegen de emissie van de landbouw
en overstortingen van rioleringen, is
door het kabinet en de Kamer
indertijd aangehouden. Het IPO en
de Unie van waterschappen willen
dit voorstel weer op onze agenda
brengen, onder het motto: "de
vervuiler betaalt". Hoe staat deze
minister tegenover dit voorstel en
tegenover de aanpak van deze
problematiek in het algemeen?

Van landbouwers, aan de andere
kant, horen wij de klacht over
oneigenlijk rioolafval dat in
toenemende mate, bij overstorting
door waterzuiveringsinstallaties, op
hun land achterblijft. Wie Is hiervoor
verantwoordelijk en wat kan er aan
worden gedaan?

Ook bij de bestrijding van de
verdroging is samenwerking tussen
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alle betrokken instanties onontbeer–
lijk voor een effectieve integrale
aanpak. In een gezamenlijke brief
van de voorzitters van de Unie van
provinciale landschappen en zes
andere organisaties is de Kamer
verzocht de betrokken ministers te
wijzen op hun mede–
verantwoordelijkheid en aan te
dringen op het structureel reserveren
van gelden voor verdrogings–
bestrijding. In concreto gaat het om
het opheffen van schade aan bos en
natuur, ontstaan door doelbewuste
ingrepen in de waterhuishouding ten
behoeve van de landbouw. Destijds
was het een maatschappelijk
bewuste keuze om de landbouw–
produkten een krachtige impuls te
geven. Thans is duidelijk geworden
tot welke negatieve effecten dit heeft
geleid. Mijn fractie heeft begrip voor
deze noodkreet en vraagt de minister
hoe zij het appel van deze organisa–
ties beoordeelt.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom bij
de waterbodemsanering: een enorm
probleem, waar men vanwege de
kosten en complexiteit liever omheen
loopt. Dat kunnen wij echter niet.
Naast het milieu is hierbij ook het
onderhoud van vaarwegen in het
geding. Mijn fractie steunt de bouw
van de nieuwe baggerdepots, maar
ziet met zorg dat niet tegelijkertijd
méér ondernomen wordt op het
gebied van het scheiden en
verwerken van baggerspecie. Hoe
ziet de minister de toekomstmogelijk–
heden van nieuwe sanerings–
technieken en beschikt zij over een
enigszins betrouwbare schatting van
de totale hoeveelheid verontreinigde
baggerspecie op basis waarvan een
financiële planning kan worden
gemaakt?

Ten slotte, mijnheer de voorzitter,
wens ik de minister een behouden
en haar departement een goede
vaart!

De voorzitter: Ik wens u van harte
geluk met uw maiden-speech.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Stellingwerf (RPF):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil
allereerst de heer Van Waning van
harte feliciteren met zijn maiden–
speech. Dat is een gebruik om aan
vast te houden. Bij dezen!

Mijnheer de voorzitter! De
inleiding van de memorie van
toelichting stelt dat de beleids–
uitgangspunten van Verkeer en
Waterstaat zullen blijven: bereikbaar–
heid, leefbaarheid en betaalbaarheid.
Wanneer we naar de praktijk van
alledag kijken dan constateren we
dat we onszelf op deze punten
eigenlijk een beetje voor de gek
houden. De bereikbaarheid geldt
namelijk vooral voor de bereikbaar–
heid met de auto. De leefbaarheid
wordt eerder aangetast door de
mobiliteit dan dat zij erdoor wordt
vergroot. En betaalbare mobiliteit
tenslotte, staat op gespannen voet
met leefbaarheid en bereikbaarheid.
Betaalbare mobiliteit lokt namelijk
mobiliteit uit en dat verkleint juist de
bereikbaarheid en de leefbaarheid.
Om Nederland vervolgens toch
leefbaar en bereikbaar te houden,
moet er weer grootschalig worden
geïnvesteerd. En zolang deze
investeringen plaatsvinden vanuit de
algemene middelen kunnen we de
illusie ophouden dat de mobiliteit
betaalbaar is. En zo is de vicieuze
cirkel rond, of moeten we spreken
van de negatieve spiraal? Hoe dan
ook, we zullen die moeten doorbre–
ken en daarvoor is meer nodig dan
het versneld uitvoeren van het
filebeleid, zoals de minister ons heeft
voorgehouden.

Zeker, de voorgestelde maatrege–
len scheppen voor de korte termijn
wat lucht en tegen een betere
benutting zal geen zinnig mens zich
verzetten. Maar wat moeten we
wanneer we weten dat we over
enkele jaren des te harder tegen de
grenzen van de groei van met name
de automobiliteit aanlopen? 6,5
miljoen auto's, waarvan 5,9 miljoen
personenauto's nu en 8 miljoen
auto's straks. Mijnheer de voorzitter!
Dat is een weinig aanlokkelijk
perspectief, in wezen veroorzaakt
doordat we noodzakelijke beleids–
keuzes uit de weg gaan.

Deze naar onze mening sombere
stand van zaken heeft alles te maken
met het feit dat de individuele
keuzevrijheid ook op het punt van de
mobiliteit tot gelding is gebracht. Zo
er hier geen sprake is van een nieuw
dogma, dan toch zeker van een
nieuw taboe. Onze opvatting is, dat
een dergelijk taboe zo snel mogelijk
moet worden doorbroken, omdat die
ons het zicht ontneemt op mogelijk–
heden om tot echte oplossingen en
dus beleidsdoorbraken te komen.

Het huidige en voorgestelde beleid
heeft een hoog gehalte van pappen
en nat houden. Wij denken dat het
mogelijk moet zijn om, met
handhaving van de individuele
keuzevrijheid, te komen tot de
noodzakelijke aanscherpingen van
het beleid. Aan de politiek de vraag
of we verder kunnen komen dan
korte-termijnmaatregelen en
symptoombestrijding.

Een effectief brongericht beleid zal
de enorme toename van het
vliegverkeer ter discussie moeten
stellen. Het is natuurlijk te gek voor
woorden dat je tegenwoordig met je
winkelwagentje al vliegkilometers
kunt verdienen. Die manier van
mentaliteitsombuiging moeten we
dus niet hebben. Het komt er
kortweg op neer, dat we het vliegen
financieel onaantrekkelijker moeten
maken. Uit de beantwoording van
schriftelijke vragen hebben wij
begrepen, dat de regering zich op
Europees en hoger niveau daarvoor
heeft ingezet maar welke creativiteit
wendt de minister in de toekomst
aan om toch tot doorbraken te
komen? Dat het niet goed ligt, is
duidelijk. Welke mogelijkheid heeft
Nederland om zelfstandig een
milieutoeslag op een vliegticket te
heffen? Dat zal naar onze mening
namelijk wel degelijk een bijdrage
kunnen leveren om het vliegverkeer
wat onaantrekkelijker te maken.

Brongericht beleid zal ook een
fundamentele keuze willen maken
voor intermodaal goederentransport.
Daarbij kan met name de binnen–
vaart een grote rol spelen, meer dan
nu het geval is. Zou de minister
kunnen aangeven hoe zij denkt over
het verzoek van de gezamenlijke
binnenvaartorganisaties om het
onderzoeksvoorstel "Ontwikkelings–
potentieel binnenvaart" bij de
beleidsontwikkelingen te betrekken?
Enige tijd geleden heeft zij dat
voorstel gekregen.

Verder is het nodig, dat nadrukke–
lijker wordt gekozen voor de
ontwikkeling van een integraal
openbaar-vervoersysteem, waarbij er
niet alleen oog is voor het treinver–
keer op de lange afstand maar vooral
ook voor dat voor de korte en
middellange afstanden, voor
verbindingen, aansluitingen en voor
voor– en natransport. De huidige
plannen ten aanzien van de
privatisering van het stads– en
streekvervoer lijken vooralsnog aan
die ontwikkeling weinig bij te dragen,
omdat deze operatie teveel in het
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licht staat van de bezuinigingsmoge–
lijkheden. Wij willen aandacht vragen
voor de kwalitatieve en personele
aspecten van deze operatie. Wij
hebben over dit onderwerp
binnenkort nog een belangrijk
overleg met u te voeren. Wij zouden
de minister daarom dringend willen
verzoeken, de aanbesteding van de
twee proefprojecten tot die tijd op te
schorten. Wat zijn de mogelijkheden
in dezen, zo vraag ik de minister.

Voor de korte afstanden zouden
wij het fietsverkeer willen stimuleren.
De kern van de oplossing van de
automobiliteit is dat deze de prijs zal
moeten krijgen die nodig is om tot
daadwerkelijke terugdringing van het
gebruik te komen. De prijs van het
openbaar vervoer is ten opzichte van
de prijs van de auto gewoon te
hoog, zeker als je met meer
personen reist. Het probleem zit in
het feit, dat vrijwel alle potentiële
gebruikers van het OV reeds de vaste
kosten van een auto hebben. Die
voelen zij steeds weer op hun
schouders drukken, ook al zitten zij in
de trein. Wanneer die vaste kosten
zouden wegvallen, zou de keus voor
OV vaker en sneller gemaakt worden.
Daarvan zijn wij overtuigd. Aan die
voorwaarde kan worden voldaan
bijvoorbeeld met het AIMWB-concept
"auto op afroep". De vaste lasten
kunnen met een dergelijk systeem
honderden guldens per maand lager
uitkomen. Acht de minister het niet
wenselijk hier tot een stimuleringsbe–
leid te komen in plaats van initiatie–
ven van de particuliere organisaties
af te wachten, hoe goed die het
overigens ook doen; hulde daarvoor?

Voor het beleid op de lange
termijn zou ik de suggestie willen
doen die ik ook bij VROM heb
gedaan. Er zijn wellicht onorthodoxe
maatregelen nodig in de toekomst. Ik
doel daarbij op een stelsel van
quotering van autokilometers. ledere
autobezitter zou daarbij een jaarlijks
vastrecht toegewezen kunnen krijgen
in de vorm van een bepaald aantal
kilometers. Elke méér gereden
kilometer zou progressief belast
kunnen worden. Niet gereden
kilometers zouden, inclusief afroming
bij transacties, wellicht verhandel–
baar kunnen worden gemaakt. Op
die manier doe je enerzijds recht aan
het aspect van keuzevrijheid,
anderzijds geef je mobiliteit de prijs
die zij eigenlijk moet hebben.
Daarmee zou heel goed een
terugdringing van de automobiliteit
bewerkstelligd kunnen worden.

Ten aanzien van het financiële
instrumentarium heeft de coalitie
zichzelf via knellende formuleringen
in het regeerakkoord de mogelijkheid
ontnomen om met financiële prikkels
de beoogde gedragsverandering bij
het grote publiek uit te lokken. Bij de
accijnsverhoging is men gebonden
aan Europese besluitvorming. Het is
daarom van des te meer belang, van
de minister te vernemen wat haar
beleidsinzet in dezen zal zijn. Wil zij
het gelijk trekken - wij gelijk blijven
en de andere landen omhoog - of
wil zij de wellicht ontstane ruimte
benutten om Nederland wat
financiële speelruimte te geven?
Natuurlijk zijn er meer financiële
prikkels te noemen die de auto–
mobiliteit zouden kunnen terug
dringen. Ik laat die nu even zitten en
kom tot een afronding van mijn
betoog.

Ik wil aandacht vragen voor het
openbaar vervoer op het platteland.
Als de mensen aldaar wel deien in
de financiële lasten maar tegelijker–
tijd het OV meer en meer zien
afbrokkelen, is er wat ons betreft
sprake van onrechtvaardigheid. Ziet
de minister in dat kader mogelijkhe–
den om tot een vorm van regionale
differentiatie van de wegenbelasting–
tarieven te komen?

Tot slot een vraag over de
Westerschelde-oeververbinding. Kan
de minister ons meedelen hoe het
moet met de financiering van dit
project, nu de problemen tussen
Borssele en de provincie zijn
opgelost, maar de private financie–
ring niet rond te krijgen is? Gaarne
haar oordeel daarover.

D

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Het gaat bij het beleidster–
rein van Verkeer en Waterstaat om
taken die letterlijk van levensbelang
zijn voor onze samenleving. De
Bijbelse notie van bouwen en
bewaren is juist bij de waterstaat in
volle omvang aan de orde.

Onze fractie zal de regering op dit
terrein - men is niet anders van ons
gewend - opbouwend en waar nodig
kritisch volgen en indien enigszins
mogelijk steunen.

De begroting van Verkeer en
Waterstaat bevat voor ons positieve
en negatieve elementen. Op de
infrastructuur kom ik terug bij de
behandeling van het MIT. Ik merk nu
reeds op dat de infrastructuur als
zodanig niet die extra impuls lijkt te

ontvangen die wij steeds hebben
bepleit. Integendeel, in feite is er
sprake van een forse bezuiniging.
Dat is voor ons onbegrijpelijk.

Voorzitter! Vaak sneeuwt bij een
begrotingsbehandeling het typische
waterstaatsdeel onder, als gevolg
van discussies over de mobiliteit. Dat
blijkt ook weer in dit debat. Daarom
wil ik met dit deel beginnen. Het gaat
hier over een primaire overheidstaak.
Ik denk dan vooral aan de veiligheid.
Die moet absolute prioriteit hebben.
Ik ga er zonder meer van uit de dat
huidige minister op dit punt de lijn
van haar voorgangster voortzet, zo
niet versterkt. Toch zijn er ook op dit
punt zorgen. Ik noem allereerst de
bezuinigingen op onderzoek. Hoe
zullen die worden ingevuld? Mogen
wij ervan uitgaan, dat in de komende
jaren al het noodzakelijke onderzoek
met betrekking tot de fundamentele
veiligheidstaken, waarbij ik denk aan
kustversterking, de zeespiegelrijzing
enzovoorts, zal worden gedaan? Bij
deze zaken zou goedkoop duurkoop
zijn. Is de minister het voorts met mij
eens, dat voor dit type taken het Rijk
zelf de nodige know-how in huis
moet houden?

Wat de waterkering betreft zal ik
nu niets zeggen over de decentralisa–
tie van de subsidieregelingen. Onze
fundamentele kritiek daarop zal
nader aan de orde komen bij de
behandeling van de Wet op de
waterkering.

Dan heb ik zorgen over de
voortgang van de rivierdijk–
versterkingen. Zijn de berichten juist,
dat dit jaar veel geld op de plank
blijft liggen? Wij vrezen dat de
discussie over de MER-plicht zal
leiden tot verdere vertraging van de
aanpak van zeer urgente trajecten.
Wat kan de minister daaraan doen?
Hoe is de stand van zaken ten
aanzien van Boertien II?

Wat het kustbeleid betreft,
ontvingen wij recent signalen uit het
Noordhollandse, dat op het budget
voor zandsuppleties zou worden
gekort met alle risico's vandien voor
de kustverdediging. Kan de minister
de Kamer hierover nader informe–
ren?

Wij hebben met waardering kennis
genomen van de nota "Beheer op
peil". Ook daarover zullen wij in
ander verband zeker nog komen te
spreken, maar nu wil ik slechts de
opmerking maken, dat mijn fractie
het betreurt dat verdere vertraging
lijkt te ontstaan met de herinrichting
van watersystemen. Hoe is dat te
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rijmen met het streven naar
duurzaamheid? Ik meen dat een en
ander ook zou kunnen passen in de
uitvoering van de motie-Feenstra.
Kan uitvoering met behulp van het
verbrede FES wellicht worden
geïntensiveerd? Welk perspectief ziet
de minister voor een spoedige
aanpak van de problematiek van
Maas en Schelde? Naar ik heb
begrepen hebben zich recent nieuwe
ontwikkelingen voorgedaan.
Daarover zal de minister ons wellicht
willen informeren.

Voorzitter! Over de binnenvaart
komen wij afzonderlijk te spreken. De
minister kent onze warme gevoelens
voor deze bedrijfstak. Ik hoop dat het
ontbijt de minister en de vertegen–
woordigers van de binnenvaart goed
is bekomen.

Nu nog een enkel woord over de
zeescheepvaart. De situatie in deze
bedrijfstak blijft grote zorgen wekken.
In het verleden hebben wij meerma–
len, onder meer door moties,
daaraan uitdrukking gegeven.
Steunmaatregelen schieten steeds te
kort en er is sprake van een "te
weinig" en "te laat". Het uitvlaggen
gaat door. De aangekondigde
fundamentele herbezinning vinden
wij uitstekend, maar die moet niet te
lang op zich laten wachten. Kan de
minister toezeggen dat in dezen de
nodige spoed wordt betracht en wil
zij een maximale inzet doen om deze
sector een stevige steun in de rug te
geven?

Mede naar aanleiding van enkele
trieste ongevallen, waaronder die
van gisteren op de Noordzee, vraag
ik de minister nu kortheidshalve
welke initiatieven van haar op dit
punt mogen worden verwacht, mede
in het kader van de komende
Noordzeeconferentie.

Voorzitter! Over de mobiliteit heeft
de minister de vorige maand een
brief met nadere mededelingen naar
de Kamer gestuurd. De zorgen op
dat punt zijn ook groot. Aan de groei
van de automobiliteit komt nog
steeds geen eind. Wij vinden dat zeer
verontrustend. In de brief hebben wij
echter weinig nieuws kunnen
ontdekken, of het moet zijn dat de
minister het noodzakelijk vindt, dat
de aanpak van het fileprobleem iets
moet worden van alle partijen te
zamen, dus van overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties. Dat vind ik prima, maar
misschien kan de minister nader
aangeven hoe zij zich dat concreet
voorstelt. Wij denken dat een

fundamentele aanpak nodig is en
wellicht zal die niet voor de zeer
korte termijn, maar wel voor de
langere termijn een oplossing
bieden. Ik denk in dit verband aan
zaken als de bevordering van het
openbaar vervoer, gericht locatie–
beleid - dus de ruimtelijke ordening
is hier ook van groot belang - en aan
een adequaat financieel instrumenta–
rium. Wat dat betreft is voor ons een
spitsvignet niet aan de orde, omdat
dat geen regulerende werking heeft.
Invoering van het rekening rijden is
voor ons onder een aantal voorwaar–
den bespreekbaar. Dat hebben wij
ook altijd gezegd.

Voorts wil ik van de minister
aandacht vragen voor de technologi–
sche innovatie. Daarbij kan het gaan
om onder andere elektrische auto's
en zuinige en schone motoren. Blijft
die innovatie voldoende prioriteit
houden?

Benuttingsmaatregelen vind ik
prima. Vanwege het economisch
belang willen wij het creëren van
meer doelgroepstroken nadrukkelijk
aanbevelen. Wellicht zijn die ook vrij
snel operationeel te maken.

Voorzitter! Wat de vervoerregio's
betreft spreekt het standpunt van de
minister ons zeer aan. Zoals zij weet,
hebben wij met een eerdere motie er
zeer voor gepleit om aansluiting te
blijven zoeken bij de algemeen–
bestuurlijke organisatie. Dat gaat nu
gebeuren. Heb ik goed begrepen dat
ook het IPO en de VNG zich met deze
lijn kunnen verenigen? Als dat zo is,
rijst wel de vraag wat dat zal
betekenen voor vervoerregio's die al
met hun werkzaamheden waren
gestart of die in oprichting zijn.

Kortheidshalve sluit ik mij aan bij
opmerkingen die door anderen zijn
gemaakt over de aanbestedingen op
het terrein van het openbaar vervoer.
Ook bij interruptie heb ik hierover al
iets gezegd. Wij vinden dat nu voor
een omgekeerde volgorde wordt
gekozen. De fundamentele discussies
over het rapport van de commissie–
Brokx en dat van de commissie-De
Boer moeten hier nog plaatsvinden.
Wij vragen daarom de minister op
die discussies niet vooruit te lopen.
Het zou ook geen ramp zijn als die
aanbestedingen wat later plaatsvin–
den.

De bezuinigingstaakstelling voor
1995 voor het openbaar vervoer is
verdwenen en dat is terecht. Een
wolk die nog niet is verdwenen,
wordt gevormd door de BTW-kwestie
van het openbaar vervoer. Kan de

minister ons melden welke oplossin–
gen op dat punt binnen bereik zijn?

Voorzitter! Ten slotte wil ik een
enkele opmerking maken over de
verkeersveiligheid. Ook hierover is
de minister in de memorie van
toelichting enigszins somber. Er zijn
wel positieve ontwikkelingen. De
doelstellingen voor 2000 iijken
haalbaar, maar de streefbeelden voor
2010 niet. Alleen de implementatie
van het concept "Duurzaam veilig"
lijkt het echte streefbeeld op termijn
binnen bereik te brengen. Wordt
daar met kracht aan gewerkt?

Een punt dat helaas steeds meer
aandacht vraagt is de veiligheid van
de wegwerkers. Overweegt de
minister aanvullende maatregelen
om de veiligheid aan de weg te
vergroten? leder moment worden wij
wat dit betreft opgeschrikt door
ongevallen.

Door de Raad voor de verkeersvei–
ligheid is kortgeleden advies
uitgebracht over het leerlingen–
vervoer van en naar het speciaal
onderwijs. De kritiek op de uitvoering
van dit vervoer, dat naar de aard
veelal aangepast vervoer is, is niet
mis. De raad doet negen aanbevelin–
gen. Wil de minister daarop
reageren?

Tot slot merk ik op dat onze fractie
aangenaam verrast is door het
besluit van de minister om het
reclamevliegen op zondag te
verbieden. Moge dit een eerste
positief signaal zijn dat door
meerdere wordt gevolgd. De
overheid en ons volk zullen er wel bij
varen wanneer het zegenrijke van de
Bijbelse inzettingen wordt erkend.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De nieuwe minister van
Verkeer en Waterstaat heeft haar
eerste toon gezet. In haar brief van
28 oktober over de mobiliteitsaanpak
stelt zij dat het verbeteren van het
verkeer en vervoer op een manier
dient te geschieden die voor de
meerderheid van de bevolking
acceptabel is. Ik vraag mij af of
vanuit deze invalshoek de terugdrin–
ging van de automobiliteit niet per
definitie zal falen, omdat dit toch
veelal gepaard zal gaan met minder
populaire maatregelen.

De minister vertelt ons daarom
niets nieuws als zij beklemtoont dat
een verkeers– en vervoersbeleid
gericht op terugdringing van het
autogebruik en stimulering van het
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openbaar vervoer een breed
maatschappelijk draagvlak nodig
heeft. Het enorme mobiliteits–
probleem zou er immers niet zijn als
er een breed draagvlak zou zijn
geweest voor het beleid. De kern van
het probleem is dat men niet bereid
is om de auto minder te gebruiken,
zeker niet zolang er geen volwaardig
alternatief is. Dit gebrek aan
maatschappelijk draagvlak is mede te
wijten aan een gebrek aan consistent
beleid.

De begroting oogt tamelijk
machteloos, wat tot uitdrukking komt
in het ontbreken van sturende
maatregelen. Juist aan het begin van
een kabinetsperiode had een
duidelijke positiebepaling ten gunste
van het openbaar vervoer voor de
hand gelegen. Opnieuw wordt die
omslag niet gemaakt. Dat betreur ik.
Uiteraard besef ook ik dat het hier
om een complex vraagstuk gaat,
maar het is te simpel om het
dilemma inzake de leefbaarheid en
bereikbaarheid van onze samenle–
ving te vernauwen tot een file–
probleem dat hinderlijk en econo–
misch schadelijk is. Hoe wil de
minister dan bijvoorbeeld het
sociaal-recreatieve verkeer terugdrin–
gen?

Ik betwijfel of de voorgestane
aanpak van de fileproblematiek wel
steeds de juiste is. De oplossing
wordt onder andere gezocht in het
beter spreiden van verkeersstromen
door middel van bijvoorbeeld
intercitystroken op snelwegen, het
duurder maken van parkeren tijdens
spitsuren en wisselende werktijden.
Een dergelijke wat eenzijdige nadruk
op bereikbaarheid van met name de
stadsgewesten houdt onvoldoende
rekening met het aspect van de
leefbaarheid en het milieu en dus
met het feitelijk terugdringen van het
gebruik van de auto. Zal de
consequentie van dergelijke
maatregelen niet zijn dat de
spitsuren verlengd worden, zodat de
congestieproblemen feitelijk groter
worden?

De rechtsgrond voor de overheid
om het autogebruik terug te dringen
ligt allereerst op het vlak van de
leefbaarheid, namelijk de veiligheid
en het milieu. Ik vind het dan ook
teleurstellend dat de minister weinig
mogelijkheden ziet om een prijsbe–
leid te voeren. Daarmee zet zij
zichzelf voor een groot deel feitelijk
buitenspel. Hoe wil zij op korte
termijn een verdere variabilisatie van
de autokosten realiseren als diverse

prijsmaatregelen niet haalbaar
worden geacht?

Terecht wordt de aandacht
gevestigd op instrumenten buiten de
wegensector, zoals het locatiebeleid
en het parkeerbeleid. Ik heb
begrepen dat het vestigen van
bedrijven bij openbaar–
vervoerlocaties redelijk succesvol
verloopt, maar buiten de grote
steden is veelal een teveel aan
parkeerruimte, zodat ook flankerende
maatregelen nodig zijn. Erkent de
minister dit probleem en is het juist
dat de vervoersplannen per bedrijf,
afgezien van enkele goede uitzonde–
ringen, niet van de grond komen
omdat ze vrijwillig in het kader van
de interne milieuzorg kunnen worden
opgesteld? Welke mogelijkheden zijn
er om dergelijke plannen af te
dwingen en om alternatieve
vervoersvormen, zoals de fiets en de
bus, te stimuleren? Zal bovendien
het telewerken niet aan belang
toenemen?

Nogrnaals vraag ik de aandacht
voor het parkeren op eigen
bedrijfsterrein, waar gemeenten
weinig aan kunnen doen. Jaren
geleden is een motie van mijn hand
op dit punt aanvaard. Is het niet tijd
voor een actieve rol van de
rijksoverheid ter zake?

Het stads– en streekvervoer wordt
een belangrijke rol toebedacht. Dat
een deel van de eerdere bezuinigings–
taakstelling wordt teruggedraaid is
een goede zaak, maar ook niet meer
dan dat. Voor 1996-1998 wordt een
bezuiniging van 75 mln. immers
structureel gehandhaafd. In dit
verband vind ik het ook een verkeerd
signaal dat de bijdrage aan het
Infrastructuurfonds in 1995 met 250
mln. wordt verminderd. Het kan toch
niet waar zijn dat meer dan de helft
van de bezuinigingen op de
infrastructuur wordt gevonden bij
investeringen in het openbaar
vervoer? Als al deze bezuinigingen
worden uitgevoerd, dan is de kans
groot dat uitvoering van het rapport
van de commissie-De Boer in de
praktijk al onmogelijk wordt. De
commissie-De Boer is immers
voorstander van een aanzienlijke
investeringsimpuls in het stads– en
streekvervoer. Wat is overigens de
status van de projecten in Limburg
en Zeeland, nu de Kamer nog moet
discussiëren over de rapporten van
de commissies-Brokx en De Boer?

De verzelfstandiging van de NS is
in een moeizame uitvoeringsfase
beland. Ik heb begrepen dat veel

onduidelijkheid bestaat over de
vraag of de NS een netwerk–
concessie of een lijnconcessie zal
krijgen. Komt hier spoedig duidelijk–
heid over? De NS komen tot nu toe
nauwelijks aan meerjarenplanning
toe en lijken te kiezen voor een
ad-hoc-beleid. Nu de NS concurre–
rend op de markt moeten opereren,
is een dergelijke ontwikkeling
zorglijk. Uiteraard is dit een eerste
verantwoordelijkheid van de NS zelf.
Ik vraag de minister wel op welke
wijze zij zich zal inzetten om de NS
een meerjarenplan te kunnen laten
ontwikkelen na 2000.

Het beroepsgoederenvervoer zal te
maken krijgen met speciale rijstroken
voor vrachtwagens. Beroepsver–
voersbedrijven zullen hiermee zijn
ingenomen, maar tijdens de
discussie over de Betuwelijn kwam
echter naar voren dat een flankerend
beleid voor het goederenvervoer
noodzakelijk is als het spoorvervoer
wil groeien. De introductie van
speciale rijstroken voor vrachtwa–
gens lijkt daarmee op gespannen
voet te staan. Met betrekking tot de
vervoerregio's sluit ik mij aan bij de
opmerkingen die de heer Van den
Berg daarover heeft gemaakt.

Ik sluit af. De regering staat voor
een omvangrijke verkeers– en
vervoersproblematiek. Simpele
oplossingen zijn er niet. Impopulaire
maatregelen zijn echter onvermijde–
lijk. Ik krijg de indruk dat deze
minister ze wat te veel wil ontlopen
door ze op het bordje van anderen te
deponeren.

D

De heer Poppe (SP): Voorzitter! De
regering kiest teveel voor grootscha–
lige privatisering en miljarden
verslindende prestigeprojecten en
veel te weinig voor degelijk,
betaalbaar openbaar vervoer voor
gewone mensen. Het laatste is echter
noodzakelijk voor het terugdringen
van het autogebruik, zonder dat het
recht om zich te verplaatsen
daarmee wordt verminderd.
Maatregelen als rekeningrijden en
een hogere benzineaccijns treffen
voornamelijk bepaalde inkomens–
groepen. Die zijn de dupe van de
nek-aan-nekrace tussen de prijsstij–
gingen voor de auto en voor het
openbaar vervoer. Er komt meer
elite– en minder gewoon openbaar
vervoer. De SP waarschuwt dringend
tegen die tweedeling op vervoersge–
bied.
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Drie megaprojecten trekken
momenteel de aandacht, het
omstreden tracé voor de TGV, de
breed bekritiseerde plannen voor de
Betuwelijn en de uitbreidingsplannen
voor Schiphol. Wat de SP betreft
mag door deze drie projecten een
dikke streep worden gezet. De
afgelopen weken bleek weer hoe
breed het verzet is tegen de HSL, die
een spoor van vernieling door
Brabant en Holland trekt. Bewoners,
milieu-organisaties en gemeentebe–
sturen verzetten zich tegen een
kolossale spoordijk die dorpen,
steden en streken splitst en het
landschap vernielt, alleen vanwege
een beetje tijdwinst. De SP heeft
niets tegen de flitstrein als zodanig,
maar 'aat die rijden over bestaand
spoor. Dat gaat snel genoeg. Het
spaart een heleboel natuur en
miljarden guldens. Graag een reactie
van de minister.

De Betuwelijn. Ons advies: laat die
varen, letterlijk en figuurlijk. Er ligt al
een kant en klare Betuwelijn van
Rotterdam naar het Roergebied: een
unieke waterverbinding. Met één
vierbaksduwboot per uur kan de hele
Betuwelijn via het water. In één zo'n
duwstel gaan ongeveer 120
vrachtwagens of spoorwagons.
Waarom dan een 24-uurs lawaaierige
lopende band door de achtertuinen
in Zuid-Holland en Gelderland? De
mensen daar zijn terecht woedend.
Besteed die miljarden maar aan het
onderhoud van onze vaarwegen!
Voor zover ik weet, is daar sprake
van een onderhoudsachterstand van
3 mld. Nederland heeft een bijzonder
stelsel van vaarwegen dat op heel
Europa, tot aan de Zwarte Zee,
aansluiting geeft. Door die infrastruc–
tuur te verbeteren, door daar de
miljarden in te pompen en door de
binnenvaart te stimuleren wordt het
weg– en luchtverkeer pas echt
ontlast. Daarmee wordt ook het
milieu ontlast. In een schip van 1000
ton gaan ongeveer 25 vrachtwagens.
Graag een reactie van de minister.

Het derde megaproject is
Schiphol. Laten wij toch wel wezen.
Schipho! kan niet uitbreiden zonder
het woonklimaat en de veiligheid van
de mensen in en om Amsterdam
ontoelaatbaar te bedreigen.
Afgelopen zaterdag hebben
duizenden verontruste burgers een
"bos van verzet" tegen de uit de
hand gelopen groei van Schiphol
geplant. Ik was er bij en mocht
gelukkig een handje helpen. Wij
moeten ons de vraag durven stellen

of nog meer kerosine slurpende
vliegtuigen maatschappelijk en ook
economisch wel verantwoord zijn. De
"limit is the sky" lijkt onderhand wel
te zijn bereikt. Indien uitbreiding al
noodzakelijk zou zijn, moeten wij een
gedurfde oplossing kiezen: Schiphol
in zee. Op meer plaatsen in de
wereld worden vüegvelden in zee
aangelegd.

De SP adviseert de regering om de
aandacht van dit soort prestige–
projecten te verplaatsen naar
omvangrijke verbetering van het
gewone openbaar vervoer en de
waterwegen. De nieuwe interliner die
met veel poeha wordt aangekondigd,
is prachtig. Maar de schoolkinderen
in Emmen moeten daarvoor zo'n
ƒ 1000 per jaar meer betalen, omdat
hun vertrouwde lijn 50 is opgeheven.
Of neem mevrouw en meneer
Bootman uit Harlingen, beiden
65-plus, die boos onze alarmlijn
belden. Zij betalen voor de interliner
/ 11,60 per persoon meer om bij
familie in Alkmaar te komen, en dat
is voor hen een verdubbeling van de
prijs. De gewone lijndienst over de
Afsluitdijk is namelijk opgeheven.
Dat is geen uitbreiden maar
vervangen door duurdere voorzienin–
gen. Dat schiet niet op. Zo wordt de
auto relatief weer goedkoper. Maak
de bus–, trein– en tramkaartjes weer
betaalbaar. Doe iets aan de steeds
vollere treinen. Maak iets moois van
het gewone openbaar vervoer in
plaats van ook het streekvervoer
verder te privatiseren. Wij hebben
kortgeleden nog gezien welke
problemen dat oplevert. Wie echt
kiest voor verbetering van het
gewone openbaar vervoer, laat dat
niet over aan geprivatiseerde
bedrijven. Of zij willen of niet, zij zijn
alleen geïnteresseerd in hun eigen
korte-termijnbelang. Het algemeen
maatschappelijk belang –– en dat is
openbaar vervoer - is voor hen
slechts een kostenpost. Dat is
gebleken uit busdiensten die
ziekenhuizen niet meer aandoen,
omdat het niet rendabel is. Een
betaalbaar en fijnmazig net van
openbaar vervoer voor alle Nederlan–
ders dient een prioriteit van de
overheid te zijn. De heer Van Gijzel
heeft dat ook gezegd. Hij zei alleen
niet wat hij nog betaalbaar acht.
Misschien hoor ik dat nog eens.

Privatiseren scoort hoog bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat:
het Loodswezen, de Luchtverkeers–
dienst, de NS, de PTT, nu de
Rijksverkeersdienst en het streekver–

voer. Van het Centraal planbureau
hebben wij vernomen dat privatise–
ren heel wat geld kost en nog niet zo
rendabel is. De argumenten zijn dat
de overheid te bureaucratisch werkt
en te duur is en dat de markt het
allemaal beter kan. Ik vind dat een
regelrechte motie van wantrouwen
van de overheid aan zichzelf.
Waarom zou de overheid met goede
managers niet goed kunnen werken?
De KPN maakt nu weer volop winst.
Maar wat is daarvan te merken?
Ouderen merken dat het postagent–
schap in hun wijk is opgedoekt
ledereen baalt ervan dat de post en
het telefoneren steeds duurder
worden. Het personeel heeft onlangs
gehoord dat er weer 3000 banen op
de tocht zijn gezet. Privatiseren wil
ook zeggen: werkdruk en opvoeren
van de prijzen, sanering van
arbeidsplaatsen en dienstlijnen en
verslechtering van arbeidsvoorwaar–
den. Dat dient ook in de overweging
te worden betrokken. Privatiseren is
een methode van wegkruipen voor
politieke verantwoordelijkheid,
waardoor weliswaar op korte termijn
de rijksbegroting wordt ontlast maar
tegelijkertijd de bevolking extra
wordt belast. Met zo'n politiek
behoeft men bij ons niet aan te
komen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 19.03 uur
tot 20.35 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Kabinet voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
(IV) voor het jaar 1995 (23900-
IV);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
hoofdstuk IV (Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) voor het jaar
1993 (Slotwet; rekening)
(23833).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Voorzitter! Terugkijkend op de
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afgelopen vijf jaar hebben twee
hoofdlijnen de periode van minister
Hirsch Ballin gekenmerkt: in de
eerste plaats het zeker stellen van de
bereidheid tot bestendiging van het
koninkrijksverband zowel ten aanzien
van Aruba als ten aanzien van de
Antillen en in de tweede plaats het
feit dat er belangrijker zaken zijn dan
het financieren van wegen en
prestigieuze gebouwen. Financiering
en verbetering van onderwijs,
bestuurlijk functioneren en veiligheid
waren in zijn ogen essentieler Deze
hoofdlijnen staan voor de CDA–
fractie nog steeds recht overeind en
zullen in de komende periode, wat
ons betreft, verder uitgewerkt
moeten worden. Op onderwijs zullen
wij nu, om wille van de tijd, niet
ingaan, maar dat komt ongetwijfeld
bij toekomstige overleggen aan de
orde.

Wat de eerste hoofdlijn betreft,
hebben op de Antillen alle vijf
eilanden een bewuste keus gemaakt
voor de Antillen van de vijf in
koninkrijksverband. Dat stemt tot
tevredenheid. Onafhankelijkheid zou
voor de kwetsbare eilanden in het
Caribisch gebied het begin van het
einde zijn geweest. De Antillen
vragen de tijd om zich te bezinnen
op de nu ontstane "nieuwe" interne
verhoudingen aldaar. Daarna, in de
loop van 1995, wil men in
koninkrijksverband over de toekom–
stige verhoudingen gaan nadenken.
De CDA-fractie acht het van groot
belang dat de Antillen de eigen
verantwoordelijkheid voor hun
landen serieus nemen. Dat is terecht
als men zelfbewust is. Wel lijkt het
zaak om niet al te lang na te denken.
Het draagvlak bij zowel de politiek
als de bevolking is naar ons idee rijp
genoeg om stappen te zetten. Hoe
ziet de minister dit? Hoe ziet hij de
eigen verantwoordelijkheid voor
Nederland in koninkrijksverband?
Wat betekent het overigens dat de
wijziging van het Statuut ten aanzien
van de Antillen langs de lijnen van
het protocoi met Aruba moet
gebeuren, zoals in de memorie van
toelichting staat?

Voorzitter! De status aparte van
Aruba zal sinds het schrappen van
artikel 62 Statuut niet meer leiden tot
onafhankelijkheid van Aruba per 1
januari 1996. Daartoe moet voor die
datum wel een KB worden geslagen.
Het slaan van het KB is gekoppeld
aan de uitvoering van toetsbare
afspraken, vastgelegd rond het
thema "deugdelijk bestuur" in het

protocol. De CDA-fractie begrijpt heel
wel dat die koppeling met enige
relativering moet worden gezien,
maar deugdelijk bestuur is er niet
meteen bij een regeringswisselmg,
zoals de regering-Eman van Aruba
ons wil doen geloven. Dat geldt op
Aruba, maar ook op de Antillen. In
Nederland is ook niet alles "vernieu–
wend paars" bij de komst van een
ander kabinet. Het gaat ons om de
uitvoering van de afspraak en de
maatregelen; daar houden wij Aruba
aan. Wij gaan dus uit van voort–
gaande driemaandelijkse rappor–
tages. De minister ook? Zou het niet
zinvol zijn om nader te spreken over
datgene wat minimaal half 1995
moet zijn gerealiseerd? De antwoor–
den op de vragen vond ik in die zin
niet zo bevredigend, omdat hier
weinig over is aangegeven. Ik verwijs
in het totale kader van dit staatkun–
dige deel ook naar de dissertatie van
mevrouw Van Aller. Uitgaande van
het loslaten van het streven naar
onafhankelijkheid, beklemtoont zij
met name de betekenis van een
beter toezicht van Nederlandse zijde
op de Antillen en Aruba. Hoe ziet de
minister dat betere toezicht?

Voorzitter! Zowel op de Antillen
als op Aruba blijft verdergaande
sanering van de overheidsfinanciën
nodig. Begrotingen, rekeningen en
controle dienen op tijd te zijn en dat
is nog lang niet altijd het geval. In
het begrotingsonderzoek voor 1993
heeft de Kamer de wens op tafel
gelegd dat elke KabNA-gulden die m
de Antillen of Aruba wordt besteed,
deugdelijk verantwoord dient te zijn.
De Antillianen en Arubanen zijn
optimistisch over de gezette stappen
in het kader van het financieel
beheer. Hoe beoordeelt de minister
de situatie, kijkend naar de fiscaliteit,
het tijdpad van de accountants–
controle en de financiële risico's?

Een risico in financiële zin is
bijvoorbeeld de hotelgarantie–
problematiek op Aruba, maar niet
alleen daar. De Arubanen bleken
hierover bij het Contactplan zeer
optimistisch. In de toelichting op de
begroting wordt echter melding
gemaakt van het feit dat afdoende
oplossingen nog moeten worden
bereikt en dat er nog geen zekerheid
is over de beheersbaarheid van de
financiële risico's voor de Arubaanse
regering. Hoe staat het met de
Nederlandse regering? Mijn fractie
heeft het gevoel, dat er in financiële
zin niet meer gedaan moet worden
dan tot op heden is gebeurd. Welke

taak ziet het kabinet nog voor zichzelf
in deze kwestie?

Wat het luchtvaartverkeer tussen
de landen van het Koninkrïjk betreft,
hoort mijn fractie graag wat het
kabinet op het terrein van de
liberalisatie van de luchtlijnen van
plan is. Wij zien het economisch–
toeristisch belang ervan, maar de
contra's - het massatoerisme - ook.

Voorzitter! Ik kom over het milieu
te spreken. De economische
ontwikkeling is zowel op Aruba als
op de Antillen een alles overheer–
send onderwerp op de agenda. De
nijpende noodzaak tot werkgelegen–
heid maakte dit in het verleden ook
noodzakelijk. Dit was terecht en
begrijpelijk. Bij de huidige grote druk
op de overspannen arbeidsmarkt is
het dat echter niet meer. Het
milieubelang kan niet langer totaal
ondergeschikt gemaakt worden aan
de economische ontwikkeling. Juist
vanwege de schaal van de eilanden
zal duurzaamheid voorop moeten
staan. Schokkend was het dan ook
om tijdens de bijeenkomst in het
kader van het Contactplan waar te
nemen, dat milieu net ontdekt lijkt te
zijn. Ik noem als voorbeeld het
contract met Coastal op Aruba.
Normen liggen ver onder het
Amerikaanse niveau. De passage in
de memorie van toelichting, dat het
toegenomen lokale milieubesef ertoe
bijgedragen heeft, dat het onderwerp
hoog op de politieke agenda is
gekomen, verbaasde mij dan ook
hooglijk. Hoe denkt de minister in
ieder geval de UNCED-normen te
bereiken? Moet er op dit terrein niet
extra technische assistentie worden
ingezet? Is een onafhankelijke
milieu-inspectie niet noodzakelijk?
Wordt de toetredingsprocedure tot
CITES nu echt opgestart? Men kan
niet langer zeggen, dat het de
aandacht heeft. Ook op basis van de
huidige Arubaanse en Antii l iaanse
wetgeving is er heel wat mogelijk.
Het gaat om groot geld. Dus èn
CITES èn op basis van de wetten.

Voorzitter! De toename van
criminaliteit op de Antillen en Aruba
wordt door de CDA-fractie als een
van de grootste problemen gezien.
Naast de aandacht voor veel
voorkomende criminaliteit moeten de
corruptiebestrijding en bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit
prioriteit hebben. In verontrustende
mate is er sprake van internationale
drugshandel, omdat de eilanden
door onder andere Columbianen als
doorvoerhaven naar Europa en
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Amerika gebruikt worden. De ligging
in het Caribisch gebied is hiervoor
ook ideaal. Een stevige aanpak op dit
terrein is noodzakelijk. Het begin lijkt
te zijn een goede maritieme
rechtshandhaving, geëffectueerd
door een gezamenlijke kustwacht. De
essentiële rol van de Koninklijke
marine in samenwerking met de
politie ter plekke staat daarbij voor
de CDA-fractie voorop. Ofschoon wij
ons realiseren, dat de regeringen in
bespreking zijn, wil ik toch stipule–
ren, dat hoe eerder de kustwacht er
komt, hoe beter het is. Daarbij is
koninkrijksaansturing voor ons een
voorwaarde. Koninkrijksaansturing is
dus even noodzakelijk als de marine
dat is voor de infrastructuur. Zonder
een intelligence dienst is het immers
wel zeer moeilijk om effectief
georgamseerde misdaad te
bestrijden. Verdergaande samenwer–
king met de Amerikanen - de
coastguard - lijkt de CDA-fractie
daarbij noodzakelijk. Ik vraag in dit
kader een duidelijk oordeel van het
kabinet. Ik overweeg in tweede
termijn een motie op dit punt. De
functie van de kustwacht is
overigens voor de fractie van het
CDA breder dan alleen de drugssfeer.
lllegale visserij, illegale milieu–
lozingen en illegale personen (St.
Maarten) behoren er ook toe. Na
opsporing van criminaliteit moet er
een heel vervolgtraject plaatsvinden:
vervolging, berechting en in
hechtenis nemen. De capaciteit lijkt
op al deze terreinen een probleem.
Hoe gaat dit opgelost worden? Is de
wetgeving wel voldoende? Welke
assistentie gaat Nederland leveren?
Hoe oordeelt de minister over de
sterk toegenomen vernederlandste
signatuur op alle door mij genoemde
terreinen? Vanuit de zorg voor
importcriminaliteit die ons vanuit de
grote steden bereikt, vragen wij de
regering de toezegging die het
vorige kabinet heeft gedaan
aangaande een toelatingsregeling
voor Antillianen en Arubanen zo
spoedig mogelijk gestand te doen.
Ook hier overwegen wij een motie.

Voorzitter! In het regeerakkoord
staat, dat de organisatie van KabNA
in het licht van de recente staatsrech–
telijke ontwikkeling zal worden
herzien. Hoe dan wel? Wellicht kan
met het volgende rekening worden
gehouden. Kritiek op KabNA op de
Antillen en Aruba spitst zich met
name toe op de te lange procedures
en grote hoeveelheid bureaucratie op
het terrein van technische assisten–

tie. Het duurt lang, er wordt niet
altijd op vragen gereageerd, soms is
er zomaar ineens iemand en
deskundigen van Antilliaanse en
Arubaanse afkomst zouden
nauwelijks aan bod komen. Hoe
denkt de minister aan deze kritiek
tegemoet te komen en tot een
effectief apparaat te komen? In dit
kader noem ik ook het idee van de
op te zetten vacaturebank voor
Antillianen en Arubanen.

Voorzitter! Op 15 december vindt
de herdenking van 40 jaar Statuut
plaats. Bij het debat over het
schrappen van artikel 62 zijn voor
deze herdenking suggesties gedaan.
Wat heeft KabNA hiermee gedaan?
De fractie van het CDA betreurt het
dat hieraan tot op heden geen
zichtbare uitwerking is gegeven. Ik
heb de antwoorden op de desbetref–
fende vragen wel gezien maar
zichtbaar is de uitwerking voor ons
nog niet. Juist om het wederzijdse
begrip tussen rijksgenoten te
vergroten, is het betrekken van de
bevolking hierbij van belang, zo
meent mijn fractie. Een lesbrief naar
alle scholen in het Koninkrijk en niet
alleen naar de Antillianen - dat heb
ik uit de antwoorden op vragen
opgemaakt - zou naast eventuele
piechtige activiteiten nuttig kunnen
zijn. Wat gaat de regering nu echt
doen?

Voorzitter! Ik rond dit betoog af.
Gezamenlijk voortgaan in koninkrijks–
verband betekent dat er in de
komende periode veel werk moet
worden verzet, zowel op Aruba en de
Antillen als hier. Toen ik bij de
behandeling van het Contactplan de
Antillianen en Arubanen vroeg hoe
ze tegen ons aankeken, zeiden ze:
jullie zijn zo zakelijk. Ik denk,
voorzitter, dat ze daarin gelijk
hebben. Wij blijven vinden dat wat
vandaag kan ook vandaag moet
gebeuren; dat is dus niet morgen.
Echter, de gezamenlijkheid in
koninkrijksverband - daarbij behoort
het rekening houden met elkaars
culturen - staat voor mij voorop.
Deugdelijk bestuur en rechts–
handhaving vormen de CDA–
prioriteiten bij datgene wat vandaag
moet gebeuren. Overigens, ook bij
ons is wel enige verbetering
mogelijk. Wij wensen de minister
sterkte toe bij het vele werk op deze
terreinen, waarbij voor ons blijft
gelden dat je in volwassen relaties
niet de andere kant opkijkt als er iets
mis dreigt te gaan.

D

De heer Van Oven (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Hoewel onder de
vorige bewindsman voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken creatieve ideeën zijn
ontwikkeld op het terrein van de
staatkundige verhoudingen, heeft dit
niet tot finale besluitvorming binnen
het Koninkrijk geleid, maar wèl tot
een catharsis in de verhouding
tussen Nederland en de Nederlandse
Antillen. Ik verwijs hierbij naar de
RTC van maart 1993. Inmiddels is er
op de Nederlandse Antillen, juist
naar aanleiding van de discussie
over de staatkundige verhoudingen,
een nieuwe regering gekomen, die
heel duidelijk zowel het Nederlands–
Antilliaanse staatsverband als de
band met Nederland wil behouden.
Onlangs hebben alle eilanden zich
voor die koers uitgesproken. Met
Aruba is door middel van het
protocol van oktober 1993 in
beginsel de afspraak gemaakt dat dit
land binnen het Koninkrijk blijft.

Voorzitter! De fractie van de PvdA
is daarover verheugd. Een blijvende
samenwerking binnen het Koninkrijk,
gebaseerd op onderling respect en
genegenheid, biedt de beste kansen
op deugdelijk bestuur, goed
onderwijs en een leefbare samenle–
ving. Inmiddels is terughoudendheid,
for the time being, passend. De
regering van de Nederlandse Antillen
en de besturen van de eilanden
Curagao, Bonaire, St. Maarten, Saba
en St. Eustatius moeten eerst de
gelegenheid krijgen, onder elkaar tot
een eenduidige conclusie te komen.
Pas daarna kan het gesprek met
Nederland opnieuw beginnen.

Het recente vertrek van Maria
Liberia Peters als partijleider van de
NVP kan wellicht beschouwd worden
als een illustratie van een wisseling
van het decor. Hoe men ook over
haar beleid moge denken, het vertrek
van een dergelijke vrouw, die met
haar flegma, spontaniteit en
uitstraling het politieke leven van de
Nederlandse Antillen gedurende een
aantal jaren heeft gedomineerd,
dwingt op dit moment tot een saluut
aan haar.

De discussie met Aruba is verder
gevorderd dan die met de Neder–
landse Antillen en ze is uitgemond in
een protocol. Ook de nieuwe
Arubaanse regering is daaraan
gebonden, zeker nu eerste minister
Eman indertijd als oppositieleider
zijn handtekening daaronder heeft
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gezet. De fractie van de PvdA blijft
dan ook aandringen op nauwgezette
uitvoering van het protocol. Verleden
week is de tweede rapportage over
de uitvoering van het protocol bij de
Kamer binnengekomen. Premier
Eman heeft tijdens de recente
contactplanbijeenkomst op Aruba
laten blijken dat die rapportage
onder zijn bewind eigenlijk niet meer
nodig zou zijn, maar mijn fractie
deelt dat standpunt niet, zoals op de
Antillen en Aruba ook heel duidelijk
door mijn fractiegenoot Lilipaly is
uitgedragen. De rapportage, die het
gevolg is van een in de Eerste Kamer
aangenomen motie, is een vast–
staand feit en deze zal ook voor de
Tweede Kamer als leidraad voor de
nieuwe positie van Aruba binnen het
Koninkrijk dienen te gelden.

Voorzitter! De inhoud van de
rapportage-Aarts/Muyale is weinig
bemoedigend. Slechts op enkele van
de 13 in het protocol opgenomen
punten is voortgang geboekt.
Eerlijkheidshalve moet worden
vastgesteld dat dit de regering-Eman
nauwelijks kan worden verweten,
omdat zij op het ogenblik van de
rapportage nog maar net was
aangetreden. Bovendien is de
uitvoering van het stappenplan mede
afhankelijk van de bereidheid tot
samenwerking van de regering van
de Nederlandse Antillen, die in feite
niet aan het protocol is gebonden. Je
zou dit zelfs een weeffout in het
protocol kunnen noemen. Er moet in
ieder geval worden vastgesteld dat
de in het protocol genoemde
stappen maar moeilijk op tijd zullen
worden gezet.

Toch heeft de minister in antwoord
op desbetreffende vragen aangege–
ven dat er nu nog geen nood–
scenario bestaat voor het geval het
voorstel van rijkswet tot schrapping
van artikel 62 van het Statuut niet
tijdig zou kunnen worden ingevoerd.
Kennelijk wil de minister niet met
een dergelijk somber risico leven. Hij
merkt daaromtrent slechts op dat bij
het slaan van het besluit vóór de
inwerkingtreding een politieke
afweging zal moeten worden
gemaakt. Maar dat is rijkelijk laat,
wanneer dan zou moeten worden
vastgesteld dat invoering per 1
januari 1996 op de voorwaarden, in
het protocol genoemd, niet meer
haalbaar zal zijn. Wanneer verwacht
de minister dat het besluil geslagen
kan worden? De Arubaanse regering
zelf wil het kennelijk liever gisteren
dan vandaag. Naar het oordeel van

mijn fractie zou er toch uiterlijk
medio 1995 zicht moeten zijn op de
haalbaarheid van de protocol–
afspraken vóór eind 1995. Maar zou
dan de vormgeving van een
noodscenario nog mogelijk zijn? In
ieder geval zou mijn fractie graag
willen weten, wanneer te verwachten
is dat de in het protocol voorziene
ronde-tafelconferentie zal worden
gehouden. Bovendien stel ik voor dat
de minister na de volgende
rapportage van de commissie-Aarts
een indringend overleg met de vaste
kamercommissie zal voeren. Ik ga
ervan uit dat die rapportage eind
januari beschikbaar kan zijn.

Ik vraag nog aandacht voor de
rapportage van de commissie-Aarts
in verband met de reactie daarop
van de regering van Aruba. Men zegt
daar moeite te hebben met de
opstelling van een wetsvoorstel
inzake regelgeving financiering
politieke partijen, daar het uit
Nederland afkomstige concept zo
vaag zou zijn. Mijn fractie kent een
dergelijk concept niet. In Nederland
bestaat een dergelijke wetgeving ook
niet. Het moet toch mogelijk zijn dat
op betrekkelijk korte termijn aan
Aruba en wellicht de Nederlandse
Antillen hulp wordt geboden bij het
opstellen van dergelijke regelgeving?
Graag verneem ik hierop de reactie
van de minister.

Uit het rapport-Joubert blijkt
duidelijk dat de situatie op St.
Maarten onvoldoende verbeterd is.
Mijn fractie is het er weliswaar mee
eens dat dit eilandgebied onder
patronage van de regering van de
Nederlandse Antillen is gesteld, maar
gaat ervan uit dat men in Nederland
bereid blijft om waar nodig hulp te
bieden. Inmiddels vragen wij ons wel
af hoe lang een dergelijke vorm van
hoger toezicht kan voortduren. Die
situatie bestaat nu feitelijk meer dan
twee jaar. De PvdA-fractie verzoekt
de minister dan ook om aan te geven
wanneer volgens zijn verwachting
die maatregel beëindigd kan worden.
Kan hij ook aangeven wat de meest
recente resultaten zijn op bestuurs–
gebied sinds het aantreden van de
nieuwe gezaghebber Richardson? Is
de minister bovendien bereid om
commentaar te leveren op het recent
in de publiciteit gekomen verlangen
van de desbetreffende ambtenaar,
die overigens op mijn fractiegenoten
tijdens hun bezoek aldaar een heel
goede indruk heeft gemaakt, om
naast zijn salaris als gezaghebber

een bedrag van ƒ 150.000 ineens te
ontvangen?

Recentelijk is de vraag opgekomen
over de speelruimte van de
Nederlandse Antillen en Aruba in het
buitenlands beleid. In artikel 3 van
het Statuut is geregeld dat de
buitenlandse betrekkingen door het
Koninkrijk behartigd worden. Maar
artikel 28 laat daarop een uitzonde–
ring toe in die zin dat de twee andere
landen zelfstandig tot internationale
organisaties kunnen toetreden. In het
geval van de Associatie van
Caribische Staten bestond bij de
Nederlandse Antillen kennelijk de
wens daartoe. Uit het antwoord op
mijn schriftelijke vragen aan het
adres van de minister van Buiten–
landse Zaken en deze minister leid ik
evenwel af dat de Nederlandse
regering daar niet voor voelde.

Mijn fractie meent dat het te
continueren koninkrijksverband ook
op dit gebied duidelijke afspraken
voor de toekomst noodzakelijk
maakt. Er zou op grond van artikel 28
van het Statuut in beginsel geen
bezwaar tegen behoeven te bestaan
dat de Nederlandse Antillen en/of
Aruba zelfstandig toetreden tot met
name die internationale organisaties
waarvan het bereik of het belang
evidentelijk tot hun grondgebied
beperkt blijft.

Bovendien is het nodig dat er bij
de aanstelling van diplomaten van
het Koninkrijk in de Caribische regio
op gelet wordt dat zij beschikken
over grondige kennis van de
Nederlandse Antillen en Aruba.

Mijn fractie blijft zich grote zorgen
maken over de schulden en de
begrotingstekorten van de verschil–
lende eilanden van de Nederlandse
Antillen. Overigens willen wij naast
het financiële probleem van Curagao
graag dat van de andere afzonder–
lijke eilanden kennen. Het is duidelijk
dat de minister zich niet op
uitspraken over de oplossing van dit
vraagstuk, voor zover het Nederland
aangaat, wil vastleggen. Dit blijkt uit
de antwoorden op de aan hem
gestelde vragen daarover in het
kader van de begrotingsbehandeling.
Dit is wel begrijpelijk, maar die
problematiek is zo belangrijk dat
mijn fractie hem wil vragen om,
alvorens tot finale besluitvorming
over te gaan, de Kamer hierover te
consulteren.

De hotelgarantieproblematiek op
Aruba is onrustbarend. Wij begrijpen
dat er een strafrechtelijk onderzoek
gaande is. Is de minister bereid om
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de minister van justitie van Aruba te
vragen, hem op de hoogte te houden
van de voortgang van dat onder–
zoek? Is de minister ook bereid om
de Kamer daarvan dan weer op de
hoogte te stellen? Maar dan blijft de
vraag wat exact de positie is van
Nederland met betrekking tot de
garantie. In de Slotwet 1993 is een
bedrag van ruim 100 mln. opgeno–
men, terwijl in de ontwerp-begroting
1995 een bedrag van 65,7 mln. als
uitstaand risico staat vermeld. Hoe is
dat verschil te verklaren? Is de in de
begroting 1994 opgenomen
garantieverplichting van 55 mln.
dollar daarmee nu geheel opgesou–
peerd?

Wat de task force betreft blijkt uit
nadere antwoorden van de minister
dat inmiddels een aantal projecten
zijn gestart. Dat wordt althans
gesuggereerd. Is inderdaad sprake
van een daadwerkelijke start of is er
sprake van projecten die zich nog in
de planningsfase bevinden? Ook is
mij opgevallen dat de op Curagao
geïnitieerde plannen alle door het
KabNA worden gefinancierd.
Betekent dit dat het draagvlak op
Curagao in vergelijking voor deze
plannen minder is dan bijvoorbeeld
op Bonaire ? Kan ook worden
aangegeven wat de resultaten van de
task force aan Nederlandse kant zijn?

Wat de criminaliteit betreft heeft
de minister aangegeven dat de
gemengde werkgroep kustwacht nog
dit jaar aan de koninkrijksregering zal
rapporteren. Mij fractie heeft daaruit
afgeleid dat er in elk geval op dit
ogenblik nog geen overeenstemming
bestaat. Zij zou het bijzonder op prijs
stellen wanneer besluitvorming niet
te lang op zich zou laten wachten.
Wij verzoeken de minister nadrukke–
lijk, de Kamer van de bevindingen
van de koninkrijksregering naar
aanleiding van de rapportage van de
werkgroep kustwacht op de hoogte
te brengen.

Wat is de stand van zaken bij het
tussen de beide ministers van
Sociale Zaken van Nederland en de
Nederlandse Antillen gesloten
protocol over de dubbele–
uitkeringstrekkers? Daarover zijn
immers ook afspraken gemaakt.

Mijn fractie heeft met waardering
kennis genomen van de ambitieuze
hervormingsplannen op het gebied
van de gezondheidszorg van minister
Inderson. Terecht worden zijn
initiatieven door de Nederlandse
regering gesteund. Wij begrijpen ook
wel dat op dit lastige gebied niet op

heel korte termijn resultaten zijn te
verwachten. Toch willen wij de
minister vragen, de Kamer in de loop
van volgend jaar over de resultaten
van de Nederlandse steun op dit
gebied in een algemeen overleg te
informeren.

In december van dit jaar zal het
Statuut 40 jaar bestaan. De regerin–
gen van de Nederlandse Antillen en
Aruba hebben aangekondigd dat dit
daar plechtig zal worden herdacht.
Mijn fractie zou er voor zijn dat door
de minister ook hier in Nederland ter
gelegenheid van de Statuutsdag
activiteiten zouden worden onderno–
men, waarbij uiteraard de Antilli–
aanse en Arubaanse organisaties
moeten worden betrokken. Ten slotte
rneen ik dat ook het Nederlandse
parlement daaraan op eigen wijze
aandacht zal moeten besteden.

D
De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Mijnheer de voorzitter! Onder het
toeziend oog van beide gevolmach–
tigde ministers ben ik uiteraard zeer
gemotiveerd tot een korte en
krachtige bijdrage namens mijn
fractie over het beleid ten aanzien
van de Nederlandse Antillen en
Aruba.

Met het schrappen van artikel 62
van het Statuut blijft Aruba als
zelfstandig land onderdeel van het
Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor de
Nederlandse Antillen, waar de
referenda op de vijf eilanden zo'n
overduidelijke uitsiag te zien hebben
gegeven, namelijk het behoud van
de Antillen van de vijf.

Voor Aruba geldt dat de afspraken
uit het protocol zullen moeten
worden uitgevoerd. Dat vordert
langzaam en gestaag. Wij moeten
misschien ook begrip hebben voor
de kabinetswisseling die daar heeft
plaatsgevonden en voor het feit dat
de tweede rapportage niet zoveel
nieuws geeft ten opzichte van de
eerste rapportage. Kan de minister
aangeven wat naar zijn idee het
grootste probleem zal zijn bij de
daadwerkelijk effectuering van het
protocol, dat rond 1 januari 1996 zijn
beslag zal moeten hebben gehad.

In dat protocol ligt de koppeling
tussen de uitvoering ervan en het
slaan van het Koninklijk besluit ter
effectuering van het schrappen van
artikel 62 zelf vast. Die koppeling ligt
Aruba zwaar op de maag. Ik vind
daar wel iets voor te zeggen.
Nederland lijkt een drukmiddel te

hebben, maar heeft het eigenlijk
helemaal niet. Ik vraag de mmister of
hij de situatie denkbaar acht, dat
Aruba bij het niet volledig uitvoeren
van het protocol op 1 januari 1996, in
Hollandse termen gegoten, de
onafhankelijkheid ingejaagd zou
worden. Nee toch, zo is nu mijn
antwoord. Ik zou het prettig vinden,
als die duidelijkheid ook namens het
kabinet vanavond zou kunnen
worden gecreëerd.

Voorzitter! De Antillen zijn nu
bezig om de referendumuitslag voor
zichzelf te interpreteren en op één
lijn te komen. Men neemt daar de
periode tot, zeg maar, de jaarwisse–
ling 1995 voor. Dan zal er overleg
met Nederland plaatsvinden. Maar
de zin uit de begroting dat "langs de
lijnen van het protocol Aruba–
Nederland" het Statuut zal worden
gewijzigd, is ook daar niet door
iedereen met gejuich ontvangen. Ik
vraag de minister erop toe te zien
dat het protocol niet dwangmatig
wordt opgelegd aan de Antillen; dat
na 1 januari 1995 met de Antillen -
op basis van het, naar wij mogen
aannemen, unanieme standpunt dat
daar wordt geformuleerd - zakelijk
gesprekken zullen worden gevoerd
betreffende deugdelijk bestuur in de
meest brede zin van het woord, en
dat dit een basis is om vervolgens te
komen tot modernisering en
vernieuwing van het Statuut.

Voorzitter! Handhaving van het
koninkrijksverband is, wat ons
betreft, een extra argument om
voldoende aandacht te besteden aan
Nederlands als tweede taal in het
onderwijs. Wij denken aan verbete–
ring van het didactisch materiaal en
ookaan her– en bijscholing van
leerkrachten. In het kader van het
Contactplan zijn wij erop gestoten
dat dit knelpunten zijn. Heeft de
minister een visie, een beleid en ook
geld om die knelpunten op te
lossen? Wij lopen ook aan tegen het
"verwijt" dat KabNA, daar waar het
betreft het stimuleren van het Engels
als moedertaal, vooral op de
Bovenwindse Eilanden ontmoedi–
gend optreedt. Zou de minister daar
een reactie op kunnen geven?

Handhaving van het koninkrijks–
verband houdt wat ons betreft ook
het principe in van het vrije
personenverkeer. Ik heb daarbij
begrip voor de kleinschaligheid; dat
is niet identiek aan reciprociteit. Aan
de andere kant betekent het wel dat,
als je hier geen drempel wilt
opwerpen, die aan de overzijde, op
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Aruba en op de Nederlandse
Antillen, zo laag mogelijk zal moeten
zijn. Denkt de minister daar ook zo
over? Zo nee, waarom niet? Kan hij
de zienswijze van het kabinet geven
met betrekking tot het vraagstuk van
het vrije personenverkeer?

Een ander punt dat daarbij speelt,
is dat er zeker op Aruba sprake is
van een gespannen arbeidsmarkt en
er allerlei arbeidskrachten uit de
regio worden geworven, terwijl er
hier in Nederland veel Arubanen zijn
die terug willen en die voor een deel
ook zonder werk zijn: voor die
mensen liggen er mogelijkheden op
Aruba. Ik vraag mij af of er een
voldoende gestructureerd instrumen–
tarium is om die Arubanen, daar
waar zij dit willen, ook te laten
remigreren.

Voorzitter! In de strijd tegen de
internationale drugscriminaliteit kan
een nieuwe kustwachtorganisatie van
groot belang zijn. De commandant
van de zeemacht van het Caribisch
gebied heeft mij ervan overtuigd dat
de aantrekkelijkheid van de eilanden
als een soort draaischijf voor de
internationale handel, fors kan
worden verkleind door een goed
functionerende, flexibel opererende
kustwachtorganisatie. Er is een
werkgroep in tripartiet verband; het
grote meningsverschil is de
aansturing. Kan de minister de vraag
beantwoorden, waarom hij - zo lijkt
het ons in ieder geval - nadrukkelijk
een voorstander is van aansturing
vanuit het Koninkrijk, daar waar het
de kustwachtorganisatie betreft?

Voorzitter! Op het milieugebied en
op het gebied van ruimtelijke
ordening is het, excusez le mot, een
beetje een rommeltje en een
rotzooitje op de eilanden. Wij hebben
te veel verhalen gehoord die erop
neerkwamen dat je, als je maar geld
hebt, kunt bouwen en vervuilen wat
je wilt. Dat is niet de manier waarop
wij ook in het Koninkrijk tegen dat
soort zaken aankijken, al realiseren
wij ons dat het geen koninkrijks–
onderwerp is.

Mag ik de minister vragen alles in
het werk te stellen, om de internatio–
nale verdragen te implementeren in
landsverordeningen en stimulerend
op te treden, daar waar het gaat om
milieuwetgeving en –regelgeving, om
normen die zullen moeten worden
vastgelegd - ik denk ook aan de
UNCED - om onafhankelijk toezicht
en ga zo maar verder. Dat zal
daadkrachtig moeten worden

gestimuleerd. Ik denk ook aan
MARPOL; ik denk aan CITES, enz.

Mijn laatste opmerking betreft de
datum van 15 december. Ik heb daar
bij de behandeling van het schrap–
pen van artikel 62 in maart aandacht
voor gevraagd: 40 jaar Statuut.
Kortheidshalve sluit ik mij aan bij de
vragen van de collega's: wat zijn de
concrete voornemens met betrekking
tot 15 december en, mogelijkerwijs,
de activiteiten volgend jaar?

D

De heer Te Veldhuis (WD):
Voorzitter! Ik wil beginnen met een
paar opmerkingen over de bestuur–
lijke aspecten. De Antilliaanse
regering probeert momenteel in
overleg met de verschillende
eilandsbesturen van de Nederlandse
Antillen rond januari a.s. duidelijk–
heid te verschaffen over hoe de
interne verhoudingen er binnen de
Antillen uit gaan zien na de uitslagen
van de diverse referenda. Wij doen
er verstandig aan om deze ontwikke–
lingen af te wachten voordat wij
daarover in Nederland uitspraken
doen. Niet alleen uit een oogpunt
van elegantie maar ook om de
Nederlandse Antillen de ruimte te
geven om hun eigen aangelegenhe–
den zoveel mogelijk zelfstandig voor
te bereiden. Als er eenmaal
duidelijkheid is, kan nader worden
bezien welke aanpassingen van het
Statuut eventueel nodig zijn om de
voorziene nieuwe verhoudingen te
formaliseren. Verwacht de minister
ook, dat er over twee maanden meer
duidelijkheid op dit punt zal zijn?

Op Aruba wil de regering-Eman de
lagere inkomens en pensioenen
verhogen en 300 tot 800 ambtenaren
ontslaan en laten werken in private
ondernemingen, die dan op hun
beurt weer buitenlandse werkkrach–
ten moeten ontslaan. Dit programma
- het sociaal plan - is erg ambitieus
en het is de vraag of het uitvoerbaar,
haalbaar en betaalbaar is. De
werkgeversorganisatie ATIA heeft
tegenover de contactplandelegatie
uitgesproken dit nieuwe beleid te
gedogen, maar geeft geen garantie
voor de hoogst noodzakelijke
medewerking op dit punt. Hoe schat
de minister van Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
deze situatie in?

De VVD-fractie is van mening, dat
het protocol Nederland-Aruba
gewoon moet worden uitgevoerd.
Het gaat niet aan, dat de huidige

minister-president van Aruba via een
nogal eenzijdige interpretatie zijn
eigen handtekening onder dit
document bagatelliseert of ontkracht.
Een man, een man, een woord, een
woord. Afspraak is afspraak, zo vindt
de VVD-fractie. Bovendien is de
financiele situatie op Aruba nog
zeker niet rooskleurig, laat staan
inzichtelijk, zowel qua nieuwe
plannen als qua begrotingen en
rekeningen. Hoewel er misschien
enige reden tot voorzichtig opti–
misme is, kan dit er niet toe leiden
dat duidelijke afspraken in het
protocol nu al worden los gelaten.
De rapportage van de heren Aarts en
Muyale wijst ook in die richting. Is de
minister het daarmee eens?

Voorzitter! Op St. Maarten is sinds
kort de nieuwe gezaghebber
Richardson werkzaam. Uit gesprek–
ken met hem en de Eilandsraad heb
ik de indruk overgehouden, dat ze
goed bezig zijn. Ze hebben een
degelijke analyse van de bestaande
problemen gemaakt, ze hebben een
stappenplan in ontwerp opgesteld en
daarbij worden naar mijn mening
realistische uitgangsposities
betrokken. Heeft de minister deze
indruk ook?

De Nederlandse Antillen en Aruba
liggen dicht bij landen waar
verdovende middelen worden
geproduceerd. We moeten niet
uitsluiten - om het maar eens
eufemistisch te zeggen - dat de
Benedenwindse Eilanden en ook de
Bovenwindse Eilanden als doorvoer–
havens van drugs naar Europa en de
Verenigde Staten worden gebruikt.
De voorzitter van de eilandelijke
vakbond noemde Aruba zelfs een
paradijs voor maffiose ontwikkelin–
gen op dit gebied, mede omdat het
momenteel niet of nauwelijks
daartegen wordt beschermd, maar
ook niet kan worden beschermd. Kan
de minister daar meer zicht op
geven?

In dit verband maar ook meer in
het algemeen is de VVD-fractie van
mening, dat op het gebied van de
criminaliteitsbestrijding nog de
nodige acties moeten worden
ondernomen. Is de minister het
daarmee eens? De wetgeving kan
beter; ik wijs in dit verband op de
Wet ongebruikelijke transacties, die
nu in ontwerp in voorbereiding is.
Het opsporingsapparaat moet
worden verbeterd, zowel personeel
als materieel, en wat dat betreft lijkt
de instelling van een landsrecherche
een goede greep te zijn geweest. Het
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openbaar mmistene kan worden
versterkt en de internationale
samenwerking bij criminaliteits–
bestrijding, waaronder de drugs–
handel, moet worden versterkt
bijvoorbeeld door de oprichting van
een kustwacht.

De Nederlandse Antillen en Aruba
liggen in een open-zeegebied en zijn
daarom als zodanig gemakkelijk voor
een kwaadwillend kartel te gebruiken
als doorvoergebied van drugs. Het
huidige potentieel aan politie,
douane en marechaussee is absoluut
te klein om hier effectief tegen te
kunnen optreden. Bovendien
ontbreekt het aan adequate
detectieapparatuur. Daarom hecht de
VVD-fractie er grote waarde aan, dat
er een goede kustwacht voor dat
gebied wordt opgezet met goede
samenwerkingsverbanden met de
Verenigde Staten via de coastguard
en met Frankrijk. Wij kunnen de
beveiliging en bescherming van dit
gebied toch niet op deze landen
afwentelen?! De drugshandel kan
niet anders dan met zeer geavan–
ceerde apparatuur worden bestre–
den. Zij beschikt immers zelf ook
over apparatuur zoals snelle boten,
camouflagetechnieken en zelfs
onderzeeboten. Voor die geavan–
ceerde apparatuur zijn een breed
financieel draagvlak en internationale
samenwerking nodig. Een speciale
commissie onderzoekt momenteel de
aansturing van zo'n kustwacht. Wij
wachten met anderen de desbetref–
fende rapportage en de reactie van
regering daarop af. Ik wil echter al
wel enige duidelijkheid geven over
het VVD-standpunt.

De verantwoordelijkheid voor die
kustwacht zou gezamenlijk moeten
worden gedragen op minimaal het
koninkrijksniveau. Het is naar onze
mening niet goed om verschillende
bazen op dit ene apparaat te zetten,
te weten de Nederiandse Antillen,
Aruba en, als de Koninklijke marine
erbij betrokken wordt, ook nog eens
de minister van Defensie en
eventueel de koninkrijksminister van
justitie. Bovendien gaat het voor een
groot deel ook nog eens om
koninkrijkswateren. Uiteraard moeten
alle bevoegde justitiële autoriteiten
bij de aansturing van zo'n internatio–
naal opererende kustwacht zijn
betrokken. Het leek mijn fractie goed
om met anderen op dit punt reeds
enige duidelijkheid te geven.
Overigens is de fractie van de VVD
van mening dat de kustwacht ook
belast kan en moet worden met

zaken zoals controle op de visserij,
olielozingen en search en rescue. Ik
houd net als mijn collega van het
CDA op dit punt een motie achter de
hand. Als de minister antwoordt in
de zin zoals aangegeven bij de
Troonrede, zal het indienen van een
dergelijke motie niet nodig zijn
omdat wij dan hopelijk allemaal op
één lijn zitten.

Voorzitter! De bescherming van
het milieu heeft in de Nederlandse
Antillen en Aruba helaas nog geen
belangrijke prioriteit. De belangen
van de economie en de werkgelegen–
heid wegen momenteel absoluut
zwaarder, al moet ik erkennen dat
daartoe de werkgelegenheids–
belangen ook aanleiding geven. Er is
min of meer sprake van een soort
wurgcontracten die bijvoorbeeld met
de olieraffinaderijen zijn afgesloten.
Desalniettemin wijs ik met anderen
op onverkwikkelijke situaties bij een
aantal raffinaderijen. Zelfs de
zogenaamde UNCED-normen worden
nog niet overal opgelegd en
nageleefd, terwijl ons Koninkrijk zich
daaraan in Rio de Janeiro heeft
gebonden. Overigens liggen naar
mijn mening in dat gebied de
oplossingen voor de milieu–
problematiek als het ware voor het
oprapen. Alleen al een systeem van
dubbel glas zal veel kunnen
besparen op het energieverbruik van
airco's. Het gebruik van daartoe
benodigde zware stookolie veroor–
zaakt veel milieuverontreiniging. Hoe
gemakkelijk zou men in dat gebied
geen zonne-energie kunnen
aanwenden? Ook het bedrijfsleven
aldaar heeft uitspraken in die richting
gedaan. Ik zou de minister willen
oproepen om samen met zijn collega
van VROM en eventueel ook met
IPO, VNG en de organisaties van
werkgevers - bijvoorbeeld VNO en
NCW - stappen te ondernemen voor
een daadwerkelijk inhaalslag op het
gebied van milieu aldaar. Dat geldt
overigens ook voor de aansluiting bij
de CITES-conferentie in de zin zoals
de vorige spreker dat noemde. Ik
sluit mij daarbij aan.

Voorzitter! Wij zijn voorstander
van een liberalisatie van het
luchtvaartverkeer tussen de delen
van het Koninkrijk. Dat kan ook in het
belang zijn van de economie en de
toeristische ontwikkeling van de
Nederlandse Antillen en Aruba.
Liberalisatie betekent beëindiging
van de monopoliepositie van de
KLM, dus waarschijnlijk lagere
tarieven voor toeristen die daardoor

eerder geneigd zullen zijn tot een
vakantie in een ander deel van ons
Koninkrijk. Wil de minister deze
beleidslijn onderschrijven en
bespreken met de betrokken
ministers van de delen van ons
Koninkrijk?

De fractie van de VVD is er niet
geheel gerust op dat de zogenaamde
hotelgarantieproblematiek geen
kosten voor Nederland zal opleveren.
De vraag is, over welk bedrag het
daarbij gaat. Praten wij over ruim 70
mln. of misschien nog meer? Ook al
zegt het Arubaanse bestuur dat het
wel mee zal vallen, wij vinden dat
die bewering niet stevig onderbouwd
is. Hoe schat de regering het risico
in? In ieder geval moet zo'n
garantstelling nooit meer plaatsvin–
den als niet vooraf min of meer
absoluut zeker is dat de risico's
verwaarloosbaar klein zijn.

Tot slot nog enkele vragen en
opmerkingen over de financiële–
controlesituatie op de Nederlandse
Antillen. Tijdens de begrotings–
behandeling vorig jaar is door de
gehele Kamer aangedrongen op
versterking van de controle op de
besteding van de KabNA-middelen
op de Antillen en Aruba. Wat de
Nederlandse Antillen betreft is er
echter van een versterking geen
sprake geweest. De achterstanden
zijn zelfs opgelopen. Wat heeft met
name de ambtsvoorganger van de
minister het afgelopen jaar onderno–
men om aan die uitdrukkelijke wens
van de Kamer tegemoet te komen?
En: wat zijn de vooruitzichten? Eind
september jongstleden hebben de
staten van de Antillen hun goedkeu–
ring verleend aan de oprichting van
de stichting waarin de verzelfstan–
digde accountantsdiensten van de
Antillen en Curagao zullen worden
ondergebracht. Op zichzelf is dat
prima. Echter, nog steeds is de
stichting formeel niet opgericht en
het is nu al twee jaar na aankondi–
ging van de oprichting ervan. Kan
worden uitgelegd hoe dat komt?
Waarom kon tijdens die langjarige
voorbereiding van de oprichting niet
reeds tegelijk met een inhaalslag van
de controle door inschakeling van
bijvoorbeeld externe accountants
worden begonnen? Heeft de door
minister Hirsch Ballin gestelde eis,
dat de stichting moet zijn opgericht
voordat een financieringsaanvraag
voor het inschakelen van externe
accountants zal worden goedge–
keurd, vertragend gewerkt? Als het
gaat om het duidelijk vastleggen van
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de eisen ten aanzien van de
financiële verantwoording en
controle, kan een nieuw protocol of
welke andere vergelijkbare omschrij–
ving dan ook - er is hierbij namelijk
sprake van een erg beladen begrip
voor onze vrienden op de Antillen -
een belangrijke rol spelen. Ik erken
dat de totstandkoming ervan niet
geheel los valt te zien van de
staatkundige verhoudingen, maar het
is buitengewoon onbevredigend dat
de totstandkoming van strakkere
voorwaarden op het gebied van
controle en verantwoording telkens
erg wordt vertraagd. Kan de minister
in dit verband iets zeggen over de
betekenis van de nieuwe
financieringsconstructie per 1 januari
jl.? Zijn volgens die nieuwe
constructie declaraties pas betaal–
baar nadat is vastgesteld dat de
controleopzet deugdelijk is?

Volgens mededeling van de
minister komt het punt van vrije
personenverkeer begin 1995 weer
aan de orde. Dan zal de minister
namelijk met nadere voorstellen
komen. Ik zeg hem alvast, dat de
VVD-fractie sinds jaar en dag op dit
punt voor het uitgangspunt van
gelijke monniken, gelijke kappen
kiest. Dat wil dus zeggen dat wij
graag zien dat aan beide kanten van
de oceaan een zelfde regeling geldt.
Wij wachten de voorstellen van de
regering verder af.

Wat de herdenking van het
40-jarig Statuut betreft, verwijzen wij
naar de voorstellen die zijn gedaan
door de delegatie van het Contact–
plan. Er zijn uitvoerige aanzetten
gegeven en ook het kabinet zelf heeft
voorstellen gedaan. Naar mijn
mening zijn er voldoende ideeën. Ik
wens de minister sterkte met de
verdere uitwerking van concrete
plannen. Eén ding moet echter
vooropstaan: de herdenking moet
waardig plaatsvinden en daarbij
moet op de gevoeligheden worden
gelet. Ik herinner mij nog als de dag
van gisteren, dat wij op Aruba een
korte discussie hebben gehad over
de vraag of 40 jaar Statuut moet
worden gevierd dan wel moet
worden herdacht.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Sinds de
behandeling van de vorige begroting
van het Kabinet voor Nederlands–
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
heeft zich in verschillende delen van

het Koninkrijk een ware aardver–
schuiving voltrokken. In politieke zin,
wel te verstaan. Regeringen en
volksvertegenwoordigingen zijn
aanzienlijk veranderd en daarnaast is
er ook het politieke feit, dat ook de
eilanden Bonaire, Saba, St. Eustatius
en St. Maarten zich onlangs bij
referendum hebben uitgesproken
voor het gezamenlijk met Curagao
als de Nederlandse Antillen
participeren in het koninkrijks–
verband.

Voorzitter! De fractie van D66 is
blij met deze ontwikkelingen. Zij
vergroten het draagvlak voor een
nieuwe hechte samenwerking tussen
de Europese en de Caribische delen
van ons Koninkrijk. Het 40-jarig
jubileum van het Statuut verdient het
nu extra te worden gevierd. In de
antwoorden op de vragen wordt ons
reeds een aardig scala genoemd,
maar zijn nog meer initiatieven voor
die viering te melden?

Tijdens de vorige begrotings–
behandeling werd nog door velen
van de toenmalige woordvoerders,
waarvan een niet gering aantal nu
tot het kabinet is toegetreden,
terdege rekening gehouden met
totaal andere uitkomsten. Mijn
oud-fractiegenoot Nuis vergeleek de
situatie met die van een simultaan
schaakspel op zes borden. Die schets
behoeft nu aanpassing.

Het meest nog vergelijk ik de
huidige situatie met die van een
knap jongleur die drie ballen van
ongelijke grootte vaardig in de lucht
weet te houden in regelmatig
wisselende patronen. Dat één bal
daarbij nog bestaat uit vijf ongelijke
delen, maakt het beeld nog
boeiender.

In het Koninkrijk nieuwe stijl zal
een nieuw evenwicht gevonden
moeten worden, een nieuw
evenwicht tussen de koninkrijksdelen
gebaseerd op wederzijds respect en
vertrouwen enerzijds en op de
erkenning van de waardevolle
culturele diversiteit anderzijds. Voor
mijn fractie spreekt het daarbij
vanzelf dat in de verschillende delen
van het Koninkrijk ook op enigszins
vergelijkbare wijze sprake zal moeten
zijn van deugdelijk bestuur en
behoorlijk financieel beheer. En dat
vergt nog wel heel wat inzet. Ik
noem alleen maar de beleidsvelden
onderwijs, milieu, ruimtelijke
ordening en financiën.

Tijdens mijn eerste conctactplan–
bijeenkomst op Aruba is mij al snel
geworden hoe gevoelig de koppeling

van de nakoming van de protocol–
afspraken aan het slaan van het
Koninklijk besluit leidend tot
schrapping van artikel 62 van het
Statuut op Aruba en niet alleen daar
ligt. De felle reactie verbaasde mij
enigszins, te meer omdat van de
zijde van de Arubaanse regering
door minister-president Eman wel te
verstaan werd gegeven dat men
overigens het protocol best wilde
uitvoeren, maar dan zonder stok
achter de deur.

Ter voorkoming van misverstan–
den en frustraties lijkt het mij goed
als vandaag op dit punt meer
helderheid ontstaat. Laat ik duidelijk
zijn over het standpunt van mijn
fractie. Op zichzelf vindt D66 dat
partners die op een nieuwe wijze
met elkaar in zee wensen te gaan,
van elkaar wel enige zekerheid
mogen vragen ten behoeve van de
stabiliteit van die relatie, zoals in het
protocol vastgelegd. Maar zodra uit
een aantal concrete beleidsdaden
van de nieuwe regering blijkt dat met
inzet aan de verwezenlijking van de
protocolafspraken wordt gewerkt,
zou wat ons betreft het Koninklijk
besluit snel moeten worden
geslagen. Een eerste wapenfeit is in
ieder geval de afspraak dat een
tripartiete studie zal worden verricht
naar de schuldenproblematiek van
de Nederlandse Antillen en Aruba.

Zie ik het goed, dan is met de
door de koninkrijkspartners
gewraakte zinsnede in de memorie
van toelichting, dat statutenwijziging
zou worden voorbereid "langs de
lijnen van het protocol Aruba–
Nederland", niet meer en ook niet
minder bedoeld dan dat in de
nieuwe relatie moet worden
uitgegaan van aan deugdelijkheid
van bestuur en financieel beheer te
stellen eisen. Geen ondercuratele–
stelling dus, zoals men lijkt te vrezen.
Die vaststelling lijkt mij van belang
voor het in een later stadium te
voeren overleg met de Antilliaanse
regering. Is er al enig zicht op een
datum voor dat overleg?

De buitenlandse betrekkingen en
de defensie zullen ongetwijfeld ook
in de toekomst een koninkrijks–
aangelegenheid blijven. Dat neemt
echter niet weg dat wij wel begrip
hebben voor het verzoek van onze
Caribische rijksgenoten om een wat
zwaardere rol, met name bij de
internationale samenwerking in de
eigen regio. Ziet de minister daartoe
mogelijkheden? Is het niet redelijk
om bij de Nederlandse ambassades
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in die regio te zorgen voor iemand
die goed op de hoogte is met de
situatie op de Nederlandse Antillen
en Aruba?

Ronduit verontrustend zijn de
problemen rond de drugshandel en
de oprukkende criminaliteit. De
D66-fractie is ervan overtuigd dat de
schaal van de landen ontoereikend is
om deze ontwikkelingen volledig op
eigen kracht het hoofd te bieden.
Nauwe samenwerking in koninkrijks–
verband en ook internationaal achten
wij noodzakelijk. Zo spoedig mogelijk
moet er wat ons betreft duidelijkheid
komen over de kustwacht, de
operationele uitvoering door de
Koninklijke marine en de aansturing.
Het lijkt ons gezien de taken en de
uitvoerïng niet meer dan vanzelfspre–
kend dat het hier materieel om een
koninkrijkstaak gaat. Graag ontvang
ik op dit punt, vooruitlopend op de
uitkomsten van het werkgroep–
overleg, meer duidelijkheid van de
minister, ook over de wijze waarop in
de financiering zal worden voorzien
en over de samenwerking met de
VS.

Wij betwijfelen overigens of het
ter plekke aanwezige politieapparaat
voor de steeds zwaarder wordende
taken is toegerust. Zou niet
aanmerkelijk moeten worden
geïnvesteerd in opleiding en scholing
en eventueel ook in technische
bijstand? Ziet de minister daarbij een
mogelijkheid om de technische
bijstand meer te doen vervullen door
mensen afkomstig van de Antillen of
Aruba?

De problemen met de Antilliaanse
en Arubaanse jongeren zijn niet van
vandaag of gisteren. Daarom ook is
er enkele jaren geleden, op 16 juli
1992, een task force in het leven
geroepen voor een meer structurele
aanpak. Wij krijgen niet de indruk dat
het nu echt geweldig loopt. Een deel
van de jongeren integreert moeilijk
in Nederland. Onderwijs en
taalachterstand zijn hier mede debet
aan. Zou het niet wenselijk zijn, er bij
de minister van Binnenlandse Zaken
op aan te dringen om ook de
Antilliaanse jongeren mee te nemen
als doelgroep bij de nieuwkomers,
waarop de inburgeringstrajecten zich
zullen gaan richten? Het heeft ons
verbaasd - ik verwijs op dat punt
naar het antwoord op vraag 82 - dat
de task force geen projecten heeft
voor schoolverzuim en werk–
ervaringsplaatsen of een voorpost
voor de opvang van Nederlandse
Antillianen.

Het belang van goed taalonderwijs
in Aruba en de Antillen mag
evenmin worden onderschat, mede
in verband met de aansluiting op het
onderwijs en de arbeidsmarkt in
Nederland en vice versa. Dat is een
punt van aparte aandacht dat om
intensivering vraagt.

Over de verslavingsproblematiek,
bij onze rijksgenoten een sterk
toenemend probleem, is in de
toelichting op de begroting weinig te
vinden. Hoe staat het met de
plannen van de task force om een
afkickcentrum voor jongeren op te
zetten? Is het niet mogelijk onze
expertise op het terrein van de
verslavingsproblematiek aan te
bieden? Voor de minister lijkt mij
hier een stimulerende taak wegge–
legd. Aan de overzijde van de oceaan
wordt ten aanzien van de
verslavingsproblemen te veel
struisvogelgedrag vertoond.

Het Solidariteitsfonds en de
voeding daarvan zullen ongetwijfeld
later in het kader van de wet en bij
de bespreking van de nieuwe
koninkrijksverhoudingen uitvoerig
aan de orde komen. Ik vraag mij
echter nu reeds af of het geen
vestzak-broekzakverhaal zal zijn,
omdat het meerdere en een andere
verhouding in de verdeelsleutel toch
ten laste van de KabNA-begroting
komen. Die is, zoals bekend,
gefixeerd.

Ook de overheidsfinanciën van de
Antillen baren zorg. Het tekort op de
begroting stijgt van 100 mln. in 1993
naar 180 mln. in 1994. Daar komt bij
dat de economische ontwikkeling
ook minder gunstig is dan enige tijd
geleden. Daar staan echter een
positief saldo op de handelsbalans
en de groei van de werkgelegenheid
in de dienstensector tegenover.
Naast de sanering van de overheids–
financiën waarvoor de regering–
Pourier moet zorgen, zal zij ook
middelen moeten vinden om een
aantal voorzieningen sterk te
verbeteren. Biedt het IMF-rapport
hiervoor nog extra aanknopingspun–
ten? Ook de verbetering van de
accountantscontrole is belangrijk.
Nederland heeft daar terecht 2 mln.
in geïnvesteerd, maar is de stichting
overheidsaccountantsbureau al van
de grond gekomen? Ik krijg de indruk
van niet!

De nieuwe gezaghebber van St.
Maarten heeft zich met grote inzet en
enthousiasme op de verbetering van
het eilandsbestuur gestort. Met
belangstelling wachten wij de

verdere ontwikkelingen af. "Geen
woorden maar daden", straalt hij uit.
Zijn er al vorderingen te melden ten
aanzien van het "comprehensive
development plan"? Is er al enig
zicht op de bedragen die ten laste
van de KabNA-begroting voor
onderwijs, volkshuisvesting en milieu
zullen worden uitgetrokken, ten
gunste van St. Maarten?

Mijn spreektijd is beperkt. Daarom
ga ik verder niet op de eilanden
afzonderlijk in. De uitvoerige
beantwoording van onze vragen,
waarvoor dank, maakt dat op dit
moment ook minder noodzakelijk.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik lever mijn bijdrage aan
dit begrotingsdebat, mede namens
de fracties van de RPF en de SGP.

Er is de laatste jaren in het
Caribisch deel van ons Koninkrijk
veel gebeurd en veranderd. Een
toekomstconferentie mislukte. Op St.
Maarten werd eindelijk ingegrepen.
Aruba bleef binnen de rechtsorde
van het Koninkrijk. Het Antilliaans
staatsverband herrees, na eerder te
zijn afgeschreven als gevolg van de
referenda op de eilanden.

Het 40-jarig bestaan van het
Statuut kan worden herdacht met
veel nieuwe politieke gezichten en
een belangrijk begin van staatkun–
dige duidelijkheid. In het bijzonder
van de regering-Pourier mag met
enig optimisme worden verwacht dat
zij snel een belangrijke voorzet geeft
voor een meer definitieve herstructu–
rering van de Nederlandse Antillen
en daarmee ook van het Koninkrijk.
Ik verzoek de minister in dit eerste
debat een schets te geven van zijn
programma voor de komende jaren
en van zijn inzet daarbij. Kan hij
daarbij tevens uiteenzetten wat
wordt bedoeld met de passage in het
regeerakkoord dat de organisatie van
KabNA zou worden herzien?

Tijdens de enkele weken op Aruba
gehouden contactplanbijeenkomst is
zeer veel gesproken over het
protocol Aruba-Nederland, ook
vanavond weer. Het zal de minister
bekend zijn dat het begrip "protocol"
en vooral de daarbij behorende
koppeling bij onze overzeese
collega's zo langzamerhand de allure
van een maagzweer hebben
aangenomen. Dat is jammer, want
het protocol bevat slechts een
uitwerking van de eisen van
rechtszekerheid en deugdelijk
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bestuur waartoe artikel 43 van het
Statuut verplicht. Het protocol geldt
slechts Aruba, maar de inhoud raakt
natuurlijk ook de Nederlandse
Antillen, zeker in de toekomst. Op
bladzijde 5 van de begrotings–
toelichting wordt daaraan gerefe–
reerd. Wil de minister uiteenzetten
op welke wijze en in hoeverre hij ook
de Antillen wil gaan binden aan de in
genoemd protocol neergelegde
normen? Aandacht voor deugdelijk
bestuur blijft naar mijn overtuiging
onverminderd nodig.

De tweede rapportage die wij
vorige week ontvingen, roept enkele
vragen op. Allereerst verneem ik
graag het oordeel van de minister
over de stand van zaken. Het
protocol bevat onder meer een
aantal voorstellen voor wijziging van
het Statuut die alle een versterking
van de koninkrijksbevoegdheden
inhouden. Dat hield mede verband
met de destijds nog verwachte
opdeling van het Antilliaanse
staatsverband. Dat laatste is via de
referenda inmiddels weer terugge–
draaid. Het koninkrijksverband
behoeft derhalve vermoedelijk
minder ingrijpend te worden
gewijzigd dan aanvankelijk werd
verwacht. Ik wil daarom de minister
de vraag voorleggen of onverkorte
uitvoering van het protocol geen
spanning oplevert met het beginsel
in het Statuut dat de landen in
beginsel vrij zijn ten aanzien van hun
eigen staatsinrichting.

Zeer urgent is het snel afronden
van de arbeid van de werkgroep
voor de kustwacht. Onderschrijft de
minister mijn mening dat het bij de
kustwacht om meer dan alleen
rechtshandhaving gaat maar ook en
vooral om de bescherming van de
territoriale integriteit van de
Nederlandse Antillen en Aruba?
Erkent hij dat het derhalve gaat om
een koninkrijkstaak en niet slechts
om een zaak van de landen? Wat
moeten wij ons overigens materieel
voorstellen bij die kustwacht? Zal
daartoe bijvoorbeeld ook behoren de
aanschaf van een of meer helikop–
ters? En hoe staat het met de
afronding van de onderhandelingen
over de vestiging van de Ameri–
kaanse douane op Aruba?

Ik begrijp niet goed waarom in de
rapportage wordt gezegd dat de
instelling van een gemengde
werkgroep voor aanpassing van het
Statuut thans niet aan de orde is.
Kan dat worden verduidelijkt? Als dat
zo traag gaat, hoe slagen wij er dan

in om per 1 januari 1996 een nieuwe
rechtsorde van kracht te doen zijn?
Want dat is nog altijci de officiële
ambitie.

Hiermee verbonden is het delicate
punt van de koppeling van het
protocol aan het slaan van het
Koninklijk besluit tot schrapping van
artikel 62 van het Statuut. Ik nodig de
minister in dit debat expliciet uit, de
betrekkingen tussen Nederland en
Aruba te bevrijden van de dreiging
die in deze koppeling is vervat. Het is
toch niet in ernst vol te houden dat
het Koninklijk besluit niet zou
worden geslagen? Ik constateer
overigens met genoegen dat de
voorgaande woordvoerders
aanzienlijk milder spraken dan de
"Antillenkenners" - om Don Martina
te citeren - van de vorige Kamer in
maart deden. Ik betwist overigens de
uitspraak op bladzijde 5 van de
toelichting op de begroting dat de
koppeling door de Staten-Generaal
zou zijn gelegd. Naar mij dunkt is dat
geen juiste weergave van de
geschiedenis. Alleen de rapportage–
plicht vloeit voort uit de motie-Ermen
c.s. van de Eerste Kamer. Kan dit
worden rechtgezet?

Los van het protocol staat de wens
die vooral in de Nederlandse Antillen
maar ook in Aruba leeft, voor meer
zeggenschap op het terrein van het
buitenlands beleid. Ik acht die wens
legitiem. Het gaat hier om het
zelfstandig naar buiten treden van de
rijksdelen bij het behartigen van de
eigen belangen. Hierbij gaat het
bijvoorboeld om de aansluiting
onder koninkrijksvlag bij regionale
economische instellingen zoals de
Associatie van Caribische Staten
maar ook om het aanstellen van
diplomaten met kennis van
Antilliaanse zaken bij daarvoor in
aanmerking komende diplomatieke
posten in de regio. Wil de minister
dit met zijn collega Van Mierlo voor
zover nodig verhelderen en steunen?

Een specifiek probleem van deze
begroting is dat van hieruit zeer
moeilijk is vast te stellen wanneer de
financiële bijstand van koninkrijks–
wege, naast de eigen financiële
verantwoordelijkheid van de landen,
geboden en gewettigd is. Wanneer
en hoe wordt in concreto vastgesteld
dat de eigen landsmiddelen
ontoereikend zijn? Voor ons in Den
Haag ligt hier een controle– en
verantwoordelijkheidsprobleem van
de eerste orde. Hoe werkt KabNA op
dit punt eigenlijk en hoe groot zijn de

competenties? Wil de minister hierop
in algemene zin eens ingaan?

Wil de minister bevorderen dat nu
snel de knoop wordt doorgehakt van
het primaat van de Nederlandse taal
in het onderwijs? Wanneer valt de
beslissing om het tekort van de
politie op St. Eustatius en Saba aan
te vullen? Kan op korte termijn
duidelijkheid worden verschaft over
de financiële bijstand aan zowel de
vernieuwing van de Caprileskliniek
op Curagao alsook de bouw van een
nieuwe gymzaal voor het Colegio
Arubano?

Ten slotte vraag ik nog de
aandacht van de minister voor het
curieuze verhaal dat wij op St.
Maarten hoorden, namelijk het
fenomeen van de zogenaamde
pre-fabricated families. Het gaat
daarbij om mannelijke inwoners van
St. Maarten die bijvoorbeeld in de
Dominicaanse Republiek bij een
vrouw de kinderen erkent die dan
een Nederlands paspoort krijgen. Het
komt voor dat mannen op deze
manier 25 tot 30 kinderen hebben.
Kan tegen de gevolgen van dit
schijnvaderschap worden opgetre–
den, al was het alleen al om
spanningen onder de bevolking te
voorkomen?

De vergadering wordt van 21.35 uur
tot 22.00 uur geschorst.

D

Minister Voorhoeve: Mijnheer de
voorzitter! Ik zou graag willen
beginnen met een woord van
erkentelijkheid ten aanzien van mijn
voorganger, de heer Hirsch Ballin,
die zich vier jaar met grote inzet
onvermoeibaar sterk heeft gemaakt
voor een verbetering van de
koninkrijksbanden. Daarbij heeft hij
sterk de nadruk gelegd op de
rechtsorde, goed bestuur en
bevordering van de maatschappelijke
ontwikkeling. Ik hoop in de komende
jaren zijn grote inzet te evenaren.

In de tot nu toe korte periode
waarin ik mij met dit onderwerp heb
mogen bezighouden, heb ik mij al
buitengewoon aangesproken gevoeld
door de boeiende vraagstukken van
de mooie eilandsamenlevingen waar
wij vandaag over spreken. Elk van
die samenlevingen heeft een eigen
karakteristiek en moet in koninkrijks–
verband gestimuleerd worden om in
het kader van de blijvende relatie
tussen ons en die samenlevingen en
op basis van wederzijds respect in
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autonomie haar eigen maatschappe–
lijke kracht te ontwikkelen, waarbij
het Koninkrijk een belangrijke
waarborgfunctie heeft voor de
belangrijkste kenmerken van onze
samenlevingen en het politieke
bestel daarin.

In die relatie zal van mijn kant de
nadruk vooral worden gelegd op
verdere versterking van het openbaar
bestuur, verbetering van het
financieel beheer, de rechts–
handhaving, het onderwijs,
volksgezondheid, milieu en een
aantal andere onderwerpen die
vanavond zijn genoemd. Nederland
kan op die terreinen bijdragen
leveren die passen in de prioriteiten
die de regeringen van de koninkrijks–
partners zelf formuleren. Het doel
van onze bijdragen op financieel of
personeel gebied is, zoals gezegd,
om de zelfstandige kracht van deze
samenlevingen te helpen ontwikke–
len, hun weerbaarheid te helpen
vergroten en hun zelfredzaamheid te
stimuleren. Daarbij geldt dat wij niet
moeten voorschrijven, maar steunen,
stimuleren, waar nodig adviseren en
vooral ook luisteren naar elkaars
problemen en ervaringen.

Door de woordvoerders zijn een
groot aantal onderwerpen aan de
orde gesteld. Ik wil antwoorden in
een aantal blokjes van samenhan–
gende terreinen. Genoemd is de
KabNA-organisatie, waar ik straks
heel kort even aandacht aan zal
besteden. De grote blokjes van het
grootste belang zijn echter de
staatkundige ontwikkelingen, de
rechtshandhaving, de financiële
onderwerpen, de verbetering van het
bestuur, de sociaal-economische
ontwikkeling en dan een aantal
diverse onderwerpen, met tot slot de
feestelijke herdenking of plechtige
viering van 40 jaar Statuut.

Mijnheer de voorzitter! De vraag is
gesteld wat de opmerking in het
regeerakkoord over de organisatie
van het KabNA precies betekent. In
maart 1993 heeft een nieuwe
organisatie van het KabNA haar
beslag gekregen. Toen is met het
ministerie van Binnenlandse Zaken
afgesproken dat na twee jaar, dus in
1995, een evaluatie van de reorgani–
satie zou plaatsvinden. Bij die
evaluatie zal natuurlijk rekening
worden gehouden net recente
ontwikkelingen op de Antillen en
Aruba, dus ook ontwikkelingen in
onze taken.

Mevrouw Bijleveld bracht klachten
naar voren over te lange procedures.

Ik zie daarvoor twee mogelijke
oorzaken. Ten eerste is het natuurlijk
nodig om bij beoordeling van
financieringsverzoeken het Neder–
landse comptabele bestel ook goed
te volgen en naar sociaal–
economische aspecten van verzoe–
ken te kijken. Dat vraagt soms studie.
Ten tweede komt het ook voor, dat
op Aruba en op de Nederlandse
Antillen financieringsverzoeken door
de regering grondig worden
bekeken. Soms vraagt dat veel tijd.
Het is niet altijd bekend bij de
aanvragende instantie, dat aan twee
kanten tijd nodig is. Beide kanten
moeten natuurlijk zo snel mogelijk
werken om zo spoedig mogelijk
vooruitgang te boeken. Daar waar
wij de KabNA-organisatie kunnen
verbeteren, zullen wij de mogelijkhe–
den daartoe niet onbenut laten.

Ik kom thans te spreken over het
eerste hoofdstuk van de beantwoor–
ding, de staatkundige structuur van
de Nederlandse Antillen. Ik mag
constateren, dat er in de Kamer
tevredenheid heerst over de
uitkomsten van de referenda op de
eilanden van de Nederlandse Antillen
en dat de Kamer instemt met het
geven van enige tijd en ruimte aan
de Antilliaanse regering om die
herstructurering zelf ter hand te
nemen en de eigen gezamenlijke
positie te bepalen. De heren Van
Oven en Te Veldhuis spraken over
een gewenste afwachtende houding
van Nederlandse kant. Mevrouw
Bijleveld stelde, dat het zaak is niet al
te lang te wachten. Wij kunnen het
daarover met elkaar eens zijn. Er
vindt nu op de Nederlandse Antillen
een discussie plaats over herstructu–
rering. Ik hoop dat die discussie voor
het einde van het jaar wordt
afgerond en dat wij direct in het
nieuwe jaar nader als koninkrijks–
partners kunnen spreken.

De heer Van Oven (PvdA): Kan de
minister iets concreter zijn over het
tijdstip, waarop volgend jaar een
dergelijk gesprek kan plaatsvinden?

Minister Voorhoeve: Zo spoedig
mogelijk, zodra wij bericht hebben
van het kabinet-Pourier dat het
bepaalde voorstellen heeft. Daarover
vindt thans overleg plaats. Dat heeft
nog een aantal weken nodig. Ik
hoop, dat het voor het einde van het
jaar is afgerond en dat wij aan het
begin van het nieuwe jaar de dialoog
hierover kunnen openen.

Voorzitter! Vele aspecten van de
staatkundige structuur van de
Nederlandse Antillen zijn alleen in
koninkrijksverband te regelen. Het
gesprek moet niet te lang op zich
laten wachten. In dat gesprek zullen
ook onderwerpen aan de orde
komen, die genoemd zijn in het
protocol met Aruba. Ik neem aan, dat
de Kamer ook van opvatting is, dat
hoewel dat protocol de Nederlandse
Antillen uiteraard niet bindt, het
wenselijk is om in het vernieuwde
Statuut een aantal onderwerpen te
regelen, die daar zijn genoemd. De
tekst in de memorie van toelichting,
dat de lijnen van het protocol
worden gevolgd, moet niet te
letterlijk worden genomen. Het
betekent, dat de onderwerpen die
daar aan de orde zijn - onderwerpen
die ook in het Statuut aan de orde
zijn - zullen worden besproken.

Alle woordvoerders hebben naar
voren gebracht, dat de aparte positie
van Aruba in het Koninkrijk de
nodige aandacht verdient. Er is
uitvoerig gesproken over het
protocol dat in oktober 1993 is
gesloten. Voorzitter! De wijziging van
het Statuut waarmee de
onafhankelijkheidsdatum van Aruba
wordt geschrapt, is inmiddels door
de Staten van Aruba en de Neder–
landse Antillen aanvaard. De
Koningin zal de wet binnenkort
kunnen bekrachtigen. De inwerking–
treding is op grond van het protocol
afhankelijk gesteld van de uitvoering
van de daarin opgenomen afspraken;
de heer Van Middelkoop heeft dit
terecht geconstateerd. Het was niet
zozeer de Kamer die deze koppeling
aanbracht.

Uiteraard is van de zijde van de
volksvertegenwoordiging op
rapportage aangedrongen. Gelukkig
kunnen wij constateren dat het
nieuwe kabinet-Eman het protocol
inhoudelijk geheel onderschrijft. De
heer Eman was ook een van de
ondertekenaars ervan en dus was
een andere opstelling ook niet te
verwachten. Wij zullen Aruba
desgevraagd graag alle bijstand
verlenen om de benodigde resultaten
te boeken. Wij zullen hierover ook
binnenkort nader overleg voeren. De
meeste woordvoerders hebben
opmerkingen gemaakt over die
driemaandelijkse rapportage. Dat is
terecht gebeurd omdat de nieuwe
Arubaanse regering wat dit betreft
een standpunt leek in te nemen dat
niet met de motie-Ermen overeen–
kwam. Echter, inmiddels is duidelijk

Tweede Kamer
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken

8 november 1994
TK 19 19-1113



Voorhoeve

geworden dat de rapportage
doorgang vindt. De eerste rappor–
tage van de heren Aarts en Muyale
heeft men al ontvangen. De inhoud
ervan vormt inderdaad een
aanleiding om tot nader overleg met
de regering van Aruba te komen. Het
lijkt mij nog te vroeg om op dit
moment conclusies te trekken. Dat
zullen wij medio 1995 moeten doen.
Wellicht vindt men dat aan de late
kant maar om het nü te doen, zoals
wel is gesuggereerd, lijkt mij in elk
geval te vroeg. Zeker het spreken
over noodscenario's lijkt mij nu niet
noodzakelijk. Wèl is duidelijk dat de
nodige steun aan Aruba moet
worden gegeven om de uitvoering zo
voortvarend mogelijk te laten
plaatsvinden. Voorts ben ik bereid
om naar aanleiding van nog
volgende rapportages met de Kamer
te overleggen.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb begrip voor de voorzichtigheid
van de minister, voorzitter. Wellicht
mag ik de volgende diplomatieke
vraag stellen. Is mijn conclusie juist
dat het in de komende periode
allereerst dient te gaan om de
inhoud van het protocol en dat wij
veel minder moeten spreken over de
koppeling als een stok achter de
deur?

Mmister Voorhoeve: Het gaat om de
punten die in het protocol staan en
om een goede uitvoering daarvan of
een duidelijk perspectief op goede
uitvoering daarvan. Daar spreken wij
over en er wordt niet met stokken
gezwaaid. Dat lijkt mij niet nodig en
niet bevorderlijk voor een goed
overleg.

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Kan de minister iets concreter
zijn waar het gaat om de problemen
die hij bij de uitvoering van het
protocol ziet? Onze indruk is dat zich
hierbij heel wat moeilijkheden zullen
voordoen. Welke criteria wil de
minister aanleggen bij zijn beoorde–
ling van de afspraken die medio 1995
van belang zijn?

Minister Voorhoeve: Een aantal van
die vraagstukken zal ik aansnijden bij
mijn behandeling van de verschil–
lende thema's die door u en anderen
aan de orde zijn gesteld. Ik denk dat
wij medio 1995 wat meer systema–
tisch zouden moeten spreken over de
verschillende onderdelen van het
protocol.

Voorzitter! Verschillende woord–
voerders hebben de kustwacht aan
de orde gesteld. Tot mijn genoegen
stel ik vast dat er in grote mate
consensus bestaat waar het gaat om
het belang van de kustwacht als
koninkrijksaangelegenheid. Er is al
eens door de Antilliaanse en de
Arubaanse regering aangedrongen
op betrokkenheid van de Koninklijke
marine bij het bestrijden van de
illegaie handel op zee. Op dit
moment zijn op ad-hoc-basis
eenheden van de krijgsmacht voor
militaire bijstand ingezet als oog en
oor ten behoeve van de bevoegde
nationale en internationale opspo–
ringsdiensten. De uitgangspunten
voor die inzet heeft mijn ambts–
voorganger al in het voorjaar van
1992 in brieven aan de Kamer
uiteengezet.

De evaluatie van die ad-hoc–
benadering heeft geleid tot de wens
van alle betrokkenen om een
structurele oplossing te vinden voor
de maritieme rechtshandhaving door
de Nederlandse Antillen en Aruba.
Gelet op de geografische omstandig–
heden en de relatieve schaarste aan
middelen voor de betrokken
landsregeringen is de opbouw van
een structurele oplossing zonder een
aanzienlijke bijdrage van de
krijgsmacht, in het bijzonder de
Koninklijke marine, niet denkbaar. In
dit licht is er besloten tot het
instellen van een werkgroep die de
mogelijkheden van een geïnte–
greerde kustwacht onder verant–
woordelijkheid van het Koninkrijk
moet onderzoeken. Deze opdracht is
ook in lijn met de wijze waarop het
vorige kabinet deze kwestie
benaderde, waarbij ik met name
denk aan de nadruk op het bestrijden
van internationale criminaliteit, wat
een integrale aanpak behoeft.

In de visie van de regering
betekent een geïntegreerde
kustwacht onder verantwoordelijk–
heid van het Koninkrijk dat er een
groot aantal aspecten geregeld moet
worden om zo'n nieuwe kustwacht–
organisatie effectief te kunnen
maken. Op de eerste plaats moeten
wij daarbij denken aan het internatio–
nale karakter van het optreden van
zo'n organisatie. Grenzen op zee zijn
immers niet zichtbaar en het
internationale verkeer maakt daar
illegitiem gebruik van door het
bedrijven van handel die indruist
tegen de internationale en de
nationale rechtsorde. De internatio–
nale uitstraling van een kustwacht–

organisatie wordt ook bepaald door
de herkomst van de schepen en
luchtvaartuigen die van deze
internationale wateren gebruik
maken. Anders dan op het land kan
de verantwoordelijkheid voor het
optreden daartegen alleen worden
genomen door een orgaan dat
internationaal kan worden aange–
sproken op de uitvoering van
verplichtingen die het Koninkrijk is
aangegaan.

Op de tweede plaats moet er bij
een kustwacht worden gedacht aan
de elementen die nu eenmaal bij het
optreden binnen de rechtsorde van
het Koninkrijk aan de orde komen. Ik
denk hierbij aan het voeren van de
vlag, aan de eisen waaraan schepen
dienen te voldoen en aan de
algemene voorwaarden voor het
toelaten of uitzetten van vreemdelin–
gen. Dat zijn in het Statuut
genoemde koninkrijks–
aangelegenheden.

Op de derde plaats is het
onontkoombaar dat er ten behoeve
van een kustwachtorganisatie een
grootschalig beroep wordt gedaan
op middelen, personeel en expertise
die voorshands slechts binnen de
defensieorganisatie beschikbaar zijn.
En deze organisatie staat op basis
van het Statuut en de Grondwet
onder het gezag van de regering of
van de minister van Defensie als
vertegenwoordiger daarvan. Deze
minister wordt daardoor als
koninkrijksorgaan mede belast met
de verantwoordelijkheid voor het
waarborgen van een effectieve
organisatie. De bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit
vereist een grootschalige inzet,
waartoe de landen tot op heden en
in de nabije toekomst nog niet
zelfstandig in staat zijn. Bovendien
moet de op te richten organisatie, wil
ze kans van slagen hebben, een
hechte relatie kunnen ontwikkelen
met staten en andere instanties die
op het internationale vlak ook
verantwoordelijkheid dragen voor
een effectieve bestrijding van illegale
handelingen op zee. Die relatie moet
natuurlijk zijn ingebed in het
buitenlands en veiligheidsbeleid van
het Koninkrijk. Bovendien ligt het om
praktische redenen voor de hand om
een heldere verantwoordelijkheids–
en aansturingslijn te ontwerpen. De
conclusie is dan ook dat de
behartiging vari de belangen,
verbonden aan deze aspecten, een
taak van het Koninkrijk is. In die zin
kan die als koninkrijks–
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aangelegenheid effectiever uitge–
voerd worden dan de een of andere
vorm van samenwerking tussen de
landen. Ik hoop dat ik hiermee de
zeer uiteenlopende vragen over de
kustwacht beantwoord heb.

De heer Van Middelkoop heeft nog
een aantal praktische vragen gesteld
over de inrichting van de organisatie
van de kustwacht. Natuurlijk vormt
dat een onderwerp voor de
werkgroep kustwacht die nog bezig
is. Aan het eind van dit jaar zal deze
werkgroep rapporteren. De heer Van
Middelkoop heeft in dit verband de
volgende onderwerpen genoemd.
Niet alleen de bestrijding van illegale
drugshandel, maar ook het opsporen
en redden van mensen op zee,
nood–, spoed– en veiligheidsverkeer,
toezicht op de visserij en bestrijding
van milieurampen. Dit laatste is door
verschillende woordvoerders
genoemd. Al die onderwerpen
dienen in het kader van de organisa–
tie van de kustwacht aandacht te
krijgen.

Ik ben het dan ook eens met
degenen die hebben gezegd dat
snelle besluitvorming over de
organisatie van de kustwacht
gewenst is. Ik zeg de heer Van Oven
graag toe dat, zodra de koninkrijks–
regering zich over de voorstellen van
de ingestelde werkgroep heeft
kunnen buigen, de Kamer over de
bevindingen geïnformeerd wordt.

De rechtshandhaving, een
aanverwant onderwerp, is door
verschillende sprekers naar voren
gebracht. Zo stelde mevrouw
Scheltema de vraag of het politieap–
paraat op de Nederlandse Antillen en
Aruba wel is toegerust voor steeds
zwaarder wordende taken, mede in
het licht van de internationale
problematiek. Mijn inzet is om het
beleid van mijn voorganger op dit
gebied voort te zetten. Dit kunnen wij
dan ook een van de speerpunten in
de dialoog met de koninkrijks–
partners noemen. Van Nederlandse
zijde wordt er financiële en materiële
steun verleend. Dat helpt een
grondige vernieuwing en modernise–
ring van de opleiding voor het
Antilliaanse politiekorps te Ijewerk–
stelligen.

Door middel van een detachement
van de Koninklijke marechaussee
wordt steun geboden aan het
politiekorps van St. Maarten. Ook in
andere schakels van de rechts–
handhaving wordt met Nederlandse
hulp verder geïnvesteerd. Daarover
zullen wij nader van gedachten

wisselen met beide regeringen om
een samenhangend beleidskader te
scheppen voor de inzet van
Nederlandse steunmiddelen in de
komende jaren ten behoeve van een
verdere versterking van die
rechtshandhaving.

Mevrouw Bijleveld heeft op dit
punt ook aandacht gevraagd voor
het capaciteitsprobleem ter zake van
vervolging, berechting en inhechte–
nisneming van criminelen. Ook in dit
opzicht kan Nederland assistentie
verlenen. Met name in de capaciteit
van het gevangeniswezen op de
Nederlandse Antillen en Aruba is de
afgelopen jaren door Nederland
mede geïnvesteerd.

Vooral in de rechterlijke macht is
er sprake van een wat vernederland–
ste signatuur, zoals mevrouw
Bijleveld dat heeft aangeduid. Dat
wordt mede veroorzaakt door een
relatief gebrek aan voor functies in
de rechterlijke macht opgeleide
personen. Via het programma van
technische steun helpen wij aan het
oplossen van dit soort capaciteits–
problemen.

De heer Van Middelkoop heeft de
politiezorg op Saba en St. Eustatius
aan de orde gesteld. De politiezorg
op beide eilanden is op de eerste
plaats een verantwoordelijkheid van
het korps Bovenwindse Eilanden van
de Nederlandse Antillen en dus van
de Nederlands-Antilliaanse regering.
Tijdens mijn recente bezoek in
oktober is mij door de gezaghebbers
van beide eilanden uitdrukkelijk
gevraagd om personeel van de
Koninklijke marechaussee om
bijstand te geven aan de uitvoering
van de politietaken, waaronder ook
het inspecteren van milieuregels,
waar op St. Eustatius natuurlijk ook
een grote behoefte aan is. Over dit
onderwerp spreken wij nader met de
regering van de Nederlandse
Antillen. Ik heb aangegeven dat wij
zeer welwillend staan tegenover een
aanvraag van de bevoegde autoritei–
ten voor versterking van de politie
daar.

Een drietal sprekers heeft
gevraagd naar regelingen op het
gebied van het personenverkeer in
het Koninkrijk. Dat waren mevrouw
Bijleveld, de heer Rosenmöller en de
heer Te Veldhuis. Daarbij is ook aan
de orde gesteld een mogelijke
toelatingsregeling tussen de landen
van het Koninkrijk. Ik kan u zeggen
dat ik voornemens ben, in de eerste
helft van het volgend jaar nader op
dat onderwerp in te gaan. Ik zal dan

natuurlijk de Kamer daarover
informeren.

De heer Van Middelkoop kwam
met het bijzondere vraagstuk van het
schijnvaderschap, dat hem op St.
Maarten is geworden. Het probleem
is ons bekend. Er is ook een
beroepsconsul naar de Dominicaanse
Republiek gezonden met de
instructie, toe te zien op de echtheid
van documenten die worden
geproduceerd bij de aanvraag voor
erkenning van kinderen uit de
Dominicaanse Republiek. Daarnaast
worden met hulp van het Neder–
landse ministerie van Justitie de
vreemdelingendiensten op de
Nederlandse Antillen en Aruba
versterkt om hun taken ook op dit
terrein beter te kunnen uitvoeren.
Het probleem dat de heer Van
Middelkoop aan de orde stelde, doet
zich niet alleen voor op St. Maarten.

Een heel ander cluster van
problemen betreft de financiële kant,
de accountantscontrole en het
financieel beheer. De controle op de
uitgaven voor de door Nederland
gefinancierde projecten heeft de
aandacht van de Nederlandse
Rekenkamer en heeft ook zeker onze
zorg. Tijdens mijn kennismakings–
bezoek aan de Nederlandse Antillen
heb ik hierover ook uitgebreid
gesproken met minister-president
Pourier en minister-president Eman.
In de schriftelijke beantwoording is al
ingegaan op de stand van zaken met
betrekking tot de accountants–
controle in de verschillende jaren,
die op het punt van de Nederlandse
Antillen nog een zekere achterstand
vertonen. Wij hopen dat de
rapportage over 1992 en 1993
uiterlijk in april 1995 wordt aangebo–
den. De accountantsrapporten voor
1991 liggen klaar voor controle wat
het eiland Curagao betreft. Voor 1992
en 1993 zijn zij nog niet klaar. Ter
ondersteuning van de nieuwe
stichting voor accountantscontrole is
van Nederlandse zijde een krediet
van 2 mln. ter beschikking gesteld. In
de reeds schriftelijk hierover
beantwoorde vragen is aangegeven
dat dit krediet mede dient om de
stichting in staat te stellen de
controle voor het huidige jaar,
conform de procedureregels, op de
afgesproken datum van 1 september
a.s. af te ronden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Is dat bureau nu echt van
de grond gekomen? Als men het
werk verricht vóór komend jaar
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september, dan neem ik aan dat dit
zo is, maar ik heb het de minister
niet horen zeggen.

Minister Voorhoeve: Het bureau is
aan de slag. Of de formele
oprichtingsdatum vóór vandaag ligt,
zal ik nog even nagaan, maar het is
aan de slag. Ik ben het overigens
eens met degenen die vragen over
dit onderwerp hebben gesteld, dat
het wat lang heeft geduurd en dat
het een onderwerp is waarover wij in
gesprek moeten blijven met in het
bijzonder de Antillen. Op Aruba is
het probleem van de accountants–
controle de laatste jaren fors
teruggebracht en ligt men op
schema.

Op de Nederlandse Antillen
worden stappen gezet ter verbetering
van het financieel beheer. Het
opzetten en verder op continue basis
goed laten functioneren van een
doeltreffend systeem van financieel
beheer, vergt tijd, soms meer dan
men hoopt. Mede door inzet van een
aantal deskundigen onzerzijds ziet
men toch kans om vooruitgang te
boeken, onder andere met de
belastinginning, waar achterstanden
en tekorten waren. Die vooruitgang
is dermate groot, dat wij kunnen
gaan denken aan een geleidelijke
vermindering van de personele
bijstand op dit punt.

Inmiddels wordt ook op de
Antillen overwogen een fiscaal
fraudeteam in te stellen, waar wij zo
nodig ook bijstand aan kunnen
verlenen, als er Antilliaanse
counterparts zijn.

Vele woordvoerders hebben de
schuldenproblematiek aan de orde
gesteld. Het is inderdaad van belang
om een goede balans op te maken
van de schulden die bestaan bij de
Nederlandse Antillen en Aruba. Het
is begin oktober door mij besproken
met beide regeringen en er was al
snel overeenstemming over het
opzetten van een gezamenlijke
schuldenstudie. De rapportage zal
waarschijnlijk ongeveer een halfjaar
in beslag nemen. Centraal daarin is
de rol van de centrale banken, die als
rapporteurs zullen optreden.
Uiteraard zal er niet alleen maar
inventariserend worden gerappor–
teerd, maar kunnen ook oplossings–
richtingen worden aangegeven. De
politieke besluitvorming daarover is
natuurlijk niet aan de rapporteurs,
maar aan de regeringen. Die zullen
daar nader over spreken, zodra de
totale inventarisatie beschikbaar is.

Mijnheer de voorzitter! Verschil–
lende sprekers hebben de problema–
tiek op St. Maarten aan de orde
gesteld. Zo is de vraag gesteld, door
de heer Van Oven, wanneer het
bijzonder toezicht op St. Maarten zou
kunnen worden beëindigd. In het
besluit - de algemene maatregel van
rijksbestuur die eind september is
genomen - is ervoor gekozen het
bijzonder toezicht vooralsnog te laten
duren tot 1 juli van het volgende
jaar. Ik zeg "vooralsnog", omdat er
aanmerkelijke bestuurlijke problemen
op het eiland bestaan en wij slechts
kunnen hopen dat die sne! kunnen
worden opgelost, maar niet precies
weten op welke datum die zo ver
zullen zijn opgelost, dat het hoger
toezicht zou kunnen worden
beëindigd.

Het hoger toezicht berust bij de
regering van de Antillen. Uiteraard is
er over de concrete invulling goed
overleg. Zo wordt door het bestuurs–
college van St. Maarten een
stappenplan voorbereid voor
bestuurlijke versterking en daar zal
ook, zodra dat stappenplan beschik–
baar is, over worden gesproken in
het kader van de koninkrijks–
ministerraad.

Ik bevestig overigens de positieve
waarnemingen die een aantal uwer
tijdens de recente reis hebben
kunnen doen op het punt van
verbetering van het bestuur van St.
Maarten, in het bijzonder ook wat
betreft de inzet van de nieuwe
gezaghebber, die met veel energie
aan zijn taak is begonnen. De tijd is
nu natuurlijk nog te kort om al over
evaluerende oordelen te kunnen
spreken, maar wij hebben er zeker
veel vertrouwen in dat dit de goede
kant uitgaat. De nieuwe gezaghebber,
met de energie waarmee hij aan zijn
taak is begonnen, verdient ook alle
steun. Ik zeg dat een aantal
woordvoerders ook graag na.

Er is gevraagd naar mijn mening
over het vraagstuk van de
overbruggingsfinanciering die hij had
gevraagd vanuit zijn persoonlijke
situatie, mede naar aanleiding van
zijn overgang van een Nederlandse
functie naar de functie als gezagheb–
ber op St. Maarten. Ik moet
vooropstellen, dat de regering van
het Koninkrijk verantwoordelijk is
voor benoeming en ontslag van
gezaghebbers maar dat de vaststel–
ling van de bezoldiging en eventuele
emolumenten de verantwoordelijk–
heid is van de regering van de
Nederlandse Antillen. Enige

commotie die de laatste tijd is
ontstaan over het vraagstuk van een
lening van ƒ 150.000, die door de
heer Van Oven werd genoemd, zal
naar ik hoop snel tot rust worden
gebracht. Ik geloof, dat onnodige
misverstanden zijn gerezen en dat
zowel door de gezaghebber als door
de regering van de Nederlaridse
Antillen zuiver is gehandeld. Ik stel
dat voorop, omdat geldvraagstukken
vaak tot allerlei vragen in de
publiciteit leiden. Ik geloof dat die
misverstanden onnodig waren en
wijs erop dat de heer Richardson,
toen hij zijn functie aanvaardde,
persoonlijk een groot financieel offer
heeft gebracht. Ik spreek de hoop uit,
dat dit vraagstuk ook snel terzijde
kan worden geschoven in de zin dat
het tot rust kan worden gebracht,
want St. Maarten heeft een prima
nieuwe gezaghebber, die zich
volledig moet kunnen concentreren
op zijn taak. En dat is het leiden van
goed bestuur op het eiland.

Mijnheer de voorzitter! Mevrouw
Scheltema heeft geïnformeerd naar
het Solidariteitsfonds en geopperd,
dat het eigenlijk een vestzak–
broekzaksituatie is als Nederland
grotere bijdragen daaraan zou
leveren. Het is juist wat zij stelt, dat
een hogere bijdrage van Nederland
aan de voeding van het Solidariteits–
fonds uit de beschikbare KabNA–
middelen komt en dat die dus ten
koste zou gaan van middelen voor
andere doeleinden, projecten en
programma's en personele samen–
werking. Er hebben ons overigens
nog geen formele verzoeken bereikt
om wijzigingen aan te brengen in de
aandelen in het Solidariteitsfonds.
Het is ter discussie gebracht en wij
zullen daar nader met de regerïng
van de Antillen en natuurlijk ook van
Aruba over spreken.

Veel belangstelling is getoond
voor de beruchte problematiek van
de hotelgaranties, waardoor
inderdaad een aantal ernstige
financiële problemen zijn ontstaan.
De Arubaanse overheid draagt zelf
de financiële last die voor de
garanties voor een aantal hotels zijn
gegeven. Nederland heeft geen
garanties gegeven. Aruba heeft aan
zijn verplichtingen voldaan. De heer
Van Oven vroeg naar het verschil
van het bedrag van 109 mln., zoals
verwerkt in de Slotwet van 1993 en
het bedrag van 66 mln. in de
ontwerp-begroting 1995. Dat verschil
zit hierin, dat bij de Slotwet de totale
garantieverplichting van 55 mln.
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dollar is verantwoord. Dat is de
tegenwaarde van die 101,8 mln., die
ik zojuist noemde. In de begroting
1995 is het garantieoverzicht
opgenomen, namelijk alleen dat
gedeelte dat daadwerkelijk op de
totale kredietfaciliteit is getrokken.
Deze hotelgarantieproblematiek
wordt uiteraard nader en nauwkeurig
gevolgd. Er zijn voor twee hotels
behoorlijke oplossingen gevonden.
Over een derde wordt nader
gesproken en een vierde ziet er
minder positief uit. Ik geloof echter
niet dat wij nu op de bijzonderheden
daarvan moeten ingaan.

Een heel ander terrein, mijnheer
de voorzitter, is de milieu–
problematiek waar verschillende
sprekers aandacht voor hebben
gevraagd. In het algemeen was de
mening van de Kamer dat het een
betrekkelijk nieuw onderwerp van
overheidszorg is op de Antillen en
Aruba en er naar verhouding veel
meer aandacht aan zou moeten
worden besteed. Ik stel vast in de
besprekingen die ik daarover heb
gehad met de beide regeringen, dat
zij uw zorg op milieuterrein delen
maar in hun bewerktuiging vaak
versterking behoeven om de
milieuproblemen goed aan te kunnen
pakken. Dat is in het bijzonder van
toepassing bij de vraagstukken die
bijvoorbeeld bestaan op St. Eustatius
bij de oil terminal. Greenpeace heeft
die problematiek indringend aan de
orde gesteld. Wij spreken daarover
met de milieuministers van beide
landen. Ik kan melden dat daarvoor
ook een samenwerkings–
overeenkomst is getekend met de
Antilliaanse minister van volksge–
zondheid en milieu en de Neder–
landse minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu. Die
overeenkomst, getekend in 1992,
moet nog nader en sterker worden
uitgevoerd. In het bijzonder moet
zorg worden besteed aan de
vestiging en het milieuvriendelijk
functioneren van zware industrieën.

Mevrouw Bijleveld alsmede de
heer Rosenmöller heeft gevraagd
naar verdere investeringen van
Nederland op dat gebied. Ik geloof
dat de aandacht voor het milieu bij
beide regeringen substantieel
toeneemt. Zowel ten behoeve van
wetgeving, personeel als organisatie
wordt in toenemende mate juist op
dit terrein concrete steun geboden
vanuit de KabNA-begroting. Zo
wordt op dit moment met Neder–
landse deskundigen van het

ministerie van VROM gewerkt aan de
opzet van een milieu-inspectie op
lands– en eilandniveau. Die wordt
verantwoordelijk voor de handhaving
van alle regelgeving op dit gebied. In
het kader van internationale
milieuverdragen wordt door diverse
Nederlandse departementen een
bijdrage geleverd ten behoeve van
de Antillen en Aruba. Ook ten
aanzien van het door enkelen
genoemde CITES-verdrag wordt nu
veel in het werk gesteld om beide
landen snel te laten toetreden. Beide
landsregeringen en parlementen zijn
daarmee bezig. De eerste die
binnenkort zal toetreden, is Aruba.
Daarop zullen de Nederlandse
Antillen volgen. Ik zeg wellicht ten
overvloede dat de verantwoordelijk–
heid voor het milieu natuurlijk op de
eerste plaats een verantwoordelijk is
van de landen en de eilandgebieden
zelf. Gegeven hetgeen er op
milieugebied nog allemaal te doen
is, is een prioritaire behandeling van
dit onderwerp, ook in het kader van
de relatie met Nederland, op haar
plaats.

Mijnheer de voorzitter! Een heel
ander vraagstuk is dat van de
Antilliaanse jongeren. Een aantal
sprekers heeft daarvoor aandacht
gevraagd. In dit verband is met
name gesproken over de task force.
De activiteiten die in het kader van
de projecten van de task force zijn
gestart, vergen ongeveer twee derde
van de door KabNA ter beschikking
gestelde startsubsidie van 5 mln. Dit
is een soort aanjaagsubsidie. Men is
met deze projecten op de goede
weg. Ook tegen mevrouw Scheltema
zeg ik, dat het bestuurlijke en
financiële draagvlak voor het
aanpakken van de jongeren–
problematiek op Curagao allereerst
door de landsregetïng en de
eilandsregering moet worden
geboden. Die boodschap is recent
nog met alle betrokkenen besproken
en ook door hen onderschreven. Wij
vertrouwen erop, dat de task force
binnen de Antilliaanse en Curagaose
overheid zal gaan functioneren als
aanjager en dat het bestuurlijke
draagvlak met deze invalshoek zal
worden versterkt. Het nieuwe
beleidsplan van de task force bevat
een groot aantal ideeën dat op de
door mevrouw Scheltema genoemde
terreinen ligt. Activiteiten met
betrekking tot Antilliaanse jongeren
in Nederland vallen natuurlijk onder
de verantwoordelijkheid van de
hierbij betrokken Nederlandse

gemeenten. Dat zeg ik ook in
antwoord op de opmerking van de
heer Van Oven.

Mevrouw Scheltema heeft nog
gesproken over de verslavings–
problematiek. Die heeft in toene–
mende mate de aandacht van de
gezondheidszorg op Curagao. Mij is
overigens geen uitvoeringsplan
bekend waarmee wordt aangegeven
hoe definitief een goede oplossing
kan worden geboden in het kader
van de verslavingszorg. Dit is zeker
een onderwerp dat wij verder met de
landsregering van de Antillen en dus
ook met de eilandsregering zullen
bespreken.

Mijnheer de voorzitter! De heer Te
Veldhuis heeft aandacht gevraagd
voor het sociaal plan van de
regering-Eman. Zij is op een groot
aantal terreinen bezig om tegelijker–
tijd economische initiatieven te
ontplooien en de bestaanszekerheid
voor een aantal sociaal zwakkeren te
vergroten door onder andere het op
een hoger peil brengen van
uitkeringen. Ik voel mij nu niet
geroepen om een oordeel te geven
over de haalbaarheid van een groot
aantal van deze plannen, gelet op de
uitgaven die daarmee zijn gemoeid.
Wel heb ik tijdens mijn contacten
met de regerïng-Eman gezegd, dat
het van belang is om voor beheers–
bare begrotingen te blijven zorgen.

Mijnheer de voorzitter! Verschil–
lende sprekers hebben aandacht
gevraagd voor hervormingsplannen
op het punt van de volksgezondheid.
Met het oog op de tijd, stel ik voor
dat ik op opmerkingen over dit
onderwerp nader schriftelijk inga.
Datzelfde geldt voor de vernieuwing
van de Caprileskliniek - daarover
was namelijk ook een vraag gesteld -
en de bouw van de nieuwe gymzaal
voor het Colegio Arubano. Over dat
laatste maakte de heer Van Middel–
koop zich zorgen.

Wel wil ik nog iets zeggen over de
positie van de Nederlandse taal in
het onderwijs. Die kwestie is ook
door de heer Van Middelkoop aan de
orde gesteld. Hij vroeg wat de positie
was van het Nederlandse onderwijs.
Met name ging het hem om het
primaat van het Nederlands. Daarbij
gaat het natuurlijk allereerst om een
vraag die door de Antilliaanse
regering moet worden beantwoord.
Er wordt een raamwet voorbereid op
grond waarvan de eilandsraad van
Curagao zelf kan kiezen tussen
Nederlands, Papiamento en Engels.
Dat geldt ook voor de andere
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eilanden. In de praktijk is het lager
onderwijs op Curagao tweetalig.

Ook de liberalisatie van het
luchtverkeer tussen de landen van
het Koninkrijk is aan de orde gesteld.
Ik verwijs naar de eerste verantwoor–
delijkheid van collega Jorritsma op
dit terrein. Graag zal ik de Kamer
schriftelijk op de hoogte stellen van
de mogelijkheden tot liberalisatie.

De kwestie van het buitenlands
beleid is belangrijk. Van de zijde van
Aruba en de Nederlandse Antillen
wordt vaak de wens geuit, hierin
geleidelijkaan een grotere rol te gaan
spelen. De minister van Buitenlandse
Zaken heeft hierover in september
met de minister-president van de
Nederlandse Antillen gesproken. In
dat gesprek zijn geen conclusies
getrokken. Het is duidelijk dat er in
het bijzonder van de zijde van de
Nederlandse Antillen belangstelling
is gebleken om in de organisaties die
voor het functioneren in de regio van
belang zijn meer het eigen gezicht te
kunnen tonen. Ik denk dat daar ook
mogelijkheden voor zijn, onder
andere door deelname van Antilli–
aanse en Arubaanse zijde aan
bijvoorbeeld de diplomatenopleiding
in Nederland. Deze deelname vindt
nu overigens al plaats. Ook kan
gedacht worden aan een evenwich–
tige samenstelling van koninkrijks–
delegaties. Op diplomatieke
vertegenwoordigingen in de regio is
behoorlijk wat kennis van zaken
aanwezig over de maatschappijen en
het functioneren in de regio van
Aruba en de Nederlandse Antillen.

Ik sluit af met enkele opmerkingen
over de Statuutsdag, waar velen
aandacht voor hebben gevraagd. Op
15 december bestaat het Statuut 40
jaar. De Antilliaanse regering heeft
bijzondere aandacht gevraagd voor
deze dag. Zij wil het initiatief nemen
voor bijzondere activiteiten. Mijn
ambtsvoorganger heeft daarmee
ingestemd. Er is een groot aantal
suggesties gedaan. In de schriftelijke
beantwoording van vragen is daarop
reeds ingegaan. Er wordt niet alleen
gewerkt aan een feestelijke herden–
king op de Antillen, maar er zullen
ook activiteiten in Nederland
plaatsvinden. Er wordt een hervat–
ting van de koninkrijksspelen
voorbereid. Die zullen niet op 15
december plaatsvinden, maar
worden wel geplaatst in het kader
van de viering van 40 jaar Statuut.
Waarschijnlijk zullen de spelen, waar
staatssecretaris Terpstra zich
bijzonder voor inzet en waaraan ook

KabNA een bijdrage levert, in de
loop van het voorjaar van 1995
worden gehouden.

De Arubaanse gevolmachtigd
minister heeft direct bij zijn komst
naar Nederland te kennen gegeven
dat zijn regering in het kader van 40
jaar Statuut denkt aan een weten–
schappelijk seminar over bijzondere
vraagstukken van deugdelijk bestuur
van kleinere eilandgemeenschappen.
Dat lijkt mij een buitengewoon nuttig
initiatief. Ik zal het van harte steunen.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
behoefte is aan een tweede termijn.
Ik wijs de leden erop dat wij uiterlijk
kwart over elf de vergadering
moeten beëindigen. Als de tweede
termijn langer duurt, zullen wij er
morgenochtend om kwart over tien
mee verder gaan.

D

Mevrouw Bijleveld-Schouten
(CDA): Voorzitter! Ik dank de minister
voor zijn antwoord. Wat Aruba
betreft gaat hij uit van rapportage in
het kader van het protocol. Dat geldt
ook voor ons. Ik ben het eens met de
opmerking van de minister dat het
nog te vroeg is voor een oordeel
over de rapportage. Ik ben blij dat hij
niet dogmatisch is waar het gaat om
het praten over de koppeling.

Dan de kustwacht. De minister is
overtuigd van de noodzaak dat er zo
snel mogelijk wat moet gebeuren. Hij
zal zich vanuit de koninkrijkstaak en
de koninkrijksaangelegenheden - dan
is de effectiviteit het grootst, groter
dan wanneer het in de vorm van
samenwerking gebeurt - wat dat
betreft voor 100% inzetten. Gehoord
de mening van de Kamer neem ik
ook aan dat de minister alles in het
werk zal stellen om zo spoedig
mogelijk tot de organisatie van een
kustwacht te komen. Een en ander is
voor mij geen aanleiding om een
motie in te dienen.

Hetzelfde geldt voor de toelatings–
regelingen. Ik ga ervan uit dat de
minister in het vroege voorjaar
rapporteert over de toelatings–
regelingen en de reciprociteit.
Daarmee doet hij de toezegging van
het vorige kabinet op dit punt
gestand.

Milieu. Ik ben er nog niet van
overtuigd dat goede bedoelingen
genoeg zijn. Goede bedoelingen zijn
mooi, maar er kan veel meer dan tot
nu toe gebeurt op dit punt, ook op
basis van de huidige wetgeving.

Wellicht is het ten slotte mogelijk om
ook de Taalunie bij de kwestie van
de Nederlandse taal te betrekken.

D

De heer Van Oven (PvdA): Voorzit–
ter! Ik dank de minister voor zijn
antwoord. Ik ben verheugd over zijn
mededeling dat hij verwacht dat
begin volgend jaar met de Neder–
landse Antillen zal kunnen worden
gesproken over de staatkundige
toekomst. Ik neem aan dat de Kamer
daar de eerste helft van volgend jaar
over zal worden ingelicht.

Wat betreft de kustwacht heb ik
kennis genomen van de opmerkin–
gen van de minister over de
koninkrijksverantwoordelijkheid. Ik ga
het nu niet analyseren, maar dit
biedt nog geen oplossing voor de
vraag wie nu precies wat doet bij de
kustwachtorganisatie. Ik verwacht op
dat punt antwoord naar aanleiding
van het nog uit te brengen rapport
van de gemengde werkgroep.

Dan de schuldenproblematiek.
Mijn fractie is bijzonder geïnteres–
seerd in het rapport van de
studiecommissie. Ik ga ervan uit dat
de minister de Kamer nog zal
consulteren, voordat hij een keuze
maakt tussen de opties die hij in het
antwoord op vraag 17 heeft
geschetst.

De hotelgarantieproblematiek van
Aruba. Ik heb op dat punt nog geen
toezegging gekregen, maar ik heb
die wel impliciet beluisterd in de
opmerking van de minister over het
op de hoogte houden van de Kamer
van de strafrechtelijke ontwikkelin–
gen daarin.

Ik heb een reactie gemist op het
door mij gestelde over de financie–
ring van politieke partijen.

Ik besluit met een pleidooi voor
een specifiek onderdeel van de
viering van het 40-jarig bestaan van
het Statuut. In oktober 1990 zijn de
houten opstallen van het Fort Oranje
op St. Eustatius verbrand. Dat is het
fort van waaruit indertijd gouverneur
Johannes de Graef als eerste het
saluutschot heeft gelost voor het
Amerikaanse oorlogsschip Andrew
Doria. St. Eustatius zelf is financieel
niet in staat om die houten opstallen
te herstellen. De opstallen liggen nu
als brandhout ter neder. Ik denk dat
het in het kader van de gemeen–
schappelijke koninkrijksgedachte
goed is als de minister zou willen
bevorderen dat op dat punt een
luisterrijk herstel plaatsvindt.
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De heer Te Veldhuis (WO):
Voorzitter! Ook ik dank de minister
voor zijn uitvoerige antwoorden. Ik
heb in eerste termijn aangekondigd
dat ik wellicht een motie over de
kustwacht zou indienen. De minister
heeft echter zoveel meer gezegd dan
waar ik om had gevraagd, dat ik
meer dan 100% gecontenteerd ben.
Hij heeft in feite gezegd wat ik in de
motie had willen laten uitspreken,
dus is zij volstrekt overbodig
geworden. Ik zal haar niet indienen,
te meer omdat de fracties van CDA,
D66 en VVD zich zelfs heel expliciet
hebben uitgesproken voor een
koninkrijksverband voor de kust–
wacht en de andere partijen in ieder
geval zich daar niet tegen hebben
uitgesproken. Wij kunnen conclude–
ren dat er een helder signaal vanuit
de Kamer is gegeven over onze visie
op de oplossing. Daar ging het
tenslotte om.

De minister deelt mee dat de
milieuproblematiek een prioritaire
aangelegenheid is geworden. Met
alle respect voor de minister
betwijfel ik of dat echt het geval is.
De praktijk is namelijk keihard. Als er
echt milieu-eisen worden gesteld op
de Antillen en Aruba, zullen de
raffinaderijen gewoon verdwijnen. Zij
zullen niet meer produceren en dan
verdwijnt ook de werkgelegenheid.
De besturen staan daarom met de
rug tegen de muur. De werkgelegen–
heid telt daar het allerzwaarst. Ik heb
daar alle begrip voor, maar het feit is
dat het milieu en de volksgezondheid
de dupe worden. Er is dus een
structureel probleem, dat ook
structureel moet worden opgelost. Ik
verzoek de minister daartoe stappen
te ondernemen samen met zijn
collega's aan deze en aan de andere
kant van de oceaan en om op enig
moment daarover aan de Kamer te
rapporteren.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister voor zijn antwoorden. Ik ben
blij dat hij met zijn uiteenzetting over
het protocol en de koppeling
duidelijk heeft gemaakt dat het
perspectief op een deugdelijk
bestuur maatgevend zal zijn. Daarbij
heeft hij ook wat afstand genomen
van de wat al te strakke formulering
op dit punt in de memorie van
toelichting.

De minister heeft verder gezegd
dat de kustwacht een koninkrijks–
aangelegenheid is. Ik neem aan dat
dit ook betekenis heeft voor de
aansturing. Ik hoor hierop graag de
reactie van de minister.

Geen antwoord heb ik gekregen
op mijn vraag hoe de minister de
relatie van het Koninkrïjk tot de
Verenigde Staten ziet.

Ten slotte hoor ik graag nog een
reactie van de minister op mijn
suggestie om ten behoeve van de
politie meer mensen aan te trekken
die afkomstig zijn uit het gebied zelf
en die hier scholing gehad hebben.

Tevens zou ik het bijzonder op
prijs stellen als de minister mij
toezegde wat aandrang uit te
oefenen om een eind te maken aan
de praktijk van de AIDS-verklaringen
aan de overzijde van de oceaan.

D

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
dank de minister voor zijn beant–
woording. Ik constateer met
genoegen dat hij met veel redelijk–
heid sprak over het protocol en dat
hij zich vooral op de inhoud ervan
wenst te concentreren en het niet als
een stok achter de deur wil
beschouwen. Ik denk dat dit op
Aruba goed zal worden begrepen.

Geen antwoord heb ik gekregen
op mijn vraag waarom ik in de
tweede rapportage moest lezen dat
de instelling van een gemengde
werkgroep voor aanpassing van het
Statuut thans niet aan de orde is. Het
lijkt mij toch dat daaraan een keer
begonnen zou moeten worden, wil
men überhaupt gereedkomen in de
loop van 1995.

Ik ben het eens met de opmerking
van de minister over de koninkrijks–
sturing van de kustwacht. Wat
betekent een en ander overigens
voor de financiering? Hij zal namelijk
weten dat zijn collega van Defensie
nauwelijks nog een cent over heeft.

D

Minister Voorhoeve: Mijnheer de
voorzitter! Ik ga de vragen, in de
volgorde waarin zij zijn gesteld, heel
snel na in de tien minuten die ons
vanavond resteren. Ik dank de
woordvoerders voor hun woorden
over de uitvoerigheid van de
beantwoording. Die heeft inderdaad
wat tijd gekost, maar wij hebben het
over een aantal omvangrijke en
interessante vraagstukken, waar

gelukkig tamelijk grote consensus
over bestaat.

Wat de rapportage in het kader
van de relatie met Aruba en het
protocol betreft, lijkt het mij
inderdaad van belang om daar in het
voorjaar nader met elkaar over te
spreken. Zoals mevrouw Bijleveld
heeft gezegd, moet daarbij geen
dogmatische houding worden
ingenomen, maar moet in goed
overleg naar verbetering en
vooruitgang worden gewerkt. Haar
suggestie om de Taalunie te
betrekken bij vraagstukken met
betrekking tot de Nederlandse taal,
zal zeker worden uitgevoerd. Er is al
contact met de Taalunie over
onderwijsvraagstukken.

Ik zal de Kamer in het voorjaar
graag inlichten, zoals de heer Van
Oven heeft gevraagd, over de
vooruitgang op staatkundig terrein.
Daarmee beantwoord ik ook de
vraag van de heer Van Middelkoop,
die wilde weten of er op redelijk
korte termijn een werkgroep zal
worden ingesteld om te voorkomen
dat er in 1995 veel tijd wordt
verloren. Zodra aan de zijde van de
Antillen de positie is bepaald,
kunnen wij aan de slag en zal in heel
goed tripartiete overleg een wijziging
van het Statuut worden voorbereid.

Over de kustwacht zal de Kamer
nader worden geïnformeerd zodra de
gemengde werkgroep klaar is. Wij
verwachten dat rapport half
december. Daarin zal ook naar de
financiering worden gekeken. Het is
natuurlijk nog een vraagstuk hoe dat
goed kan worden gefinancierd. De
aansturing is ook een koninkrijks–
vraagstuk en ligt in het verlengde
van mijn opmerkingen over de
effectiviteit en de banden tussen de
maritieme rechtshandhaving en
vraagstukken van internationale
betrekkingen en veiligheid.

Ik zeg de heer Van Oven toe dat de
Kamer inderdaad zal worden
geconsulteerd over de schulden–
problematiek en de oplossings–
richtingen, zodra wij een goed beeld
hebben van de aard van de
problematiek, de lange–
termijneffecten en de mogelijkheden
voor herstructurering van de
schulden om schulden en aflossin–
gen voor de betrokken regeringen
beheersbaar te maken.

Ik zal graag gevolg geven aan de
vraag van de heer Van Oven om een
regeling voor de financiering van
politieke partijen ter bespreking te
brengen. Ik zal dat punt met beide
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Voorhoeve

regeringen opnemen om te bezien of
in overleg tot een goede advisering
aan de regeringen van Aruba en de
Nederlandse Antillen kan worden
gekomen.

Wat betreft het pleidooi van de
heer Van Oven voor het herstel van
de verbrande historische opstallen
op St. Eustatius: ik zal de mogelijkhe–
den graag nagaan. Het lijkt mij voor
de toeristische functie van St.
Eustatius een heel belangrijk
oogmerk. Op dat eiland zijn
inderdaad historische dingen
gebeurd, zoals de eerste erkenning
van de Verenigde Staten. Ik zal
bekijken of wij een spoedig herstel
van de opstallen kunnen bevorderen.

De heer Te Veldhuis heeft een
aantal opmerkingen gemaakt over
het milieu als belangrijke zorg van de
overheden. Met "prioritair" heb ik
willen aangeven dat dit, in de relatie
met beide regeringen, hoog op het
lijstje staat van de aandachts–
gebieden van het KabNA en dat wij
vaststellen dat hier in beide
regeringen toenemende aandacht
aan wordt besteed. Ik geloof dat hij
iets te pessimistisch was, toen hij zei
dat er in feite alleen maar een
tegenstelling is tussen milieuzorg en
werkgelegenheid. Hij concentreerde
dat op de problematiek van de
raffinaderïjen. Er zijn ook een aantal
terreinen aan te geven, waar deze
belangen heel duidelijk samengaan.
Op een aantal eilanden is de
waardevolle mariene ecologie een
bron van inkomsten, die verder kan
worden ontwikkeld op een milieu–
verantwoorde wijze. Ik denk aan het
duiktoerisme. Dat is ook een reden
om buitengewoon voorzichtig om te
gaan met het milieu. Zeker op die
eilanden waar weinig bedrijfsmatige
economische perspectieven zijn is dit
een van de aandachtspunten en
houvastpunten. Nederland is ook
bereid om met het nieuw te creëren
fonds van ongeveer 3 mln. allerlei
kleine projecten op dit terrein in
Saba en St. Eustatius te steunen. Het
is een mooi voorbeeld van het
bevorderen van zowel milieu als
werkgelegenheid.

De verhouding van de kustwacht
tot de VS, waarnaar door mevrouw
Scheltema is gevraagd, is een
belangrijk onderwerp. De kustwacht
kan alleen effectief opereren, als het
internationaal de juiste inlichtingen
krijgt en de juiste samenwerkings–
vormen heeft met landen in de regio.
Daarbij zijn de VS van groot belang.

Dat is een van de punten van
aandacht in de werkgroep.

Haar pleidooi om meer politie–
mensen van Antilliaanse en
Arubaanse afkomst te recruteren en
hen te stimuleren terug te gaan naar
het land van oorsprong wil ik graag
overnemen. De politie daar behoeft
versterking. Wij onderzoeken op
KabNA mogelijkheden om een aantal
maatregelen te nemen om expertise
die bij Antilliaanse en Arubaanse
personen bestaat en in Nederland
wordt ingezet in het land van
oorsprong in te zetten. Daarvoor zijn
nodig een vacaturebank en een vorm
van suppletieregeling om in de
eerste jaren problemen van
verhuizing en aanpassing te helpen
overwinnen. Daaraan wordt
momenteel gewerkt. Zodra wij zover
zijn, zal de Kamer daarover nadere
mededelingen krijgen.

Wat de problematiek van de
AIDS-verklaringen betreft, zeg ik
graag toe, dat ik dat met beide
ministers van Volksgezondheid zal
bespreken.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Naar mij blijkt, is er
geen behoefte aan artikelsgewijze
behandeling.

De minister zal nog enkele vragen
schriftelijk beantwoorden. Kunnen
wij desondanks - nu er geen
amendementen zijn - tot besluitvor–
ming overgaan?

Ik constateer, dat daar geen
bezwaar tegen bestaat.

Beide wetsvoorstellen worden, na
goedkeuring van de onderdelen,
zonder stemming aangenomen.

Sluitmg 23.14 uur

D

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. zes, koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 8 juni
1993 te Porto Carras tot stand
gekomen Statuut van het Fonds voor
sociale ontwikkeling van de Raad van
Europa, met Bijlagen (23875, nrs.
3-5);

Nadere wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet

en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (23957);

Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering en de Gratiewet
(herziene gratieregeling en regeling
inzake schadevergoeding voor
voorlopige hechtenis) (23960);

Goedkeuring van het op 15 april
1994 te Marrakech tot stand
gekomen verdrag tot oprichting van
de Wereld Handelsorganisatie, met
bijlagen 1, 2 en 3, en van het
eveneens op 15 april 1994 te
Marrakech tot stand gekomen
verdrag inzake overheidsopdrachten,
met bijlage (23961, R1525);

Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969
(onbeperkte voorwaartse verrekening
van ondernemingsverliezen en
vaststelling van verliezen bij
beschikking) (23962);

Intrekking van de Vestigingswet
detailhandel en wijziging van de
Drank– en Horecawet en van de
Vestigingswet Bedrijven 1954
(23963).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken, over het
Schengen Informatiesysteem (19326,
nr. 93);

een, van de staatssecretaris van
Justitie, over het verlenen van een
voorwaardelijke vergunning tot
verblijf aan vreemdelingen, die nog
onder de werking van de "oude" wet
(de Vreemdelingenwet zoals deze
gold voor 1 januari 1994) een
asielaanvraag hebben ingediend
(23900-VI, nr. 12);

twee, van de minister van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van de rapportage
Minderheden 1994 van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP)
(23901, nr. 6);
een, over het woonwagenbeleid
(23901, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen, over het besluit van Veronica
Omroeporganisatie (VOO) om per 1
september 1995 het publieke bestel
te verlaten (23968);

vier, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van de eind–
rapportage over het dioxine–
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Lijst van ingekomen stukken

onderzoek in het Lickebaertgebied
(18319, nr. 59);
een, over de effecten van de
ombuigingen op onderzoek
(23900-XI, nr. 23);
een, over tuinbouwbedrijven met
bedekte teelt (23900-XI, nr. 25);
een, ten geleide van het regerings–
standpunt over het WRR-advies
"Duurzame Risico's: een blijvend
gegeven" (23900-XI, nr. 27);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over de fileproblematiek en
openbaar vervoer (23958);
een, ten geleide van het definitieve
Meerjarenprogramma Infrastructuur
en Transport (MIT) 1995-1999 (23903,
nr. 2);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van antwoorden op
vragen gesteld tijdens het
begrotingsonderzoek (23900-XIV, nr.
15);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van een voorlopig standpunt
over de voorlopige versie van het
Landelijk Meerjaren Beleidskader
1995-2000 van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie
(21477, nr. 43);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over het aanpassen van regels en
voorwaarden voor pensioen–
toezeggingen aan groot–
aandeelhouders (23046, nr. 13);

een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over de beleidsontwikkelingen op het
terrein van de verpleging en
verzorging (23900-XVI, nr. 11);

een, van de Hoge Raad, over
Voordrachten ter vervulling van twee
vacatures in de Hoge Raad (23967).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
een, van de minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen, ten geleide van het rapport
"Voertalen en vreemde talen in het
hoger onderwijs";

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap–
pen, ten geleide van een afschrift
van de procesbrief Ontwikkeling
Hoger Onderwijs, gericht aan de
VSNU en de HBO-raad;

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten

geleide van een afschrift van een
brief aan de Scheepvaart Vereniging
Noord betreffende de
EG-verordening overbrenging van
afvalstoffen;

een, van de minister van
Economische Zaken, ten geleide van
het eindrapport van de Energie–
Keuze-Enquête;

twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te weten:
een, ten geleide van het onderzoeks–
rapport "Arbeidstijdenwetgeving in
negen geïndustrialiseerde landen. De
vernieuwing van de Nederlandse
Arbeidstijdenwetgeving in een
internationaal perspectief";
een, ten geleide van het jaarverslag
1993 en de jaarrekening 1993 van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over de arbeidsbemiddeling van
gedeeltelijk arbeidsgeschikte
werknemers;

een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over de Regeling tandheelkundige
hulp ziekenfondsverzekering.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. de volgende adressen:
een, van mr. H.M. van der Wijk te

Umuiden, met betrekking tot het in
mindering brengen van begeleidings–
kosten op zijn aangifte inkomstenbe–
lasting 1993;

een, van W.J. Berrevoets te
Lekkerkerk, met betrekking tot de
ziekenfondspremie;

een, van R.B. Schoonderbeek te
Purmerend, met betrekking tot aftrek
van onderhoudskosten;

een, van C.M. Smit te Bergen, met
betrekking tot ambtshalve verminde–
ring van het belastbaar inkomen.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de commissie voor de Verzoek–
schriften;

5. een brief van Arid Lands Research
Foundation, over uitbreiding van
bedrijven die vervuilen.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage;

6. de volgende brieven:
een, van L.M. Lembeck, over grote

scheiding tussen arm en rijk in
Nederland;

een, van J.G.N. Kranenburg, over
dreigende sluiting van bejaardenhuis
Gerard Goossenhuis en de riante
huisvesting van asielzoekers;

een, van M.G. v.d. Heide-v.d. Moer,
ten geleide van een reactie op
buitenlands beleid door de politiek;

een, C. Annen, over de tweedeling
in de huidige sociale zekerheid;

een, de Koninklijke Vereniging
MKB-Nederland, over de begroting
voor Verkeer en Waterstaat voor
1995;

een, van de Mediaraad, over de
wetgeving Media en telecommunica–
tie;

een, van Siemens, over de
modificatie van de kerncentrale in
Borssele;

een, van I. Jongen, over het
nabestaandenpensioen;

een, van P. Jansen, over het
nabestaandenpensioen;

een, van A.N. Köhne, over
democratie.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies.
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