
91ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 132 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, Beinema, 
Van den Bergh, J. D. Blaauw, De Boer, 
Bolkestein, De Boois, Borgman, 
Braams, Braks, Brinkhorst, Broekhuis, 
Buikema, Buurmeijer, Castricum, De 
Cloe, Cornelissen, Cotterell, Couprie, 
Van Dam, Dees, Dekker, Dijkman, Van 
Dis, Dolman, Van Eekelen, Engwirda, 
Epema-Brugman, Van Erp, Van Es, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermsen, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat-
Abee, Joekes, Keja, Knol, Kohnstamm, 
Koning, De Korte, Korte-van Hemel, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Van der Linden, 
Mateman, Meijer, Mertens, Mik, 
Moolhuysen-Fase, Moor, Müller-van 
Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nuis, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Patijn, Ploeg, 
Poppe, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Rienks, Rietkerk, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schaper, Schartman, Scholten, 
Schutte, Schreuders, Smit-Kroes, Van 
der Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Tripels, Ter Veld, Veldhoen, 
Veldhuizen, De Visser, Van der 
Vlies, Van Vlijmen, B. de Vries, K. 
G. de Vries, Waalkens, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Waltmans, 
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wilbers, 
Willems, Wolters, Wöltgens, Worrell 
en Zijlstra, 

en de heren Rood, Minister van 
Binnenlandse Zaken, De Ruiter, 
Minister van Justitie, Terlouw, 
Vice-Minister-President, Minister van 
Economische Zaken, De Boer, Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, mevrouw Gardeniers-Be-
rendsen, Minister van Volksgezond-

heid en Milieuhygiëne, de heer Van 
Dijk, Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking en mevrouw Lambers-
Hacquebard, Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Duinker, Scherpen-huizen, P. M. Blaauw, 
Van Muiden, Van der Burg en Krajen-
brink, wegens bezigheden elders; 

Schartman, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering; 

De Pree, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Knol aan de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking, 
over te stellen subsidievoorwaarden 
aan de N C O 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het resultaat van het debat 
over de NCO van 23 juni jongstleden 
was dat de Minister zijn voorgenomen 
beleid ten aanzien van de NCO op een 
aantal punten moest herzien. Kamer-
uitspraken hadden dat noodzakelijk 
gemaakt. Toch bereikte de Minister 
over de subsidievoorwaarden geen 
overeenstemming met de NCO. Als 
gevolg daarvan is de procedure, zoals 
de Minister die aangaf in zijn brief van 
9 juni jongstleden, in werking getre-
den. 

Ik ben namens mijn fractie van 
mening dat het vrij zeker niet tot een 
breuk met de NCO zou zijn gekomen 
indien de Minister uitvoering had 
gegeven aan met name de motie-Knol 
op stuk nr. 115. Ten einde daarover 
klaarheid te verkrijgen, zijn de thans 
aan de orde zijnde vragen door mij 
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ingediend. Het ware mij liever 
geweest in plaats van deze vragen 
een mondeling overleg met de 
Minister te kunnen voeren. Onbegrij-
pelijk optreden van de fracties van het 
CDA en de VVD heeft dat helaas 
verhinderd. 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de eerste 
vraag van de heer Knol, namelijk of ik 
bij het formuleren van de aan de NCO 
te stellen subsidievoorwaarden 
rekening heb gehouden met de 
inhoud van de motie-Knol op stuk nr. 
115 (17100-V), luidt bevestigend. 
Daarbij dient wel te worden aangete-
kend dat uitvoering van de motie 
grotendeels pas in de toekomst zal 
kunnen plaatsvinden. 

Zo zal ik in de nadere aanwijzingen 
die ik in de nabije toekomst hoop te 
geven omtrent de eisen waaraan 
meerjarenplannen en jaarplannen 
moeten voldoen inhoud geven aan 
het in de motie bedoelde voortschrij-
dende karakter van de meerjarenplan-
nen. Ook de door de heer Knol 
gevraagde toetsing van de jaarplannen 
aan het meerjarenplan kan pas in de 
toekomst worden uitgevoerd. 

Het jaarplan is een verbijzondering 
voor een bepaald jaar van het reeds 
eerder goedgekeurde meerjarenplan. 
Het zal door mij aan het meerjarenplan 
en uiteraard aan het mandaat worden 
getoetst, zoals in de motie wordt 
gevraagd. 

Na goedkeuring zal ik de NCO 
jaarlijks berichten dat ik instem met 
het plan, waarna de plenaire vergade-
ring het definitief kan vaststellen. 
Indien de toetsing negatief uitvalt zal 
verder overleg met de NCO nodig zijn, 
ten einde tot bijstelling van het plan te 
komen. 

Er is overigens ook een andere 
constructie voor een voortschrijdend 
meerjarenplan denkbaar, waarbij het 
jaarplan als het ware in het meerjaren-
plan is opgenomen. Elk meerjarenplan 
zou dan bestaan uit de concrete 
uitwerking van het beleid in het 
eerstvolgende jaar, te zamen met een 
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meer globale uitwerking van de 
daaropvolgende twee of drie jaren. 
Dit geheel zou dan als meerjarenplan 
jaarlijks aan mijn goedkeuring moeten 
worden onderworpen. 

Wij treden nu echter wel zeer in 
details. De keuze uit de verschillende 
modellen stel ik graag uit tot het 
nader overleg met de NCO en haar 
nieuwe bestuur, zodra dat is aangetre-
den. Met het in de motie van de 
geachte afgevaardigde de heer Knol 
gevraagde zal echter ten volle rekening 
worden gehouden. 

Ik wi l graag nog het volgende 
opmerken. Over mijn recht van 
goedkeuring van de jaarplannen zijn 
enige hardnekkige misverstanden 
gerezen, die ik graag wi l wegnemen. 
De indruk is gewekt, dat met dit 
goedkeuringsrecht tevens het door de 
Kamer afgewezen vetorecht met 
betrekking tot individuele projecten 
weer langs de achterdeur zou zijn 
binnengehaald. Die indruk kon 
ontstaan doordat de NCO-jaarplannen 
tot op heden niet veel meer zijn dan 
een lijst van afzonderlijke projecten 
die de NCO heeft goedgekeurd. 

Dat is echter niet het soort jaarplan 
dat ik mij voorstel te toetsen. Ik stel 
mij voor, de NCO te verzoeken, in zulk 
een jaarplan een concrete uitwerking 
te geven van de voor dat jaar gemaakte 
beleidskeuzen en middelenallocatie, 
onder andere de keuze van de 
doelgroepen, de te behandelen 
thema's, de te gebruiken methodieken 
etc. Mijn beoordeling daarvan zal niet 
uitmonden - ik heb dat reeds tijdens 
het debat op 23 juni gezegd - in het 
gebruik van het rode potlood voor de 
lijst van individuele projecten. 

Trouwens - ik herhaal ook nu weer 
wat al op 23 juni is gezegd - ik 
beschik al in een eerder stadium over 
mogelijkheden om eventueel mijn 
oordeel over een afzonderlijk project 
te geven, namelijk in het geval dat het 
dagelijks bestuur of mijn vertegen-
woordiger daarin melding maakt van 
twijfel omtrent mogeli jke strijdigheid 
van projecten met het buitenlands 
beleid, het ontwikkelingsbeleid of het 
mandaat. 

In antwoord op de tweede vraag 
zou ik erop wil len wijzen, dat ik bij de 
beoogde uitvoering van de motie ook 
zal betrekken al wat daarover door de 
geachte afgevaardigde is opgemerkt. 
Ik teken daarbij echter wel aan, dat hij 
niet duidelijk heeft gemaakt, welke 
consequenties er precies getrokken 
zouden moeten worden indien de 
toetsing van een jaarplan aan het 
meerjarenplan negatief uitviel. 

De in vraag 3 geciteerde zinsnede 
uit mijn brief van 15 juli stoelt op mijn 
op 23 juni in de Kamer uiteengezette 
beleidsvoornemens, geformuleerd na 
kennisneming van de in de Kamer 
bestaande opvattingen. Die zinsnede 
is geenszins in strijd met de aangeno-
men motie op stuk nr. 115. Integendeel, 
ze spoort daarmee heel wel. 

Ik ben toe aan de beantwoording 
van vraag 4. Ik zou de heer Knol 
kunnen antwoorden dat er inderdaad 
verschil van mening over de interpre-
tatie van zijn motie een rol heeft 
gespeeld bij het niet kunnen bereiken 
van overeenstemming met de 'oude' 
NCO over de voorgestelde nieuwe 
regeling. 

Vraag 5 gaat over de motie-Nuis/Van 
Weezel inzake de buitenlandse-politie-
ke toetsing, stuk nr. 114. De heer Nuis 
heeft bij de stemming over deze 
motie op 25 juni gezegd: 'De motie 
verzet zich bepaald niet tegen overleg 
tussen de Minister en de NCO over 
delicate zaken van buitenlands beleid. 
Anders gezegd: wel overleg, geen 
veto.' De motie ontzegt mij dus wel de 
mogeli jkheid om een veto over 
bepaalde projecten uit te spreken, 
zoals ik in een eerder stadium had 
voorgesteld. 

Welnu, in de tekst van de aan de 
Kamer toegezonden regeling staat dat 
er, nadat twijfel is gemeld, overleg 
met mij zal plaatsvinden dat tot 
helderheid dient te leiden. Daarna 
neemt de NCO zelf een beslissing. Ik 
meen daarmee de motie geheel 
conform haar strekking te hebben 
uitgevoerd. Ik geloof overigens niet 
dat het punt van het voorgeschreven 
overleg in twijfelgevallen op zichzelf 
een rol heeft gespeeld bij het afwijzen 
van de voorgestelde regeling door de 
NCO. 

Ten slotte vraag 6. Het zal uit het 
voorafgaande duidelijk zijn geworden 
dat ik beide moties integraal uitvoer 
of op het daarvoor aangewezen 
moment zal uitvoeren. Als er onduide-
lijkheden bestaan over de interpretatie 
van de moties, zal ik ze uitvoeren 
conform mijn voornemens, die ik op 
23 juni één- en andermaal aan de 
Kamer heb medegedeeld. Ik ben 
daarnaast zeker bereid - ik heb dat 
ook al aangegeven in de brief, waarin 
een aantal organisaties en instellingen 
wordt uitgenodigd, te participeren in 
de nieuwe plenaire vergadering - tot 
het geven van nog meer verduideli j-
king. 

Ik kan de Kamer mededelen, dat 
vandaag of morgen een uitnodiging 
zal uitgaan aan alle kandidaatleden 
van de nieuwe plenaire vergadering 

voor een gesprek dat op 16 september 
zal plaatsvinden. Ik hoop dat bij die 
gelegenheid de laatste misverstanden 
uit de weg zullen kunnen worden 
geruimd, opdat zeer kort daarna de 
nieuwe plenaire vergadering kan 
worden geïnstalleerd. Ik hoop ook dat 
de heer Knol met dit antwoord op zijn 
vragen tevreden is. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na mijn dank te hebben 
uitgesproken voor de beantwoording 
van de vragen, heb ik nog drie 
aanvullende vragen. Heeft de Minister 
zich, toen hij ti jdens het NCO-debat in 
eerste termijn mi jn motie als het ware 
in overeenstemming met zijn beleid 
achtte, wel gerealiseerd dat in de 
motie sprake was van het door de 
NCO vastgestelde jaarplan? 

Waarom heeft de Minister, nadat 
ondergetekende de bedoeling van de 
motie uitvoerig uiteenzette en de 
Minister moest beseffen dat de motie 
iets anders bedoelde dan hem voor 
ogen stond, met geen enkel woord 
meer over de motie gerept, sterker 
nog, aanneming van de motie niet 
heeft ontraden? 

Wil de Minister, aangezien hij zijn 
beleid en mijn motie op één lijn zag 
zitten en hij de motie-Terpstra c.s. 
omschreef als een feitelijke herhaling 
van hetgeen impliciet in zijn beleids-
voornemens was verwoord, eens 
precies uiteenzetten welk inhoudelijk 
verschil er volgens hem bestaat 
tussen mijn motie en die van mevrouw 
Terpstra? 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! De aandacht is gevestigd 
op de woorden 'het door de NCO 
vastgestelde jaarplan'. Deze woorden 
zijn voor meer dan één interpretatie 
vatbaar. Ik kan mij voorstellen dat het 
dagelijks bestuur een jaarplan opstelt, 
het geen daarna aan mij wordt 
voorgelegd. Daarover vindt dan 
overleg plaats met de NCO en daarna 
zal een definitieve vaststelling door de 
plenaire vergadering van de NCO 
volgen. Ik zie niet in dat de woorden 
die hier uit de motie worden gelicht 
op enigerlei wijze in strijd zijn met de 
procedure, zoals ik die voorstel te 
volgen onder het nieuwe mandaat. 

Ik heb de motie ook niet ontraden in 
het debat op 23 juni , omdat ik bij die 
gelegenheid duidelijk heb gemaakt 
hoe ik deze motie dacht uit te voeren. 
Het daarin gevraagde stond op geen 
enkele wijze in contrast met de 
voornemens die ik had toen ik mijn 
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plan aan de Kamer voorlegde. De 
motie vraagt om niets anders dan het 
meerjarenplan het karakter van een 
voortschrijdend plan te geven. Dat 
kan zeer wel passen in de plannen die 
erover bestaan en waarover ik met de 
NCO van gedachten wi l wisselen om 
het goed inhoud te geven. 

In de tweede plaats vraagt de motie 
om het jaarplan te toetsen aan het 
meerjarenplan, iets wat ik mij zeker 
voorstelde te doen, want dat vloeit 
voort uit het opstellen van een 
meerjarenplan en jaarplan. Ik citeer 
bladzijde 4004 van de Handelingen: 
'Alles overziende sporen mijn voorstel-
len op dit punt redelijk met die van de 
geachte afgevaardigde de heer Knol, 
die hij ook in zijn motie heeft vastge-
legd. Ik kan daarom een zekere 
overbodigheid aan zijn motie niet 
ontzeggen, tenzij de Kamer er prijs op 
stelt de overeenstemming tussen de 
geachte afgevaardigde en mij expliciet 
te bevestigen.' 

'Als een discrepantie optreedt die 
niet in het gesprek tussen de Minister 
en de NCO is uit te leggen als een 
gevolg van een gerechtvaardigde 
ombuiging van het beleid, zal de 
Minister geen goedkeuring aan het 
jaarplan geven'. 

Ook in tweede instantie heb ik, toen 
ik mijn oordeel gaf over de motie van 
mevrouw Verkerk, duidelijk gezegd 
dat het in die motie gevraagde met 
betrekking tot goedkeuring van 
meerjaren- en jaarplannen in feite 
overbodig was omdat het, gezien mijn 
interventie in eerste termi jn, volstrekt 
spoorde met de beleidsvoornemens 
die ik aan de Kamer heb voorgelegd. 

Ik heb dus geen reden gezien, 
gezien de inhoud daarvan de motie-
Knol te ontraden omdat zij, zoals ik in 
eerste en tweede instantie heb 
uitgelegd, niet in strijd was met het 
door mij voorgenomen beleid. Het 
gedeelte van de motie van mevrouw 
Verkerk - waarin eigenlijk nog om 
andere zaken werd gevraagd, namelijk 
om informatie op een bepaalde 
datum - dat betrekking had op dat 
stuk was noch in strijd met de beleids-
voornemens die ik aan de Kamer heb 
uiteengezet, noch met de tekst van de 
motie-Knol. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de Minister bij de 
verdediging van zjjn beleid van zojuist 
inzake de honorering van de motie-Van 
Weezel/Nuis misschien alleen de heer 
Nuis geciteerd omdat het voorgeno-
men beleid niet precies datgene is 

wat de heer Van Weezel met zijn 
motie beoogde, namelijk slechts 
overleg in geval van ernstige gevolgen 
voor het buitenlands beleid? 

Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op deze 
vraag is ontkennend. Ik citeerde alleen 
de eerste ondertekenaar van de motie 
omdat deze heel duidelijk het stand-
punt 'wel overleg, geen veto' naar 
voren bracht, hetgeen naar mijn 
mening de bedoeling van beide 
indieners was. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Hoe beoordeelt 
de Minister in het kader van voorlich-
ting en bewustwording een artikel in 
het economen-vakblad ESB van deze 
week, geschreven door zijn naaste 
medewerker prof. Van Dam? 

Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het artikel in ESB 
zelf niet gelezen, maar ik heb de 
samenvatting ervan in de dagbladen 
gezien. Hoewel dit artikel slechts 
indirect te maken heeft met de zaak 
die nu in discussie is, wil ik wel 
opmerken dat het op persoonlijke titel 
van professor Van Dam geschreven is; 
het is het op generlei wijze een 
weerspiegeling van het denken en de 
beleidsvoornemens te mijner departe-
mente en van mijzelf. Integendeel, ik 
vind één van de hoofdelementen van 
zijn voorstel, het installeren van een 
minister voor buitenlandse economi-
sche betrekkingen, op zichzelf geen 
gelukkige gedachte bezien vanuit het 
standpunt van ontwikkelingssamen-
werking. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Lijkt het de Minister niet 
verstandiger gegeven de huidige 
situatie, dat er geen definitieve 
veranderingen worden aangebracht in 
de samenwerkingsstructuur met de 
NCO? Kan hij dat niet beter aan zijn 
opvolger overlaten? 

MinisterVan Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! Gezien het feit dat in hoge 
mate overeenstemming is bereikt, 
zowel tijdens het debat in de Kamer, 
als in het overleg met de NCO en 
gezien ook het dringende karakter van 
de zaak, denk ik dat wi j ernaar moeten 
streven nog in de maand september 
tot oplossingen en tot installatie van 
de nieuwe NCO-plenaire te komen, 
zodat de werkzaamheden van de NCO 
voortgang kunnen vinden. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat bedoelt de Minister 
met 'op zichzelf', als hij op de vraag 
van de heer Knol antwoordt dat 'op 

zichzelf' de kwestie van het overleg 
over buitenlands beleid niet tot 
ernstige problemen met de NCO 
aanleiding heeft gegeven? 

Minister Van Dijk: Ik denk dat de 
redelijkheid van overleg tussen 
Minister en NCO over dit soort 
belangrijke zaken in het algemeen 
wordt erkend en zeker bij een meer-
derheid van de NCO geen grote 
tegenstand ondervindt. Er worden wel 
vragen gesteld en er bestaan ook 
onduideli jkheden: Hoe ver strekt dat? 
Welk beleid raakt dat? Wie moet 
waarover twijfelen? Wat is in het 
bijzonder de positie van mijn eigen 
vertegenwoordiger in het bestuur? 
Heeft hij daar geen speciale taak in? 
Waartoe moet dat leiden? 

In de komende weken is nadere 
verduidelijking van deze paragraaf 
hard noodzakelijk. Nogmaals, over 
enkele weken zal over dat punt 
overleg plaatsvinden, zodat de 
misverstanden die er nog zijn, kunnen 
worden weggenomen. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Is de 
Minister bereid, wanneer het overleg 
over een nieuwe NCO zou mislukken, 
maar van die hele NCO af te stappen 
en te bekijken op welke andere wijze 
de bevordering van de bewustwording 
kan worden gerealiseerd? 

Minister Van Dijk: Ik wens mij op dit 
moment niet te begeven in een 
beschouwing over de mogelijkheden 
die wij hebben om in een dergelijke 
hypothetische situatie oplossingen te 
vinden. Ik ga ervan uit dat wij over 
enkele weken overeenstemming 
hebben bereikt, die zal sporen met de 
beleidsvoornemens zoals die enkele 
weken geleden in overleg met de 
Kamer zijn vastgesteld. 

De heer Van Eekelen (VVD): Is de 
Minister het met mij eens dat de 
problematiek ten aanzien van uitleg 
van moties en beleid beter kan 
wachten tot het proces van overleg en 
beleidsvorming is afgesloten? 

Minister Van Dijk: Ik heb bij de 
beantwoording van in het bijzonder 
de eerste en tweede vraag van de 
heer Knol erop gewezen, dat op dit 
moment niet is vast te stellen in 
hoeverre zijn motie is uitgevoerd, 
omdat zijn motie vraagt om zaken die 
pas in de toekomst hun beslag 
kunnen krijgen. Dat geldt zowel voor 
de vaststelling van de aard van het 
meerjarenplan als voer de daarin 
gevraagde toetsing. De motie vraagt 
mij bij voorbeeld het jaarplan jaarlijks 
aan het meerjarenplan te toetsen. 
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Welnu, de heer Knol zal pas na het in 
gang zetten van dit proces kunnen 
vaststellen of ik bezig ben zijn motie 
uit te voeren. Ik heb hem evenwel een 
en ander maal verzekerd dat dit zeer 
wel mijn bedoeling is. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Willems aan de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, over de N.V. Kema 
te Arnhem. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

D 
De heer Willems (PSP): Hoewel mijn 
vragen duidelijk zijn, is het misschien 
goed nog even te zeggen waar het 
over gaat. Het indelen van de Kema 
bij brandklasse I zou betekenen dat 
het een van de zes bedrijven in 
Nederland is die daaronder vallen. Er 
zijn dan klaarblijkelijk uitermate grote 
risico's voor werknemers en omge-
ving, wat de mogelijkheden van 
radioactieve straling bij brand betreft. 

Zeer onlangs is bekend geworden 
dat er een onderzoek van de gemeen-
tebrandweer van Arnhem heeft 
plaatsgevonden. Daaruit bleek dat van 
de brandveiligheid, die toch bij een 
brandklasse I mag worden verwacht, 
helemaal niets deugt. Er zijn geen 
automatische brandmelders, noch is 
er een automatisch meldsysteem, 
noch een compartimentering van de 
zuurkasten. 

Het risico van een overslaande en 
een grote brand blijkt veel groter te 
zijn dan in het veiligheidsrapport van 
de Kema is omschreven en de kluis 
voor het radioactief afval is niet 
luchtdicht afgesloten. De gemeente 
zegt nu dat, als dat waar is, zeer 
uitgebreide preventieve maatregelen 
nodig zijn die terstond genomen 
zouden moeten worden. Dat is dan 
ook de reden waarom ik mijn vragen 
nu graag stel. 

D 
Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! De 
vraag of het waar is dat het laboratori-
um van de N.V. Kema opnieuw is 
geclassificeerd in brandklasse I kan ik 
bevestigend beantwoorden. Ik teken 
hierbij aan dat die classificatie 
brandklasse I in het verleden voor het 
totale complex gold, maar dat deze 

classificatie nu in het kader van het 
totale Hinderwet" en Kernenergiewet-
vergunningplichtige Kema-agglome-
raat kon worden teruggebracht tot het 
gebouw waarin zich het kernreactorla-
boratorium en de restanten van de na 
de afvoer van de splijtstoffen verder 
te ontmantelen KSTR bevinden. Die 
brandklasse I is derhalve niet nieuw. 
Het is een continuering voor dit 
gebouw. 

Het is goed om daarbij nog te 
vermelden dat zo'n indeling in 
brandklassen betrekking heeft op het 
potentiële risico dat gevormd wordt 
door de totale hoeveelheid radioactie-
ve stoffen, c.q. splijtstoffen en niet op 
een verhoogde brandgevaarlijkheid 
van het gebouw of de inrichting. 

Die indeling is bedoeld om het 
brandweerpersoneel een preventieve 
bescherming te bieden tegen radioac-
tiviteit door het geven van richtlijnen 
betreffende veiligheidsmaatregelen. 

Bij het antwoord op de volgende 
vragen kom ik uiteraard terug op het 
punt van de brandveil igheid, maar bij 
het beantwoorden van vraag 1 wi l ik 
benadrukken dat men de indeling in 
brandklassen niet moet verwarren 
met andere aspecten. De indeling in 
brandklassen heeft de functie die ik 
zojuist heb omschreven. 

In vraag 2 wordt gevraagd of ik 
kennis heb genomen van het rapport 
van de Arnhemse brandweer van juli 
1982 over de brandveiligheidsaspecten 
bij de KSTR en het kernreactorlabora-
tor ium van de Kema. Het rapport zelf 
is mij nog niet ter beschikking gesteld. 
Over de essentie van het rapport is 
wel ambtelijke informatie ingewonnen. 
Dit is gebeurd nadat uit ambtelijke 
contacten met de inspectie voor het 
brandweerwezen van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken is gebleken 
dat naar aanleiding van door een 
Arnhems gemeenteraadslid gestelde 
vragen aan de betreffende wethouder, 
aan de gemeentelijke brandweer is 
gevraagd om een rapportering over 
de algemene toestand op te stellen. 

Ik voeg daaraan toe dat uit de 
rapportage het beeld naar voren komt 
dat verbetering van de brandveiligheid 
op onderdelen mogeli jk is. Uit een 
oogpunt van stralingshygiëne en 
arbeidsveiligheid kon echter geen 
onacceptabele toestand worden 
geconstateerd. Op dat aspect kom ik 
bij het antwoord op de volgende 
vragen nog terug. 

Bij de vraag waarom de brandweer 
te Arnhem en/of de Rijksinspectie 
voor het brandweerwezen nooit 
eerder opdracht hebben gekregen, de 
brandveiligheidssituatie bij de Kema 

na te gaan, wi l ik de kanttekening 
plaatsen dat de primaire verantwoor-
delijkheid voor de brandveiligheidssi-
tuatie bij de Kema uiteraard bij de 
Kema zelf ligt en ook bij het gemeen-
tebestuur van Arnhem. De competen-
tie voor de gemeentelijke brandweer 
berust uiteraard bij het gemeentebe-
stuur. De uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid voor hettotaal van de inrichting 
omvat ook stralingshygiënische 
aspecten. 

De inrichtingsvergunning op grond 
van de Kernenergiewet omvat mede 
alle milieu-aspecten. De arbeidsbe-
scherming binnen het gebouw is een 
primaire verantwoordeli jkheid die 
ressorteert onder het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Er is een regelmatig contact tussen 
het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, de Kernfysische 
Dienst en de arbeidsinspectie met de 
Rijksinspectie voor het brandweerwe-
zen. Er was en is dus geen aanleiding 
om in dat opzicht een afzonderlijke 
inspectie in te stellen. 

In de gemeente Arnhem is echter 
op verzoek van een gemeenteraadslid 
een rapport opgesteld over de situatie 
op alle onderdelen. 

De heer Wil lems vraagt of een 
dergelijke inspectie aan de orde is 
geweest bij de op 28 mei jongstleden 
gegeven vergunning. Het aspect van 
het toezicht in verband met de 
Kernenergiewet berust, zoals ik 
zoeven heb gezegd, bij de Ministeries 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne. In de vergunning wordt gesteld 
dat niet in gebruik zijnde splijtstoffen 
en radioactieve stoffen dienen te zijn 
opgeborgen in door de brandweer 
goedgekeurde brandwerende berg-
plaatsen. Buiten de bergplaatsen 
mogen slechts hoeveelheden voorhan-
den zijn die geen onverantwoorde 
gevaren opleveren. 

De gewone brandveiligheid is niet 
identiek met de stralingshygiënische 
brandveiligheidsaspecten. Die 
algemenere brandveiligheid is een 
kwestie van de Brandweerwet, de 
Woningwet en de bouwvergunning. 
De brandgevaarlijkheid kan niet 
uitsluitend op de radioactiviteit 
worden betrokken. 

De zesde vraag luidt: Is de Staatsse-
cretaris bereid de verleende vergun-
ning onmiddelli jk in te trekken, gelet 
op de grote risico's voor de werkne-
mers en omgeving? Ik stel allereerst 
dat er geen grote risico's voor de 
werknemers en de omgeving aanwezig 
worden geacht. Uit dat oogpunt is er 
dus geen aanleiding om de verleende 
vergunning onmiddelli jk in te trekken. 
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Ook de Arnhemse gemeenteraad 
zag in het uitgebrachte rapport geen 
aanleiding om onmiddell i jk maatrege-
len te nemen of die aan mij te vragen. 
Naar de mening van de Arbeidsinspec-
tie en de Kernfysische Dienst geeft de 
brandveiligheid geen aanleiding tot 
onmiddell i jke actie, al zijn er zeker 
verbeteringen mogelijk. Een aanlei-
ding tot sluiten is dus niet aanwezig. 

De situatie is in elk geval zo, dat de 
in gebruik zijnde radioactieve stoffen 
geen calamiteiten kunnen veroorza-
ken. Radioactieve stoffen en splijtstof-
fen die niet voor experimenten in 
gebruik zijn, worden opgesloten in 
een brandwerende kluis die door de 
brandweer is goedgekeurd. Zelfs als 
onverhoopt brand zou ontstaan, 
kunnen geen onevenredige risico's 
voor de buitenwereld ontstaan. 

Vanuit mijn invalshoek en voor 
zover mijn verantwoordeli jkheid strekt 
is, hoewel zeker verbeteringen aan te 
brengen zijn, er geen sprake van 
risico's of dreiging voor groot gevaar. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog enkele vragen. 

1. Waarom is door de Staatssecre-
taris vraag 5 nog niet beantwoord? 
Wil zij dat alsnog doen? 

2. Wanneer is die brandvrije kluis 
door de brandweer goedgekeurd? Mij 
is gebleken dat dit niet gebeurd is en 
dat zij ook niet brandvrij is. 

3. Is er een zogenaamd aanvalsplan 
opgesteld, zoals voorgeschreven bij 
brandklasse I, waar onder meer de 
betrokken inspecteur voor volksge-
zondheid, belast met het toezicht op 
het mil ieu, bij betrokken moet zijn? Zo 
ja, wanneer is dat gebeurd en zo 
neen, waarom is dat aanvalsplan niet 
opgesteld? 

4. Is het gebruikelijk dat vergunnin-
gen op grond van de Kernenergiewet 
worden verleend zonder onafhankelij-
ke adviezen inzake de brandveiligheid? 

5. Is de Staatssecretaris bereid om, 
in overleg met haar collega van 
Economische Zaken en wellicht ook 
die van Sociale Zaken, wijziging van 
de Kernenergiewet respectievelijk de 
vergunningsprocedure, omschreven 
in het betrokken Besluit Kerninstalla-
ties, te bevorderen, zodat meer 
rekening wordt gehouden met de 
brandrisico's dan nu het geval blijkt te 
zijn geweest? 

6. Is de Staatssecretaris bereid, 
gelet op alles wat er tot nu toe van de 
KEMA openbaar is geworden, zoals 
de ondergrondse opslag in de tuin, 
het werken zonder vergunning en met 

verouderde brandveiligheidsmaatre-
gelen en het ontmantelen van de 
KSTR zonder vergunning, een wat 
kritischer en meer wantrouwende 
houding aan te nemen tegenover de 
Kema? 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
duidelijk zijn, dat hetgeen ons nu 
overkomt met de brandrisico's en met 
de slechte controle op de brandveilig-
heid, ons geen enkel vertrouwen 
meer in de Kema geeft. Wij vinden dat 
de Kema op dit moment weer handelt 
in strijd met artikel 6 van het Besluit 
kerninstallaties dat behoort bij de 
Kernenergiewet en dat stelt dat 
mensen, dieren, planten en goederen 
beschermd moeten worden tegen 
gevaren voortvloeiende uit de in de 
beschrijving van het veiligheidsrapport 
te vermelden ongevallen. 

Wij vinden dat ook de Staatssecre-
taris zich hierover zou kunnen uitspre-
ken. Het gemeentebestuur van 
Arnhem bezint zich ook op deze 
kwestie. Wij vinden dat ongevallen 
voorkomen moeten worden en dat dit 
nu onvoldoende gebeurt. 

D 
Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Willems heeft mij gevraagd waarom 
vraag 5 niet beantwoord is. Dit lijkt op 
een hond die in zijn eigen staart bijt. 
Ik heb vraag 5 namelijk wel beant-
woord. Ik wi l echter nog wel even bij 
dat antwoord stilstaan. 

Ik heb kort omschreven dat de niet 
in gebruik zijnde splijtstoffen en 
radioactieve stoffen in door de 
brandweer goedgekeurde brandwe-
rende bergplaatsen moeten worden 
opgeborgen. Het gaat hier om 
hoeveelheden die geen onverantwoor-
de gevaren mogen opleveren. 

Voorts heb ik uitgelegd dat niet alleen 
dit in de vergunningvoorschriften 
is geregeld, maar ook dat vanwege 
het toezicht daarop een aparte 
inspectie niet nodig is. Ook heb ik 
geïndiceerd dat verbeteringen - dit 
betreft dan meer normale brandveilig-
heidsmaatregelen als vluchtwegen en 
brandwerende muren - in de rede 
liggen. 

Ik kan hier nog aan toevoegen dat 
het ongetwijfeld ook de bedoeling is 
dat deze verbeteringen tot stand 
worden gebracht; men is bezig deze 
aan te brengen. 

Ik kan op dit moment geen antwoord 
geven op de vraag wanneer de 
brandkluis is goedgekeurd door de 
brandweer. Ik zal dit nagaan. Het 
reilen en zeilen van de brandweer op 
zich zelf behoort namelijk niet tot mijn 
competentie en ik beschik niet over 

gegevens omtrent goedkeuringen 
door de gemeentelijke brandweer te 
Arnhem. 

Op de vraag of er een aanvalsplan 
is opgesteld, kan ik het volgende 
antwoorden. Zo'n aanvalsplan moet 
eveneens opgesteld worden door de 
gemeentelijke brandweer. Dit is geen 
zaak voor het Ministerie. Ik zal het 
echter bij de brandweer laten nagaan. 
Om alle misverstanden te vermijden, 
moet ik hier echter aan toevoegen dat 
uit een oogpunt van stralingshygiëne 
in het kader van de Kernenergiewet, 
ook in geval van uitbreken van 
onverhoopte brand, in dat opzicht 
geen risico's aanwezig zijn. Dit dient 
wel te worden onderscheiden. 

Het is mij niet geheel duidelijk 
waarop de heer Wil lems in zijn vierde 
vraag over het inwinnen van adviezen 
over de brandveil igheid, doelde. 
Naast de reeds bij de Inspectie 
Brandweerwezen, die onder de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
ressorteert, ingewonnen informatie, 
kan verder worden bezien wat er nog 
kan worden nagegaan. Op zich zelf is 
het feitelijke toezicht echter ook een 
zaak van de gemeentelijke brandweer 
in Arnhem. 

Wanneer ik over het hierover 
uitgebrachte rapport beschik, zal ik 
naast hetgeen door de betrokken 
inspecties is onderzocht, een en ander 
in combinatie brengen. Ik kan de heer 
Wil lems de verzekering geven dat in 
alle opzichten goed zal worden 
nagegaan hoe de situatie is, voor 
zover er althans nog lacunes mochten 
zijn. Daarna kan worden bezien of er 
aanleiding bestaat om de zaken 
verder te onderzoeken. De huidige 
informatie wijst echter niet in die 
richting. 

De heer Wil lems vroeg of ik bereid 
ben een wijziging van de Kernenergie-
wet en de vergunningprocedure te 
bevorderen en om daarbij ook de 
brandveiligheidsaspecten meer te 
betrekken. Zo'n wijziging behoeft 
mijns inziens niet aan de orde te zijn. 

De inrichtingsvergunning op grond 
van de Kernenergiewet omvat mede 
verdere milieuaspecten, waaronder 
de Hinderwet. Dat is het kader waarin 
ook de brandveiligheidsaspecten die 
niet direct behoeven te worden 
gerelateerd aan de stralingshygiëni-
sche en arbeidsveiligheidsaspecten, 
kunnen worden meegenomen. 

De zesde vraag betreft een kritischer 
en wantrouwender opstelling van 
mijn kant jegens de Kema. Los van 
deze formulering van de heer Wil lems 
- want ik zou de indruk wil len vermi j -
den dat ik dit ene aangrijpingspunt de 
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gelegenheid v ind om tot een soort 
van algemeen rapportcijfer te komen; 
dat lijkt mij niet geëigend - wil ik er 
toch wel iets over zeggen. 

Hoewel er geen speciale risico's uit 
het oogpunt van mijn verantwoorde-
lijkheid aanwezig zijn, acht ik het 
gewenst dat ook in algemene zin door 
de Kema zélf in de bedrijfsvoering 
wordt toegezien op een toereikende 
gang van zaken, ook ten aanzien van 
de brandveiligheid in bredere zin. Ik 
was al voornemens die opvatting aan 
de Kema kenbaar te maken. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Is de Staatssecretaris met mij 
van mening dat brandweer en 
inspectie in staat zijn een onafhankelijk 
oordeel te geven over de brandveilig-
heid? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! De taak 
van inspecties is juist het geven van 
een onafhankelijk oordeel. Ik veronder-
stel trouwens dat de brandweer in zijn 
taakvervulling een oordeel geeft dat 
misschien uit het oogpunt van 
brandpreventie en brandbestrijding 
het meest kritisch mag worden 
geacht. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Vindt de Staatssecretaris 
dat alle maatregelen om tot een 
betere brandveiligheid van het 
laboratorium van de Kema te komen 
op korte termijn moeten worden 
genomen en niet sommige maatrege-
len op korte termijn en andere op 
langere termijn? 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Nog niet 
de beschikking hebbend over het 
gemeentelijk rapport dat op verzoek 
van de gemeenteraad van Arnhem is 
uitgebracht, kan ik niet hier en nu een 
onderscheid maken in de zin van: die 
maatregel moet snel komen en die 
maatregel later. 

Het kan voor een deel om maatre-
gelen gaan die niet direct onder mijn 
competentie vallen. Ik kan die uitspraak 
daarom niet doen. In algemene zin wil 
ik wel zeggen dat het uiteraard 
gewenst is dat de tekortkomingen in 
de brandveiligheidsvoorzieningen die 
zijn gesignaleerd, zo spoedig mogelijk 
moeten worden verholpen. 

De heer De Visser (PvdA): Is de 
Staatssecretaris op de hoogte van de 
brief van de inspectie van het brand-
weerwezen waarin staat dat de 
situatie in het geheel niet is onderzocht 
en dat er geen advies is uitgebracht? 

Dit is in tegenstelling tot de gerustel-
lende verklaring die de zij zojuist gaf. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Ik denk 
dat hieraan een misverstand ten 
grondslag ligt. Ik heb gezegd dat de 
Kernfysische Dienst en de arbeidsin-
spectie uit een oogpunt van de 
aspecten die door de kernenergiewet 
worden bestreken, uit de stralingshy-
giënische invalshoek, hebben gecon-
stateerd dat dit geen aanleiding is om 
ongerust te zijn over de gesignaleerde 
tekortkomingen. Het onderzoek is 
verricht - ik heb dat al eerder gezegd -
op verzoek van een raadslid van de 
gemeente Arnhem en in opdracht van 
de desbetreffende wethouder, 
mevrouw Lavell. Dit onderzoek heeft 
de gemeenteraad van Arnhem geen 
aanleiding gegeven, om onmiddell i jke 
maatregelen te vragen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Laning-Boersema 
aan de Ministervan Binnenlandse 
Zaken, over vervulling van het 
wethouderschap als duobaan. 

De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]3 

D 
Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens de 
college-onderhandelingen deze zomer 
is in diverse gemeenten het eventueel 
uitvoeren van het wethouderschap in 
deeltijd aan de orde geweest. In kleine 
gemeenten is het wethouderschap als 
parttime-functie een normale zaak. 
Daar doen zich geen moeilijkheden 
voor. 

Problemen rijzen als de bezetting 
van een dergelijke post als duobaan 
wenselijk wordt geacht. Dit doet zich 
voor in Den Helder, waar, naar het 
zich thans laat aanzien, de gemeente-
raad op 7 september aanstaande twee 
raadsleden, toevallig vrouwen, zal 
kiezen om samen één portefeuille, 
toegewezen aan hun fractie, voor hun 
rekening te nemen. 

Gezien de diverse parti jprogramma's 
waaronder het onze, kan worden 
aangenomen dat velen in deze Kamer 
het verrichten van arbeid in deeltijd in 
casu herverdeling van arbeid een 
goed middel achten om beschikbaar 
werk rechtvaardiger te verdelen. De 
overheid heeft in ten minste vier 
nota's de noodzaak en mogelijkheden 

van deeltijdarbeid op alle niveaus 
geschetst. Zij meent zelfs een voor-
beeldfunctie te moeten vervullen. 

Als gekozen wordt voor een 
dergelijke constructie voor de functie 
van wethouder, dienen barrières van 
praktische, rechtspositionele en 
fiscale aard uit de weg geruimd te 
worden. Door aanpassing van het 
reglement van orde voor Burgemees-
ter en Wethouders kunnen enkele van 
deze problemen worden opgelost. Het 
stemrecht kan bij voorbeeld worden 
verbonden aan de functie en niet aan 
de persoon en omtrent de handelwijze 
bij gedwongen vertrek van één lid van 
het duo kunnen afspraken worden 
gemaakt. 

Een op het Departement van 
Binnenlandse Zaken ingestelde 
werkgroep is echter vooralsnog van 
mening dat bij de huidige wetgeving 
de functie van wethouder niet bij 
wijze van duobaan kan worden 
vervuld. Het conceptverslag van deze 
werkgroep is inmiddels naar het VNG 
gezonden voor commentaar. Dit 
betekent dat zonder wetswijziging een 
benoemingsbesluit zoals de gemeen-
teraad van Den Helder van plan is te 
nemen, door het daartoe bevoegd 
gezag zal worden vernietigd. 

D 
Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
In antwoord op de eerste vraag van 
mevrouw Laning deel ik mede dat de 
brief op het departement is aangeko-
men. 

Wat de tweede vraag betreft, denk 
ik dat mevrouw Laning de teneur van 
het rapport van de werkgroep niet 
helemaal precies weergeeft. De 
werkgroep Rechtspositie wethouders 
heeft aan mijn ambtsvoorganger een 
rapport uitgebracht. In dat rapport 
wordt gesteld dat deeltijd voor 
wethouders en leden van gedeputeer-
de staten niet leidt tot onbestuurbaar-
heid van gemeenten of provincies. 

Er zijn bezwaren, maar ze lijken niet 
onoverkomelijk. Er moet een afweging 
plaatsvinden van voor- en nadelen. Ik 
zal dadelijk iets zeggen over de voor-
en nadelen zoals de werkgroep ze ziet. 

Gezien mijn eigen politieke opstel-
ling en de wensen van de Kamer in dit 
opzicht, ben ik echter van mening dat 
in het kader van de decentralisatie 
een dergelijke afweging in de eerste 
plaats een zaak is van de betrokken 
gemeenteraden en colleges van 
Provinciale Staten. De werkgroep is 
inderdaad van mening dat een 
wetswijziging noodzakelijk zal zijn om 
dit tot stand te brengen. 

Ik noem enkele, voor mij zwaarwe-
gende, voordelen: de emancipatoire 
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facetten, de bredere maatschappelijke 
vertegenwoordiging die op deze wijze 
tot stand kan worden gebracht en de 
grotere selectiemogelijkheden die 
ontstaan. 

Bij de nadelen denk ik aan de 
communicatieve problemen en 
moeilijkheden met de coördinatie. Er 
zijn ook een aantal rechtspositionele 
problemen. Ik weet niet of mevrouw 
Laning heeft nagedacht over de 
mogelijkheid dat de raad een motie 
aanneemt om een wethouder te 
ontslaan. Wie is dan ontslagen? De 
ene halve wethouder, de andere halve 
wethouder of beide tegelijk? 

De heer Scholten (CDA): Of van 
allebei de helft! 

Minister Rood: Of van ieder de helft. 
Artikel 87a van de Gemeentewet zou 
in dit geval ons inziens veranderd 
moeten worden. Hoe moet men 
denken over het aantal wethouders, 
dat uitdrukkelijk vastgesteld moet 
worden? 

Er zijn kostenkwesties; laat ik ook 
wat dat betreft duidelijk zijn. Er zijn 
ook pensioenproblemen. Kortom, er 
zijn nadelen en er zijn voordelen. Het 
rapport van de werkgroep leg ik één 
dezer dagen voor aan het interprovin-
ciaal orgaan voor algemene en 
personele zaken, aan de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en aan 
de Emancipatieraad met het verzoek 
daarover advies uit te brengen. 
Hieruit kan worden afgeleid, dat ik in 
beginsel positief tegenover die 
mogeljkheid sta. Dat staat ook in de 
memorie van toelichting op de 
begroting. 

D 
Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Zou de 
Minister mij toch antwoord wil len 
geven op de vragen 3 en 4, aangezien 
ik nu de indruk heb dat een vluchtweg 
via vraag 2 wordt genomen. 

Hebben ook uit andere gemeenten 
de Minister dergelijke verzoeken 
bereikt? 

Kan de gemeente Den Helder op 
korte termijn antwoord op de brief 
verwachten? Beantwoording na 7 
september lijkt namelijk weinig zinvol. 

Daar er nog geen ervaringen mee 
zijn opgedaan, kan nog niet worden 
vastgesteld of de coördinatie slecht 
zal verlopen. Zou het daarom niet 
zinvol zijn de eventuele werkbaarheid 
van dit type duobanen proefondervin-
delijk gedurende een beperkte, bij 
voorbeeld vierjarige periode te 
testen? Zou de Minister een wetswijzi-

ging wil len bevorderen om experimen-
ten mogelijk te maken? 

D 
Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Voor zover ik geïnformeerd ben, 
hebben verzoeken van andere 
gemeenten de Minister niet bereikt. 

De gemeente Den Helder krijgt 
binnenkort antwoord. Het streven is 
erop gericht, dat antwoord uiterlijk 1 
september bij het gemeentebestuur 
van Den Helder te hebben. 

Ik vrees dat aan vernietiging 
moeilijk te ontkomen zal zijn, gezien 
de bestaande problemen op grond 
van de Gemeentewet, die door mij al 
gereleveerd zijn. Ik zoek naar een 
mogelijkheid om dat te voorkomen, 
aangezien ik immers positieftegenover 
die mogelijkheid sta. Ik ben geneigd 
te denken dat een proefperiode, 
waarna pas tot wetswijziging wordt 
overgegaan, daarin niet past, want als 
het in strijd met de wet is, is het ook 
in een proefperiode in strijd met de 
wet. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de werkgroep 
herziening Gemeentewet, die recente-
lijk heeft gerapporteerd over een 
algemene herziening van de Gemeen-
tewet, zich uitgesproken over dit 
knelpunt in het gemeenterecht en, zo 
nee, vormt dit dan wellicht een 
aanwijzing dat het hier minder om 
een reëel knelpunt gaat dan om een 
waan van de dag? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Het antwoord op het eerste deel van 
de vraag is ontkennend. De werkgroep 
heeft zich er niet over uitgesproken. 
De conclusies die daaraan door de 
geachte afgevaardigde verbonden 
worden, kan ik niet tot de mijne 
rekenen. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Gaat de door de Minister 
uitgesproken sympathie voor de 
duobaan ook op voor de triobaan of 
voor ten slotte de 'n'-baan, waarbij ' n ' 
niet groter is dan het aantal leden van 
de gemeenteraad? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
De sympathie van de Minister kent in 
het algemeen nauwelijks grenzen, 
maar strekt zich in dit verband toch 
alleen uit tot de duobaan. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Is mijn conclusie juist, 
dat de Minister de mening wi l uitdra-
gen, dat een gedeelde baan in 
principe altijd mogelijk is, tenzij 
objectief het tegendeel kan worden 
bewezen? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
De Minister moet zich beperken tot de 
Rijksdienst. In de memorie van 
toelichting op de begroting zal men 
uiteenzettingen van de Minister 
aantreffen van zijn mening over 
deeltijdbanen. Ik verzoek de geachte 
afgevaardigde dan ook haar geduld 
tot dat moment te bewaren. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister bereid te 
bevorderen dat een experiment kan 
worden ondernomen op basis van 
een wetswijziging, dit als tussenvoor-
stel? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb al gezegd dat ik advies vraag 
aan drie colleges. De adviesaanvrage 
verlaat vandaag of morgen het 
departement. Ik ben zo ver gegaan in 
de beantwoording van deze vragen 
om mijn initiële sympathie uit te 
drukken. Ik vind het echter onheus 
tegenover de adviesorganen waaraan 
ik een mening vraag, nu al verder te 
gaan in beleidsvoornemens dienaan-
gaande en daarover mededelingen 
aan de Kamer te doen. 

Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Deelt de 
Minister de mening van de werkgroep, 
dat een en ander niet tot onbestuur-
baarheid leidt of heeft hij een persoon-
lijke weergave die wat vriendelijker 
klinkt? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
De Minister meent dat de gemeente 
bestuurbaar is als de functie van 
wethouder in deeltijd wordt vervuld. 
Ook deze geachte afgevaardigde 
verzoek ik nu niet verder aan te 
dringen op beleidsvoornemens van 
mijn kant, aangezien dit in mijn ogen 
buitengewoon onheus zou zijn jegens 
de adviesorganen waaraan ik een 
mening vraag. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het de Minister bekend 
dat in artikel 87a van de Gemeentewet 
staat dat een besluit tot het verlenen 
van tussentijds ontslag aan een 
wethouder niet meer dan één wet-
houder betreft, zodat het argument 
van de Minister op dit punt niet 
steekhoudend is? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
De Minister is bekend met de tekst 
van artikel 87a van de Gemeentewet. 
De Gemeentewet heeft het oog op 
één man of vrouw die deze functie 
uitoefent. Het gaat mij te ver hieraan 
een argument te ontlenen dat het in 
strijd zou zijn met artikel 87a van de 
Gemeentewet. 
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Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Mateman aan de 
Minis tervan Binnenlandse Zaken, 
over de rechtspositie van wethouders 
en gedeputeerden. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wethouders bevinden zich 
als enige politieke ambtsdragers in 
een merkwaardige situatie tegenover 
enkele sociale premies. Op gemeente-
lijk niveau wijken zij hierbij af van 
andere bestuurlijke functionarissen op 
ambtelijk vlak, zoals burgemeesters 
en gemeentesecretarissen. Op 
landelijk niveau worden zij anders 
behandeld dan ministers en staatsse-
cretarissen, voor wie wel een regeling 
bestaat. Bovendien bestaat ten 
aanzien van gedeputeerden in het 
geheel geen wettelijke regeling en 
wordt toch de regeling ten aanzien 
van wethouders toegepast. Vandaar 
de vragen die ik heb gesteld. 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten is een rapport uitgebracht, 
getiteld 'De wethouder gewaardeerd'. 
Dit rapport bepleit het overnemen 
door de gemeenten van de premies 
die de geachte afgevaardigde bedoelt, 
namelijk de premies krachtens de 
AKW, de AWW en de AWBZ. 

In een brief van de Minister van 
Binnenlandse Zaken aan de VNG is 
als mijn standpunt kenbaar gemaakt 
dat deze beleidsaanbevelingen dienen 
te worden gevolgd. Dit is een voorlopig 
standpunt. Daarmee zouden wi j er 
echter niet zijn, aangezien de gemeen-
ten - als zij die post overnemen, 
hetgeen redelijkerwijze aan te nemen 
valt - van Binnenlandse Zaken 
daarvoor compensatie zouden 
verlangen en dit vermoedeli jk ook 
zouden kunnen verlangen. 

Met een dergelijke post is ongeveer 
f 10 min. gemoeid, waarvoor op dit 
ogenblik geen dekking bestaat. De 
VNG is ook kenbaar gemaakt dat zo 
spoedig mogelijk aan haar een 
definitief standpunt zal worden 
meegedeeld. Bij die gelegenheid zal 
ernaar worden gestreefd om ook een 
oplossing te bieden voor de financiële 
problematiek, die daaraan verbonden 
is. Mijn streven is daarop gericht. 

Vraag 1 van de heer Mateman 
beantwoord ik bevestigend, als 1973 
met een korrel zout genomen mag 

worden. Vraag 2 beantwoord ik 
ontkennend. Op dit ogenblik kan ik dit 
niet toezeggen. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister in ieder 
geval bereid om de toezeggen dat zijn 
standpunt begin 1983 te verwachten 
is, dus aan het begin van het nieuwe 
boekjaar? 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ben bereid toe te zeggen dat mijn 
standpunt zo spoedig mogelijk 
kenbaar zal worden gemaakt. 

Aan de orde is de interpellatie-Stoffe-
len, Jacobse en Faber, gericht tot de 
Minister-President en de Ministers 
van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie, over de politiesterkte in de 
vier grote steden. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 24 augustus 1982. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]5 en 6 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
begroting van de politie voor 1982 
hebben wij gewezen op de noodsitua-
tie in de grote steden, met name in 
Amsterdam. In het rapport Werkdruk 
staat: 

'Binnen een uiterst turbulente 
gemeenschap moet de Amsterdamse 
politie haar werk verrichten. Een zeer 
actieve kraakbeweging, een sterk 
stijgende criminaliteit, de problematiek 
van vreemdelingen en een grote 
verkeersdrukte brengen een overstel-
pende hoeveelheid extra werk voor de 
politie met zich mee.' 

Het rapport stelt dat de werkdruk 
voor de Amsterdamse politie 'tot aan 
en zelfs over de grenzen van het 
fysiek en mentaal aanvaardbare is 
gestegen'. Er is een noodsituatie 
waarin het 'de politie niet meer 
mogelijk is de gewone burger de 
politiezorg te geven waarop hij of zij 
recht heeft.' In iets mindere mate 
bestaat dezelfde situatie in de andere 
grote steden. 

Daarom vroegen wi j allereerst om 
reorganisatie en een andere opzet en 
werkwijze van de politie en in de 
tussentijd, gezien de noodsituatie in 
de grote gemeenten, beperkte 
sterkteverhoging. Minister van Thijn 
zegde toe - ik citeer uit de 
handelingen —: 

'In de periode 1982 tot en met 1985 
is het beleid dus gericht op een 
versterking met in totaal 500 man.' 

Die toezegging was uitvloeisel van 
een nadrukkelijke beleidskeuze van de 
ministers Van Thijn en De Ruiter, die 
onder meer is neergelegd in de 
regeringsverklaring. De toezeggingen 
werden ook gedaan aan de gemeente-
besturen en aan de politievakbewe-
ging. Het besluit van deze Minister tot 
bevriezing van de politiesterkte in de 
vier grote steden gaat dwars tegen 
alle afspraken en toezeggingen in. 

Door het weigeren van overleg over 
zijn voornemens over sterkte-toedeling 
en sterkte-systemen voor 1983, is de 
verhouding tot de politievakbeweging 
ernstig verstoord. In het verleden is 
wel degelijk overleg gevoerd over 
toedeling van politiesterkte, onder 
meer over het voornemen voor 1982 
tot en met 1985 de politie in de grote 
steden te versterken. 

Het is bovendien zonneklaar dat bij 
voorbeeld het bevriezen van sterkte 
consequenties heeft voor de werkom-
standigheden en de werkdruk voor de 
politie. Dit is dus van algemeen 
belang voor de rechtstoestand van 
politie-ambtenaren. Wij vragen de 
Minister dan ook nadrukkelijk of hij 
bereid is om over zijn voornemens 
voor 1983 met betrekking tot sterkte-
toedeling en sterkte-systemen overleg 
te voeren in de commissie voor 
georganiseerd overleg in polit ie-amb-
tenarenzaken. Zo nodig zullen wi j 
hierover een uitspraak van de Kamer 
vragen. 

En dan, mijnheer de Voorzitter, het 
besluit tot het niet uitbreiden van de 
politiesterkte in de vier grote steden 
zelf. Wij vinden dat een onjuist en 
onverantwoordeli jk besluit. Wat is 
namelijk de situatie in de grote 
gemeenten? Er is daar een zorgwek-
kende toename van agressieve 
delicten als mishandelingen en 
vernielingen. Ik noem enkele cijfers: 
het aantal misdrijven steeg in de vier 
grote steden van 168.445 in 1979 tot 
196.020 in 1980 en tot 222.210 in 1981. 
Het ophelderingspercentage blijft in 
die grote steden, met name in 
Amsterdam en Utrecht, onrustbarend 
achter bij het al lage landelijke 
gemiddelde. 

De reacties op het besluit van deze 
Minister zijn dan ook begrijpelijk. 
Gemeentebesturen en politiebonden 
zijn razend. Het besluit zal de straat-
surveillance en de bestrijding van de 
kleine criminaliteit treffen, aldus de 
politiekorpsen. Mijnheer de voorzitter, 
vri jwel onmiddelli jk na het uitkomen 
van de rapporten 'Politie in Verande-
r ing' en 'Sterkte van de Politie' 
hebben wi j ons in hoofdli jnen achter 
de aanbevelingen gesteld en gepleit 
voor een actief beleid van de Minister 
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Stoffelen 

van Binnenlandse Zaken om die 
andere opzet, werkwijze en organisatie 
van de politie op gang te brengen. Dat 
is namelijk dè structurele oplossing 
voor erg veel van deze problemen. 
Het steeds maar doorgaan met 
sterkteverhoging was en is een 
doodlopende weg. Wi j zijn het van 
ganser harte ermee eens dat deze 
Minister, evenals zijn voorganger, een 
actief beleid voert om tot die zo 
noodzakelijke reorganisatie te komen. 

Toch is zijn besluit fout en onverant-
woordeli jk, en wel vooral om twee 
redenen. In de eerste plaats is het een 
feit dat de politie in de grote steden 
nu te kampen heeft met een onaan-
vaardbaar grote werkdruk. Het komt 
neer op dweilen met de kraan open, 
het werk niet meer aankunnen en 
spanningen. Daarom ook moeten op 
korte termijn die onaanvaardbare 
werksituaties worden verbeterd. Dat 
mag niet afhankelijk zijn van een veel 
t i jd vergende reorganisatie. Een 
beperkte sterkte-verhoging is daarbij 
essentieel. 

In de tweede plaats is een beperkte 
sterkteverhoging noodzakelijk voor 
het welslagen van de reorganisatie 
zelf. Zoals het rapport 'Verander de 
Amsterdamse politie' al stelt: t i jdens 
de reorganisatie moet wèl het gewone 
politiewerk gewoon doorgaan. Dat 
betekent dat er meer gedaan moet 
kunnen worden aan de strijd tegen de 
vernielingen, de mishandelingen en 
de agressie. 

Mijnheer de voorzitter, ik voeg hier 
iets aan toe. Het is een illusie te 
denken dat een bijna revolutionaire 
verandering als nu voorgesteld, door 
te voeren is in een korps waar de 
werkdruk tot aan en zelfs over de 
grenzen van het fysiek en mentaal 
aanvaardbare is gestegen. De Minister 
lijkt op een arts die, geroepen bij een 
patiënt met een gapende bloedende 
wond, terecht opmerkt dat het blijven 
toedienen van bloedtransfusies geen 
zin heeft en die dat vervolgens 
helemaal nalaat met als gevolg dat de 
patiënt overlijdt. 

Daarom moet de aan de Kamer, de 
grote steden en de politiebonden 
toegezegde uitbreiding van de 
politiesterkte van de grote steden 
doorgaan. Wij vragen de Minister 
nadrukkelijk of hij daartoe alsnog 
bereid is. Zonodig zullen wi j ook 
hierover een uitspraak van de Kamer 
vragen, terwille van de leefbaarheid in 
de steden en aanvaardbare werkonv 
standigheden van de politie. 

De heer Jacobse aan het woord voor de VVD 

D 
De heer Jacobse (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat mag een tussenkabi-
net, dat ook nog een minderheidska-
binet is, met een levensduur van een 
paar maanden, eigenlijk doen dan wel 
nalaten? Minder streng geformuleerd: 
wat behoort een dergelijk kabinet te 
doen of na te laten? Het antwoord op 
die vraag kan in beginsel duidelijk 
zijn. Een dergelijk kabinet behoort 
alles te doen of na te laten, in gang te 
zetten of af te remmen, wat het 
noodzakelijk of zelfs maar wenselijk 
vindt. 

Mijn fractie wi l bepaald niet de 
armslag van dit kabinet beperken, 
want er is al lang genoeg niet gere-
geerd. Een dergelijk kabinet behoort 
ook de eigen beperkingen te kennen, 
in wijsheid en in redelijkheid. Die 
twee zaken adviseren bepaald niet, 
een beleid dat een duidelijke steun 
heeft gehad en nog heeft van een 
overgrote meerderheid van het 
parlement, plotseling af te breken of 
te veranderen. 

Die overgrote meerderheid van 
deze Kamer - ik denk daarbij in het 
bijzonder aan de drie grootste 
fracties - heeft het sterktebeleid ten 
aanzien van de politie, zoals gevoerd 
door achtereenvolgende kabinetten 
en door tenminste twee Ministers van 
Binnenlandse Zaken, duidelijk en van 
harte gesteund. 

Het is dan ook naar de mening van 
de VVD-fractie noch wijs, noch 
redelijk wanneer de Minister van 
Binnenlandse Zaken uit dit tussenka-
binet een essentieel onderdeel van dit 
beleid, dat betrekking heeft op de 
sterkte van de politie in de vier grote 
steden, met een simpel briefje meent 
te moeten veranderen. 

Ik stel een tweede vraag: behoort 
een kabinet als het huidige tussenka-
binet zich te houden aan toezeggingen 
en afspraken die door voorgangers 
zijn gemaakt? Ook het antwoord op 
die vraag kan relativerend zijn. Het 
zal, naar wi j met het oog op de 
economische omstandigheden 
moeten vrezen, in de toekomst 
misschien vaker voorkomen dat 
toezeggingen die onder gunstigere 
omstandigheden zijn gedaan door 
aanwijsbare overmacht eenvoudig 
niet kunnen worden nagekomen. Dan 
moet er echter wel sprake zijn van 
echte overmacht. 

Mijn volgende vraag lijkt een 
retorische, maar ik wi l haar toch 
stellen: waar blijven wij in een 
samenleving waarin de overheid zich 
niet aan gemaakte afspraken houdt? 
De afspraken en toezeggingen over de 
sterkte van de politie laten geen 
twijfel, ook niet in het recente verleden. 
Van volstrekte overmacht is geen 
sprake. De VVD-fractie vindt dan ook 
dat in deze zaak gemaakte afspraken 
gewoon behoren te worden nageko-
men. Dat is simpel genoeg. 
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Jacobse 

Ook over de inhoudelijke kant van 
het sterkteprobleem van de politie kan 
ik kort zijn. Mijn collega Stoffelen 
heeft een aantal argumenten opge-
somd. Dat waren klemmemde 
argumenten die ik bepaald niet 
behoef te herhalen. Ik sluit mij erbij 
aan. Ter vermijding van ieder misver-
stand wi l ik zeggen dat de VVD-fractie 
natuurlijk niet van mening is dat de 
problemen van de politiekorpsen en 
van de veiligheid en leefbaarheid in 
de grote steden worden opgelost 
door alleen maar meer politiemensen. 
Natuurlijk moet de organisatie 
worden aangepakt. De VVD-fractie 
kan zich goed vinden in een aantal 
aanbevelingen van de commissie-Frie-
link in dat opzicht. Natuurlijk zijn 
opleiding en bijscholing van groot 
belang. 

Over het totale politiebeleid zullen 
wij met deze Minister of met zijn 
opvolger graag op korte termijn een 
grondige discussie voeren. Misschien 
wel een discussie op basis van de op 
zich zelf interessante brief van deze 
Minister aan de Kamer van 23 augus-
tus, maar los daarvan: de VVD-fractie 
blijft ervan overtuigd dat een vergro-
ting van de sterkte in de komende 
jaren noodzakelijk zal blijven. 

De VVD-fractie is verbijsterd over de 
weigering van deze Minister om de 
sterkteproblematiek van de politie 
met de direct betrokkenen te bespre-
ken. De formele, formalistische kant 
laat ik buiten beschouwing. Vorige 
ministers van Binnenlandse Zaken 
hebben het sterktebeleid in goed 
overleg met de politie-organisaties 
gevoerd. Wij vragen ons af, hoe het 
mogelijk is dat een Minister, bij 
uitstek van deze politieke signatuur, 
de klok van het goede overleg ineens 
jaren wil terugzetten. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Indertijd heeft de Kamer 
de Voorjaarsnota aanvaard en dat 
betekent ook dat de Kamer verplich-
tingen is aangegaan met betrekking 
tot bezuinigingen bij de politie. Het 
gaat hierbij om enkele tientallen 
miljoenen guldens. Ik denk dat wij dat 
bij dit debat in het achterhoofd 
moeten houden. 

Het gaat bij deze materie vaak om 
zaken die direct het handelen, het 
leven van polit iemensen betreffen. 
Wij vinden het dan ook niet meer dan 
vanzelfsprekend, ook uit psycholo-
gisch oogpunt, dat over dergelijke 
zaken van gedachten gewisseld wordt 
tussen een bewindsman en de 

polit iebonden. Ik wil evenmin als de 
heer Jacobse hier treden in een 
formalistische beschouwing. 

Ik vind ook dat wij uit moeten kijken 
om niet op de stoel van de rechter te 
gaan zitten, of er nu wel of niet die 
formele verplichting is. Ik vind het 
echter wel een vorm van wijs en 
verstandig beleid dat zaken van 
mensen die vaak onder heel moeilijke 
omstandigheden moeten werken, 
worden ingebracht in de gedachten-
wisseling tussen de verantwoordeli jke 
bewindspersoon en de betreffende 
representanten van de polit iemensen. 

Het is erg belangrijk dat de politie-
mensen weten waar zij aan toe zijn. 
Dat is dan ook de achtergrond van de 
vragen die ik een paar weken geleden 
al heb gesteld. Wij zijn het eens met 
de Minister als hij zegt dat de reorga-
nisatie prioriteit moet hebben. De 
rapporten liegen er niet o m ; te veel 
administratie, te veel bureaucratie, 
falend management, te veel hiërarchie 
en noem maar op. De rekening wordt 
ons nu ten dele gepresenteerd van 
het feit dat minister Wiegel inderti jd, 
ondanks aandrang vanuit deze Kamer, 
de reorganisatie op een redelijk laag 
pitje heeft gezet. 

Ook dat moeten wi j voor een goede 
oordeelsvorming bij de beschouwin-
gen betrekken. Maar dat neemt niet 
weg dat deze Minister veel lof verdient 
voor het feit dat hij er vaart achter wi l 
zetten. Alleen worden de vruchten 
van die reorganisatie pas na verloop 
van ti jd voelbaar. En dan komt daarbij 
dat de problematiek rond de politie 
met name in de grote steden acuut is. 
Wij vinden dat de verwachtingen, 
gewekt door de voorganger van de 
Minister, met betrekking tot de sterkte 
van de korpsen in de grote steden 
gehonoreerd moeten worden. 

Ik moet erbij zeggen dat de heer 
Van Thijn wel verwachtingen wekte, 
maar niet de financiële paragraaf 
invulde. Ook dat behoort bij het 
verhaal. De heer Stoffelen had dat 
well icht kunnen memoreren. Wi j 
vinden dat de Kamer na het debat 
over de Voorjaarsnota de plicht heeft 
om aan te geven waar de financiën 
voor het gewenste extra contingent 
vandaan moeten komen. 

Welnu, in het kader van de herover-
wegingen hebben wij al gezegd, dat 
een oplossing, zij het op de wat 
langere termijn, zou kunnen worden 
gezocht in het inschakelen van meer 
burgerpersoneel. Het is toch een 
beetje onzinnig dat allerlei administra-
tieve werkzaamheden worden verricht 
door agenten met een redelijk hoge 
rang? Waarom zou daarvoor geen 

relatief goedkoop burgerpersoneel 
ingeschakeld kunnen worden? De 
agenten zouden dan meer t i jd hebben 
voor hun primaire politiewerk op 
straat. 

Verder zou gedacht kunnen worden 
aan reservepolitie. Er zijn ontzettend 
veel mensen die bijvoorbeeld bij 
sportevenementen graag ingezet 
zouden wil len worden om de openbare 
orde te handhaven. Ook dit is een 
mogelijkheid om de werklast van de 
politie te verlichten. 

Ten slotte de concrete financiering 
van de contingenten waarover de 
heer Van Thijn heeft gesproken. 
Daarvoor wil len wi j een voorstel 
doen. Wij zijn het in de Kamer over 
één ding in ieder geval eens: er zal 
één soort politie moeten komen. Het 
onderscheid tussen gemeente- en 
rijkspolitie is uit de t i jd. Is het dan nog 
zinvol, vast te houden aan het huidige 
artikel 2 van de Politiewet, dat het 
automatisme inhoudt dat een gemeen-
te die de grens van 25.000 inwoners 
passeert, de beschikking moet krijgen 
over gemeentepolitie. 

Op vragen onzerzijds is uitgerekend, 
dat elke overgang 6 min. extra kost: 
er moet een politiebureau komen, een 
eigen verkeersdienst en er moet een 
uitrusting worden aangeschaft enz. 
Als er acht van dergelijke overgangen 
in 1983 plaatsvonden, dan zou er een 
besparing van 48 min. te bereiken 
zijn. 

Wij zijn van oordeel, dat er in de 
grote steden extra politiemensen 
moeten worden aangesteld, in 
afwachting van de broodnodige 
reorganisatie van de politie. Hoe moet 
dat gefinancierd worden? Wij stellen 
voor, dat de Regering zo spoedig 
mogelijk een 'stopwetje' bij de 
Staten-Generaal aanhangig maakt, 
opdat de financieringsmiddelen 
hiervoor kunnen worden vrijgemaakt. 
Wij hebben gemeend, dit alvast in een 
motie te moeten neerleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Faber en 
Jacobse wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het op 11 maart 1982 
in het vooruitzicht gestelde extra 
contingent politiemensen voor de vier 
grote steden in ieder geval voor 1983 
gerealiseerd zal moeten worden; 

van oordeel, dat het in afwachting van 
de nieuwe Politiewet gewenst is, dat 
het in artikel 2 van de huidige Politiewet 
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neergelegde automatisme beëindigd 
wordt, dat bij overschrijding van een 
bepaald gemeentelijk inwonertal 
overgegaan wordt van rijks- naar 
gemeentepolitie of omgekeerd en dat 
de daardoor vri jkomende financiële 
middelen mede benut dienen te 
worden ter financiering van de 
sterkteuitbreiding in de vier grote 
steden; 

verzoekt de Regering, daarom zo 
spoedig mogelijk een wetsontwerp in 
te dienen houdende opschorting van 
de overgang van rechtswege van 
gemeenten van rijks- naar gemeente-
politie en omgekeerd, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (17 530). 

D 
Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Mag ik beginnen te zeggen dat ik 
gelukkig ben met het feit dat de 
Kamer aan deze zaak een interpellatie 
wi l wi jden, omdat dit mij de gelegen-
heid geeft, nog eens in alle rust, naar 
ik hoop, mijn beleid uiteen te zetten, 
aangezien hierover kennelijk misver-
standen in het land zijn ontstaan. 
Hoge politiefunctionarissen menen bij 
voorbeeld dat de Minister wel kort op 
de politie, maar niet op zijn eigen 
begroting, wat volstrekt bezijden de 
waarheid is; ik kort op mijn departe-
ment zeer belangrijk en ik kort met 
mijn maatregel niets op de politie. Ik 
bevries slechts een toegezegde 
uitbreiding in de toekomst. 

De eerste vraag van de beide eerste 
interpellanten is of de Minister kan 
uiteenzetten welke zijn overwegingen 
hierbij zijn. Dit doe ik graag; het zijn 
er twee. In mijn ogen zijn beide 
nieuwe feiten sinds ambtsvoorgangers 
hierover standpunten hebben betrok-
ken. Overigens hoop ik dat zal blijken 
dat ik de lijn voortzet van die ambts-
voorgangers. 

Ik ben gelukkig met het feit dat de 
kamerleden die tot nog toe hebben 
gesproken, zich duidelijk hebben 
gesteld achter de noodzaak, de 
politiekorpsen te reorganiseren, de 
structuur te veranderen en de efficiën-
tie te verbeteren en dat zij evenzeer 
ondersteunen dat mijn beleid hierop 
in eerste aanleg is gericht. Ik baseer 
mij hierbij op een reeks van rapporten, 
niet alleen dat van de commissie-Frie-
link; er is al veel eerder, in 1977 reeds, 
het zogenaamde POS-rapport uitge-
bracht, waarin met zo.'eel woorden 

werd gezegd dat de politiesterkte 
diende te worden bevroren, aangezien 
de bestaande capaciteit onvoldoende 
werd benut. In die lijn heeft de 
Minister van Binnenlandse Zaken van 
de VVD, de heer Wiegel, al bepaalde 
beperkingen aangebracht op de 
uitbreiding van de sterkte van de 
polit ie. Hij heeft aan de beheerders 
laten weten dat de eerdere maatregel, 
dat vervroegd mensen konden 
worden aangetrokken in afwachting 
van het ontslag of het met pensioen 
gaan van oudere functionarissen, zou 
dienen te worden teruggedraaid. 
Bovendien heeft hij aan de beheerders 
van de korpsen van verschillende 
gemeenten laten weten dat voor hen 
die maatregel zou worden terugge-
draaid. 

In die lijn is ook mijn rechtstreekse 
ambtsvoorganger, de heer Van Thijn, 
opgetreden met zijn circulaire van 11 
maart jongstleden, waarin hij stelt dat 
de sterkte van de gemeente politie-
korpsen, met uitzondering 
van die van de vier grote steden, 
op dat ogenblik werd bevroren en 
waarin hij uitzicht stelt op belangrijke 
wijzigingen in de vaststelling van de 
sterkte voor de komende jaren. De 
heer Van Thijn is niet meer in de 
gelegenheid geweest om daaraan 
uitvoering te geven; ik ben in de 
positie gekomen dat ik daaraan 
uitvoering dien te geven. 

Vervolgens is het rapport gepubli-
ceerd van de werkgroep, in de 
wandeling genaamd de commissie-
Frielink, ingesteld door de burgemees-
ter van Amsterdam en de Minister 
van Binnenlandse Zaken. Daarin 
staat: uitbreiding van de politie komt 
op dit ogenblik niet zinvol voor. Dat 
rapport is alom geprezen. Ik begrijp 
van de geachte afgevaardigden die 
aan het woord geweest zijn, dat zij dat 
ook doen. Naar mijn mening zou een 
minister van Binnenlandse Zaken 
geen ereprijs verdienen als hij 
volstrekt langs een dergelijk serieus 
advies heengaat. 

In dat rapport wordt ook in den 
brede aangegeven welke maatregelen 
genomen moeten worden in plaats 
van de uitbreiding van de sterkte en 
anders dan hier en daar wordt 
geopperd, zullen de voorgestelde 
maatregelen niet alleen maar op 
langere duur werken. Er staan vele 
maatregelen en aanbevelingen in, die 
op korte duur tot soelaas kunnen 
leiden. 

Ik heb dan ook op 15 juni al, direct 
na het uitkomen van dat rapport, in 
goed overleg met de burgemeester 
van Amsterdam, een persbericht laten 

uitgaan waarin ik heb meegedeeld dat 
de Minister net als de burgemeester 
instemt met de conclusies van het 
rapport en in overleg opnieuw de 
resterende sterkte-uitbreiding voor 
1982 wat Amsterdam betreft niet zal 
uitdelen maar daarvoor in de plaats 
- hiermee was een bedrag gemoeid 
van f 1,5 min. - activiteiten ter uitvoe-
ring van de aanbevelingen van de 
commissie-Frielink nader zal steunen. 
Daarvoor heb ik in goed overleg met 
Amsterdam een plan gemaakt dat is 
geconcretiseerd. 

De werkgroep die aanbevelingen 
moet doen over de vraag welke 
maatregelen, voorgesteld door de 
commissie-Frielink nu het eerst in 
aanmerking komen is ingesteld en 
gaat aan de gang. Wij hopen dat 
daaruit op korte termijn duidelijke 
resultaten zullen volgen. 

In dat persbericht van 15 juni staat: 
'De Minister zal in het overleg met de 
grote steden bezien welke bekekenis 
het rapport van de Projectgroep 
Amsterdam kan hebben voor Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht.' Met die 
drie steden is vervolgens overleg 
gevoerd. Aan hen is gevraagd om, op 
hun verzoek voor 1 oktober a.s. - wat 
mij betreft, had dit best iets vroeger 
mogen zijn; er zijn echter vakanties -
kenbaar te maken welke aanbevelin-
gen uit het rapport van de commis-
sie-Frielink die veel breder zijn dan 
dat zij alleen op Amsterdam betrekking 
hebben ook voor Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht zouden kunnen gelden en 
waarom eventuele andere aanbevelin-
gen voor hun niet zouden gelden. Ik 
vertrouw erop dat die standpunten 
van de drie andere grote steden mij 
op korte termijn zullen bereiken. 

Als dan ook, nadat ik enige weken 
later een brief liet uitgaan aan de 
beheerders van de gemeentekorpsen, 
de burgemeester van één van die 
grote steden voor de televisie meedeelt 
dat hij een donderslag bij heldere 
hemel hoorde, moet ik vaststellen dat 
dit dan wel een wekenlang nagalmen-
de klank van een hem veel eerder 
bekende donderslag was. 

Ik stel er prijs op duidelijk te maken 
- aangezien ook dit in de publiciteit 
verkeerd is opgepikt - dat voor 1982 
reeds, op 44 na, de 125 formatieplaat-
sen extra zijn uitgedeeld. Daaraan 
doet de circulaire niets af. De circulaire 
heeft betrekking op 1983. Dit is 
ontwikkeling nummer 1. 

Het nieuwe rapport van Frielink zet 
een lijn voort en geeft aan dat het niet 
zinvol is om verder door te gaan met 
uitbreiding van de sterkte. Wat dit 
betreft, ben ik geneigd aan het adres 
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van de geachte afgevaardigde de heer 
Stoffelen te zeggen dat mij zijn 
inspanning om de sterkte-uitbreiding 
te handhaven verrast, aangezien, als 
ik goed heb nagelezen in de Handelin-
gen wat hij daarover in het verleden 
zoal heeft gezegd, hij zich geenszins 
heeft doen kennen als iemand die 
erop uit was de politiesterkte uit te 
breiden. 

Integendeel, hij heeft mijn voorgan-
ger, een partijgenoot van hem, zelfs 
nog voorgehouden dat hij met zijn 
plan tot uitbreiding alleen maar dan 
akkoord kon gaan als de Minister de 
verzekering kon geven dat die 125 
man extra ook echt op straat kwamen. 
De Minister kon die verzekering niet 
geven en ik kan die verzekering niet 
geven. 

Uit het rapport van de Commissie-
Frielink blijkt namelijk dat van de 
politie-ambtenaren in Amsterdam 
- uit de conclusies volgt dat dit ook 
elders het geval is - nog geen 25% 
van de ti jd besteed wordt aan werkelijk 
surveillance op straat. Als wi j dus 
spreken van 125 politiemensen extra 
per jaar voor de vier grote steden, dan 
gaat het om ongeveer 28 mensen 
voor vier steden op straat. 

De donder die de burgemeester van 
Rotterdam heeft horen luiden, is dan 
een donder die voor zijn gemeente 
betrekking heeft op ongeveer 6 
mensen op straat. In die orde van 
grootte moet de problematiek waaro-
ver wij met elkaar praten, worden 
gezien. 

Ik denk dat de Minister van Binnen-
landse Zaken nu eindelijk na alle 
voorbereidingen sinds vijf jaar de 
moed moet hebben om te zeggen dat 
wij moeten ophouden te denken dat 
wij door steeds maar meer mensen 
aan het apparaat toe te voegen de 
problemen kunnen oplossen. Ik ben 
dankbaar voor geluiden in deze 
richting van afgevaardigden die het 
woord hebben gevoerd. Ik ben de 
heer Jacobse erkentelijk voor wat hij 
daarover, nog wel in de status van 
een interimkabinet, heeft gezegd. 

Laat echter niemand in de Kamer en 
elders denken dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken geen begrip zou 
hebben voor de moeilijkheden in de 
grote steden. Hij is zelf sinds jaar en 
dag een inwoner van een grote en 
moeilijke stad. Hij probeert echter een 
oplossing te vinden die tot andere 
maatregelen aanleiding geeft dan de 
geachte afgevaardigden hebben 
bepleit. 

In de interpellatie zijn cijfers 
genoemd over toename van het 

aantal misdaden. Ik wi l ook wat cijfers 
geven. De sterkte van de gemeentepo-
litie in Nederland is de laatste 5 jaar 
toegenomen van 21.000 tot 23.500 
mensen. Dit is een toename van 12% 
in een tijd dat overal het personeels-
bestand al terugliep. Voor de vier 
grote steden is zij toegenomen met 
1086 mensen, zijnde 13% van de 
totale sterkte. Dat is allemaal gebeurd 
om de problematiek waarmee de 
politie zat, op te vangen. Dit was mijn 
eerste overweging. 

De tweede overweging houdt in dat 
dit kabinet, zoals uit de Voorjaarsnota 
blijkt en de Kamer bekend is, meent 
dat de zorgelijke financiële en econo-
mische situatie - ik ben de geachte 
afgevaardigden Faber en Jacobse er 
erkentelijk voor dat zij er blijkt van 
gaven daarmee rekening te wil len 
houden - ertoe moet leiden dat 
ombuigingen plaatsvinden. In de 
Voorjaarsnota is reeds aangegeven 
hoe die ombuigingen bij Binnenlandse 
Zaken tot stand zouden moeten 
komen. 

Het budget van Binnenlandse Zaken 
is ongeveer f3,5 mil jard. Voor de 
politie wordt daarvan 60% uitgetrok-
ken. De aanslag voor Binnenlandse 
Zaken uit hoofde van de Voorjaarsnota 
was f 160 mil joen. Als ik daarvoor de 
verhouding politiebudget-totaal 
budget van mijn departement had 
gevolgd, had er een aanzienlijk groter 
bedrag op de politie gedrukt dan er 
nu op drukt, en wel in totaal f75 
miljoen. Dit slaat wat de sterkte 
betreft neer op f32,5 mil joen. 

Ik had de keuze uit het beperken 
van de uitbreiding van de materiële 
norm, de centrale voorzieningen of de 
sterkte. Andere mogelijkheden heb 
ik niet. Wat betreft de sterkte was na 
de vorige circulaire van minister Van 
Thijn uitsluitend nog de sterkte-
uitbreiding van de vier grote steden 
beschikbaar en de maatregel, waarop 
ik zojuist doelde en waarvan de heer 
Wiegel al had gezegd deze te moeten 
beperken, te weten het aantrekken 
van mensen, terwijl de anderen nog 
niet zijn afgevloeid. Wij hebben na 
zeer zorgvuldige afwegingen een 
keuze gemaakt die erop neerkomst 
dat op de sterkte f 32,5 miljoen drukt. 

Immers, wat ik daarmee deed was 
niet snijden in die bestanden, hetgeen 
ik had moeten doen als ik een dergelijk 
bedrag in de materiële norm was 
gaan zoeken, maar temporiseren 
- voorlopig geldt de maatregel 
immers alleen voor 1983 - in de 
uitbreiding van de sterkte die inder-
daad door mijn ambtsvoorganger was 
toegezegd, maar die gezien de 
beschikbare financiële middelen 

- mijns inziens is dit wel overmacht -
niet meer mogelijk was. Dit laatste 
had mijn ambtsvoorganger heel 
uitdrukkelijk bij zijn toezegging 
vermeld. Hij stelde namelijk destijds 
dat als de financiële middelen dit 
toelaten, hij 125 man extra per jaar 
aan de vier grote steden zou geven. 

Op basis van die twee overwegin-
gen, te weten: enerzijds er moet wat 
anders gebeuren en anderzijds er 
moet bezuinigd worden ook bij 
Binnenlandse Zaken - dit betekent 
ook het zoeken naar mogelijkheden 
voor bezuiniging bij de politie - ben ik 
gekomen tot deze maatregel. 

Het gaat niet om een bedrag van 
zes mil joen, zoals mijn ambtsvoorgan-
ger een ogenblik meende toen hij 
daarover in een radioprogramma 
sprak - hij is ook al weer een tijdje 
weg - maar deze maatregel voor de 
vier grote steden vergt een structureel 
bedrag van vijftien miljoen per jaar. 

Mijn volgende punt betreft het 
overleg met de politievakorganisaties. 
Hierbij is sprake van een misverstand. 
Ik moet nu even technisch worden. Ik 
heb een telex gekregen van een van 
de politie-organisaties waarin men 
mij liet weten dat mijn circulaire in 
flagrante strijd zou zijn met een artikel 
van de regeling GO voor de gemeen-
tepolitie. Die strijd, mijnheer de 
Voorzitter bestaat niet! Geen van mijn 
ambtsvoorgangers heeft ooit over 
sterkte in de zin van de regeling GO 
politie overleg gevoerd. Van gedachten 
is erover gewisseld. Van gedachten 
heb ik er jongstleden maandag ook 
over wil len wisselen. 

Een dergelijke gedachtenwisseling 
kan natuurlijk leiden tot bijstellingen. 
Ook kan worden nagegaan of er 
gevolgen zijn die wellicht kunnen 
worden opgevangen. Ik ben echter 
geconfronteerd met die ongelukkige 
telex en met de opstelling van op zijn 
minst één en, naar ik later heb 
begrepen, alle politie-organisaties die 
van mij de toezegging eisten, over 
sterkte op zichzelf overleg te voeren. 
Dat is in de rijksdienst volstrekt 
ongebruikelijk en ook onjuist. 

Het is aan de overheid, de Regering 
en de Kamer, dat te controleren. Het 
is de taak van het Rijk de sterkte te 
bepalen en aan te geven hoeveel 
mensen er nodig zijn. Het is een 
andere zaak, wanneer er in de sterkte 
beperkingen worden aangebracht 
zodat waar eerst drie mensen werkten 
er nu nog maar twee kunnen werken. 
Een dergelijke maatregel betreft 
rechtstreeks de rechtstoestand van de 
derde. 
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De situatie is echter als volgt. Er 
werken drie mensen. In het verleden 
is gezegd dat bevorderd zal worden 
dat er vier komen. Nu moet er echter 
gezegd worden dat deze toezegging 
jammer genoeg niet kan worden 
nagekomen. 

Ik heb er geen moeite mee, over 
deze zaak breed van gedachten te 
wisselen. Ik wi l dat de geachte 
afgevaardigden nog eens zeggen en 
ik heb dat jongstleden maandag de 
politieorganisaties ook gezegd. Als 
men mij echter belaagt met dreiging 
van kort geding als ik niet binnen 
enige malen 24 uur een maatregel 
intrek omdat er geen overleg zou zijn 
gevoerd in de zin van het bewuste 
artikel van de regeling GO politie, dan 
kan ik niet anders doen dan de 
opstelling kiezen die ik heb gekozen. 

Anders dan de geachte afgevaardig-
de de heer Stoffelen meent, heeft 
noch zijn partijgenoot de heer Van 
Thijn over zijn vorige circulaire 
overleg gevoerd, noch diens voorgan-
ger de heer Wiegel, noch ooit een 
minister, ook niet op andere niveaus 
van overleg. Als mij wordt gevraagd 
overleg te voeren in de zin zoals 
genoemd in de regeling, dan moet ik 
daarop met nee antwoorden. 

De heer Jacobse heeft gezegd: 
moet nu juist deze Minister, van deze 
politieke richting, terugkomen op 
overleg? Overleg is zijn partij toch op 
het lijf geschreven? Ik ben dat met 
hem eens. Dat is die partij op het lijf 
geschreven en het is a fortiori deze 
Minister op het lijf geschreven. Ik wi l 
graag - ik herhaal het nog eens - van 
gedachten wisselen en datgene doen 
wat ik ter zake kan doen, mits men mij 
niet forceert tot het uitspreken van 
juridische oordelen die geen basis 
hebben. 

De heer Faber heeft gevraagd of er 
geen tegenspraak bestaat tussen 
hetgeen de Minister-President op 16 
juli voor de camera heeft gezegd en 
mijn circulaire van 22 jul i . Een 
dergelijke tegenspraak is er niet. De 
Minister-President heeft bij die 
gelegenheid gesproken over de 
verdere plannen voor de begroting. 
Dit was net na de afronding van het 
eerste begrotingsoverleg voor de 
vakantie. Hij heeft gezegd dat wij niet 
verder moeten gaan met het nemen 
van nog meer maatregelen tot 
bezuiniging op de politie. 

Ik ben daar gelukkig mee en ik deel 
die mening. Ik had het in mijn circulaire 
- en dat moest ik doen - over de 
uitvoering van de Voorjaarsnota die 
van anderhalve maand eerder dateert. 

Daarin zit geen tegenspraak. Over het 
overleg voeren heb ik al geantwoord. 

Ik heb begrepen dat de heer Faber 
een voorstander van uitbreiding van 
sterkte is, althans binnen zekere 
grenzen. Toen de geachte afgevaardig-
de de heer Faber het woord vroeg 
voor deze interventie, heb ik er een 
ogenblik aan getwijfeld of hij wel 
meende wat hij zei. Mijn oog is 
namelijk gevallen op een ingezonden 
brief in de Telegraaf van 13 augustus 
1982. Daarin schrijft een zekere S. 
Faber, wonend in Friesland: 'Ik ben 
echter van mening dat er voldoende 
polit iemannen zijn'. Ik moet wel haast 
aannemen dat hier alleen maar een 
gelijkenis in achternaam, voorletter en 
provincie van inwoning is. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag mij af of bij een 
debat overeen zo serieuze aangelegen-
heid een dergelijke opmerking wel 
wijs is. Toen ik in Spanje een Telegraaf 
kocht, hetgeen ik hier nooit doe, 
merkte één van mijn kinderen op dat 
er een ingezonden stuk in stond van 
S. Faber uit Harlingen. Het is aardig 
dat de Minister op dezelfde wijze 
reageert. Ik woon in Hardegarijp. Dit 
weet de Minister nu bij dezen. Het 
ontgaat mij echter wat het nut ervan 
is, een mij anomieme inwoner uit 
Harlingen in dit debat te citeren. 
Misschien is het een blijk van de 
belezenheid van deze Minister. 

Minister Rood: Het nut is in ieder 
geval geweest dat wij hiermee een 
potentieel misverstand hebben 
opgehelderd en dat de heer Faber de 
topografische kennis van de Minister 
enigszins tegemoet is gekomen met 
te wijzen op Harlingen en Hardegarijp. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde heeft een heel serieuze 
poging gedaan om een oplossing te 
bieden voor de problematiek waarvoor 
wij staan. Hij heeft gevraagd of de 
Minister, die inderdaad een ombui-
gingstaak heeft, het soelaas kan 
vinden in de invoering van een 
stopwet. Dat kan de Minister niet. 

Een stopwet betekent dat er door 
een wetswijziging paal en perk moet 
worden gesteld aan de huidige toe-
kenning van een zelfstandig politie-
corps aan een gemeente. Nu krijgen 
gemeenten die de 25.000 inwoners 
halen krachtens automatisme een 
gemeentepolitiecorps. 

Een dergelijke wetswijziging zou op 
mijn begroting voor het komende jaar 
een besparing betekenen van f4,6 
miljoen. De maatregel voor de vier 
grote steden alleen, waarom het hier 
gaat, betekent op mijn begroting voor 

het volgende jaar een bedrag in de 
orde van grootte van f 12 miljoen. 
Wanneer dat anders was geweest, 
hadden wi j er wellicht naar gekeken. 

Er kan een derde, nieuw, feit zijn. 
Naar ik heb begrepen is er een 
voorlopig verslag van de Kamer, 
althans in concept, gereed over de 
wijziging van de Politiewet. Daaruit 
zou af te leiden zijn dat een kamer-
meerderheid voor één soort politie is, 
zoals de heer Faber dat noemt. 

De Minister van Binnenlandse 
Zaken meende tot nog toe dat, gezien 
het nog niet duidelijk zijn van een 
standpunt van een kamermeerderheid 
over het voorstel tot wetswijziging en 
over alle plannen over de politie in 
het verleden, het op zijn minst 
genomen een vooruit lopen zou zijn 
op de parlementaire gedachtenwisse-
ling. In dat verband is het niet vreselijk 
chic om al met een dergelijke wet te 
komen. 

Als nu uit het voorlopig verslag 
blijkt, dat er andere mogelijkheden 
zijn, zou dat wellicht een oplossing 
kunnen bieden, zij het dat ik per jaar 
met een gat van ongeveer f 8 miljoen 
zou blijven zitten. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! In de rij vragen van de 
geachte afgevaardigde de heer Faber 
komt ook een vraag voor die aan mij 
is gericht. Die vraag gaat over de 
rijkspolitie. Ik hoop dat de Kamer, en 
in het bijzonder de vragensteller, het 
mij niet euvel zal duiden als ik hier 
niet een poging waag om de totale 
financiële positie rond de rijkspolitie 
voor het voetlicht te brengen. Die zal 
natuurlijk in de binnenkort in te 
dienen begroting worden uiteengezet. 
Ik wil mij nu beperken tot enkele 
opmerkingen over het sterktebeleid 
dat voor de rijkspolitie door mij wordt 
gevoerd. 

Ik moet natuurlijk vooropstellen dat 
de benarde omstandigheden van het 
land zich ook doen gevoelen binnen 
het Korps Rijkspolitie. Hierover mag 
geen misverstand bestaan. 

Wat het sterktebeleid betreft, sluit ik 
mij geheel aan bij de denkbeelden die 
daarover in den brede in commissies 
en bij mijn ambtgenoot zijn ontwikkeld, 
namelijk dat voor de komende jaren 
het zwaartepunt van het beleid zal 
moeten liggen bij verbetering van 
werkwijze en organisatie. Denkbeelden 
zullen moeten worden geactiveerd 
om daardoor ruimte te krijgen voor 
nieuwe taken en verbetering van 
bestaande. 
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De Ruiter 

Over de sterkte is er ten aanzien van 
de rijkspolitie wel wat meer in het 
bijzonder te zeggen. Als de adspiran-
ten die momenteel op de politiescho-
len in opleiding zijn, zijn afgeleverd, 
zal de sterkte van de landgroepen 
zodanig zijn dat de feitelijke sterkte 
overeenkomt met de organieke 
sterkte. Jarenlang is er sprake geweest 
van een achterstand en gelukkig kan 
die op deze manier worden ingelopen. 

Daarnaast zijn er binnen de riikspo-
litie nog enkele belangrijke knelpunten, 
die tot nu toe niet goed konden 
worden opgeheven. Ik noem in dit 
verband de Algemene Verkeersdienst, 
de Rijkspolitie te Water en meer in het 
algemeen de mogelijkheden om meer 
te doen dat tot nu toe mogelijk was 
aan de bestrijding van het zo ernstige 
verschijnsel van de fraude. 

Voor deze doeleinden - nadere 
bijzonderheden zullen later kunnen 
worden verschaft - zijn diverse 
adspiranten in opleiding tot een totaal 
van 166. Ook kan enig burgerpersoneel 
worden aangenomen, zodat het 
sterktebeleid ten aanzien van de 
rijkspolitie erop zal neerkomen dat er 
gelukkig voor de komende tijd ruimte 
is om iets aan de ergste knelpunten in 
de personele sector te doen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wi l ik de bewinds-

lieden danken voor de verstrekte 
inl ichtingen. Vooral de Minister van 
Binnenlandse Zaken leerde zich 
hierbij kennen als iemand die zich in 
korte t i jd zeer diep heeft ingewerkt, zij 
het dat dit nog wel iets dieper kon, 
maar daarop kom ik nog terug. 

Over het overleg wi l ik het volgende 
opmerken. Ik neem het de Minister 
niet kwalijk dat hij in de toch vrij korte 
t i jd dat hij deze functie bekleedt, niet 
wist dat bij voorbeeld op 9 december 
1981, althans volgens de vorige 
minister en de beide polit iebonden, 
wèl overleg is gevoerd. Ik ben toch 
geneigd hiervan uit te gaan. Laten wij 
hier echter verder niet over twisten. 
Het is een feit dat het op zijn minst 
erg verstandig zou zijn, zeker wat 
betreft de voornemens voor 1983, om 
wèl overleg te voeren. Dat is natuurlijk 
iets meer dan een toelichting geven 
op besluiten die al zijn genomen. 

In deze Kamer is meer dan eens 
gesproken over de betekenis van 
open en reëel overleg. Ik hecht ook 
niet aan formalistische omschri jvingen 
doch één punt moet vaststaan. 
Wanneer een besluit van de Minister 
vaststaat, is open en reëel overleg 
niet mogelijk. De politievakbeweging 
heeft daarom terecht gezegd - ik 
spreek hier niet over korte gedingen; 
daarin wi l ik mij nu niet mengen - dat 
zij het zeer op prijs zou stellen als 
daarover overleg zou worden gevoerd. 

Om iedere indruk te vermijden dat 
wij ons zouden wil len mengen in een 

mogelijk juridisch dispuut tussen de 
bonden en de Regering, beperk ik het 
tot de stelling dat het buitengewoon 
verstandig en wenselijk is dat de 
Minister wél overleg voert. 

Gezien de korte spreektijd lijkt het 
mij verstandig hierover mede namens 
de heer Jacobse een motie in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Stoffelen 
en Jacobse wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken weigert met de 
politievakorganisaties overleg te 
voeren over zijn circulaire van 22 juli 
1982 voor zover die betreft sterktetoe-
delingen en sterktesystemen; 

nodigt de Minister uit, over zijn 
voornemens met betrekking tot de 
sterktetoedeling en sterktesystemen 
voor het jaar 1983 overleg te voeren 
in de commissie voor georganiseerd 
overleg in politie-ambtenaren zaken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 (17 530). 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vervolgens kom ik te 
spreken over de reorganisatie. Ik 
aarzel er geen seconde over dat de 
Minister pogingen heeft gedaan de 
geschiedenis van de parlementaire 
behandeling goed te volgen. Dat is 
hem in het geheel niet gelukt. De 
Minister heeft de feiten misschien een 
klein beetje zitten bijkleuren. Ter wille 
van de geschiedschrijving en ook 
omdat het de essentie van de zaak is, 
wi l ik er nog iets over zeggen. Wat 
waren de feiten? De rapporten die 
lange tijd in een bureaula geheim zijn 
gehouden, gaven aan dat 26,4% 
wordt besteed aan het primaire 
politiewerk en 73,6% aan de overige 
activiteiten. Het waren mijn fractie en 
de fractie van D'66 die hierop het 
eerst hebben gewezen en hebben 
gezegd wat de wenselijke structurele 
reorganisatie is die echt oplossing kan 
brengen. De Minister weet zeer goed 
dat zich langzamerhand een overwel-
digende meerderheid vormde in de 
Kamer die dit ook vond. De Minister 
weet ook zeer goed dat zich vanaf het 
begin de splitsing voltrok tussen de 
studeerkamergeleerden - als ik het 
wat recht op de man af en duidelijk 
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Stoffelen 

mag zeggen - die menen dat een 
revolutie met ingang van eergisteren 
ingevoerd kan worden en de mensen 
die zeggen dat het zo niet werkt en 
dat enige tijd kost. Als men buitenge-
woon veel wi l reorganiseren, moet 
men beseffen dat dit niet onmiddelli jk 
kan. 

Sinds jaar en dag - de Minister zou 
mij een plezier doen als hij de Hande-
lingen erop nakijkt, de Minister van 
Justitie zou het kunnen beamen -
hebben wi j in deze Kamer een 
discussie gehad over de vraag, of 
men de Verelendung moet toepassen; 
de mensen laten werken in onaan-
vaardbare situaties waardoor zij het 
werk volstrekt niet meer aankunnen. 
Ik denk hierbij aan de situaties die zich 
op dit moment in Amsterdam voor-
doen waarbij bepaalde districtbureaus 
ver onder de minimumsterkte zijn. 

Hebben de Regering en de Kamer 
dan niet de plicht om een beleidsprio-
riteit te stellen? Zolang de reorganisa-
tie niet tot stand is gekomen - hierover 
zal ik straks nog spreken - dient 
daarin voorzien te worden. Het gaat 
hierbij dan niet om een blanco 
mandaat in de zin van: het doet er 
niet toe waar ze terechtkomen. 

Minister Rood: Aan het feit dat 
bureaus niet komen aan de sterkte die 
zij nu al kunnen hebben, door dat zij 
de mensen niet vinden, verander ik 
toch niets als ik iets over de sterkte 
beslis? 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik herhaal 
wat ik zoeven heb gezegd. Ik ben 
kennelijk niet duidelijk genoeg 
geweest. De situatie is op dit moment 
in Amsterdam, mede door de bijzon-
dere situatie naar aanleiding van 
onder andere de Stopera-affaire, dat 
vele districtsbureaus feitelijk ver 
onder de minimumsterkte zitten. 
Hierin kan de Minister wel degelijk 
verandering brengen. 

Ik wi l best aannemen dat de 
Minister een buitengewoon bekwaam 
en intelligent mens is. Ik wil desnoods 
nog aannemen dat hij het beter weet 
dan één burgemeester. De Minister 
geeft echter aan dat hij het beter weet 
dan een kamermeerderheid gedurende 
vele jaren, vier gemeentebesturen, 
vier korpschefs en de gehele politie-
vakbeweging. Met alle respect, maar 
het gaat mij te ver ervan uit te gaan 
dat al die mensen het fout zien en dat 
bij voorbeeld de korpschefs absoluut 
niet weten wat er aan de gang is. Zij 
weten dat natuurlijk wel l 

De realiteit is dat er op dit moment 
iets moet gebeuren. Juist omdat de 

reorganisatie op gang begint te 
komen, kan wel degelijk de garantie 
worden gegeven dat die mensen echt 
op straat te komen. De Minister heeft 
gewezen op het rapport van de 
Amsterdamse politie. Hierin zitten 
maatregelen die wel degelijk op korte 
termijn, op volgende maand, kunnen 
werken. De Minister kan uit het 
rapport opmaken dat hetgeen hij 
zoeven zei over de 125 mensen, van 
wie een handjevol op straat zou 
komen, buitengewoon retorisch is en 
strijdig met wat wel degelijk mogelijk 
is. 

Juist ter wil le van het tot stand 
brengen van de reorganisatie is het 
nodig dat de korpsen hiertoe in staat 
worden gesteld en de bereidheid hebbe 
en de mogelijkheid krijgen om dit 
proces mee te maken. 

Met korpsen die volstrekt door- en 
dolgedraaid zijn, die niet meer 
toekomen aan het eigenlijke werk, zal 
dat niet lukken. Dat was wat Minister 
De Ruiter voor en tijdens de kabinets-
formatie zei. Dét was de beleidskeuze 
van het kabinet waarin ook de heer 
Van Thijn zitting had, in de regerings-
verklaring. 

De heer Van Thijn had het geld 
daarvoor beschikbaar gesteld, voor 
zover dat op dat moment een rol 
speelde. Er was sprake van een 
duidelijke beleidskeuze in een toezeg-
ging aan de Kamer. Ook hierover 
vraag ik een heldere en duidelijke 
uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Stoffelen 
en Jacobse wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de leefbaarheidste-
korten in de grote steden en de 
werkdruk voor de politie daar zowel 
een reorganisatie van de politiekorp-
sen als een extra vergroting van de 
sterkte van de politie vereisen; 

overwegende, dat het toepassen van 
een reorganisatie van deze politiekorp-
sen, zoals bijvoorbeeld het rapport 
'Verander de Amsterdamse politie' 
bepleit, enige jaren zal vergen en dat 
die reorganisatie dan nog weinig zal 
veranderen aan de tekorten bij de 
geüniformeerde politie op straat en 
de recherche; 

spreekt als haar oordeel uit, dat de 
Regering alsnog de aan de Tweede 
Kamer, de besturen van de vier grote 
gemeenten en de politievakbeweging 

gedane toezeggingen over extra 
uitbreiding van de politie in die 
steden en de met die gemeentebestu-
ren daarover gemaakte afspraken 
dient na te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3(17 530). 

D 
De heer Jacobse (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. Ik heb de omstan-
dige uiteenzetting van de Minister van 
Binnenlandse Zaken op hoge prijs 
gesteld, zij het dat ik het niet op alle 
punten met hem eens ben. 

Ik heb de Ministervan Binnenlandse 
Zaken de volgende stelling horen 
poneren: de bevriezing van de sterkte 
in de vier grote steden is logisch 
omdat bestaande capaciteiten bij de 
politie onvoldoende worden benut. 
De logica van het 'omdat ' ontgaat mij. 

De situatie bij de korpsen enigermate 
kennend, ben ik met hem van mening 
dat de organisatie ontoereikend is en 
dat de bestaande capaciteiten niet 
voldoende worden benut. Om daar 
echter de logische conclusie aan te 
verbinden dat dus de sterkte niet 
moet worden opgevoerd, gaat mij 
aanzienlijk te ver. 

De uiteenzetting van de Minister 
van Binnenlandse Zaken heeft heel 
sterk het beeld opgeroepen dat over 
de conclusies van het rapport-Frielink 
contact is geweest tussen hem en de 
burgemeester van Amsterdam in het 
late voorjaar van dit jaar. Dit zou 
hebben geleid tot overeenstemming 
tussen de Ministèren de Burgemeester 
of het gemeentebestuur van Amster-
dam over een verschuiving van 
budgetten van uitbreiding naar 
reorganisatie. Als dit waar is, vind ik 
het nogal opmerkelijk nieuws. 

Uit alle publikaties heb ik begrepen 
dat de besturen van de grote gemeen-
ten zich unaniem en fel hebben verzet 
tegen de maatregelen die deze 
Minister heeft genomen. Dat zou dan 
in strijd zijn met de afspraken die met 
de burgemeester van Amsterdam 
zouden zijn gemaakt. Wil de Minister 
hierover nadere opheldering verschaf-
fen? Een dergelijk akkoord zou voor 
een groot deel van het Amsterdamse 
stadsbestuur een geweldig onplezieri-
ge verrassing betekenen. 

De Minister vertoont de neiging tot 
bagatellisering. Hij heeft gezegd dat 
wi j over de sterkte voor 1982 al niet 
meer behoeven te praten en dat deze 
maatregel voor 1983 slechts zes man 
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Jacobse 

voor Rotterdam betekent. Dat is 
echter niet de kern van de zaak. Het 
mag dan over zes man voor Rotterdam 
in 1983 gaan, het gaat ook om 
toezeggingen over het voeren van 
beleid in de komende vier jaren. 

Het gaat om een verhoging van de 
korpssterkte van de vier grote steden 
met 125 man per jaar, met een zeer 
exacte toedeling over die vier gemeen-
ten. Die afspraken zijn gemaakt. 

De Minister beroept zich op een 
ontbindende voorwaarde in de 
circulaire van maart van zijn voorgan-
ger. Daarin staat inderdaad: mits de 
financiële middelen het toelaten. Hij 
zegt dan, dat dit hem de vrijheid geeft 
die gemaakte afspraken niet na te 
komen. Ik vind dat die vrijheid 
buitengewoon beperkt is zolang niet 
glashelder is aangetoond, dat het 
volstrekt onmogelijk is die beloften na 
te komen. 

De heer Brinkhorst (D'66): De VVD 
doet zich in dit Huis kennen als 
kampioen bezuiniger; ook in haar 
huidige programma is zij dat. De VVD 
heeft zich ook achter de voorjaarsnota 
gesteld en heeft vóór de daarin 
opgenomen maatregelen gestemd. 
Nu bagatelliseert de heer Jacobse dat 
door te zeggen, dat het punt van de 
financiële mogelijkheden maar even 
terzijde moet worden gelaten. 

De heer Jacobse (VVD): Ik ben 
geneigd geenszins de noodzaak te 
bagatelliseren, dat een serieuze 
overheid zich houdt aan keiharde 
afspraken. Mocht de heer Brinkhorst 
van mening zijn, dat die minder zwaar 
behoeven te wegen, dan zou ik dat 
buitengewoon graag van hem 
vernemen, want dat is wel een 
essentieel punt. 

Minister Rood: De geachte afgevaar-
digde heeft het over keiharde afspra-
ken. Het zijn afspraken gemaakt onder 
de conditie: als de financiële middelen 
beschikbaar zijn. 

De heer Jacobse (VVD): Ik acht de 
huidige Ministervan Binnenlandse 
Zaken buitengewoon hoog, zo ook 
zijn voorganger. Ik acht oud-minister 
Van Thijn zo hoog, dat ik niet aanneem 
dat hij afspraken met de besturen van 
grote gemeenten maakt, uitwerkt en 
vastlegt, met de gedachte, dat hij er 
over een half jaar misschien toch niet 
meer aan gebonden is vanwege 
financiële problemen. Dat zou een 
weinig serieuze wijze van behandeling 
zijn. 

Overigens, in deze situatie 
waarin én de besturen van de vier 

grote gemeenten én de korpschefs én 
de politieorganisaties zich met grote 
nadruk hebben verklaard tegen de 
maatregelen zoals door de Minister 
zijn genomen, bevliegt mij soms de 
vraag of ik misschien ongelijk zou 
kunnen hebben. Ik vraag mij af, of een 
dergelijke gedachte de Minister van 
Binnenlandse Zaken ooit bekruipt. 

In een ochtendblad van vanmorgen, 
dat eerder door de Minister is aange-
roepen, lees ik van de hand van mr. 
A.A.M, van Agt, die niet als Minister-
President en evenmin als Minister van 
Buitenlandse Zaken doch ditmaal als 
lijsttrekker opereert, het volgende: De 
uitbreiding van de politiekorpsen, met 
name in de grote steden heeft hoge 
prioriteit. Uitbreiding, ook bij de 
Regering I Ik vraag mij dan af: welke 
Regering? 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien is een andere 
woonplaats van de bedoelde heer in 
het geding. 

Ik dank de bewindslieden voor de 
beantwoording van de vragen. Met 
name het antwoord van de Minister 
van Justitie op een door mij gestelde 
vraag heeft mij versterkt in mi jn 
opvattig, die ook al eens in een eerder 
begrotingsdebat aan de orde is 
geweest, dat de zorg voor de sterkte 
van de rijkspolitie bij hem in goede 
handen is. 

De beantwoording van de Minister 
van Binnenlandse Zaken sprak mij op 
een aantal punten erg aan. Ik vind wel 
dat ook de psychologische kant van 
de zaak eens beklemtoond mag 
worden. Als de Minister stelt, dat hij 
gedwongen werd de formele toer op 
te gaan, omdat er een telex van de 
grootste polit ievakbond op zijn 
bureau kwam, kun je ook de vraag 
stellen waarom de over het algemeen 
zeer evenwichtige ACP zich gedwon-
gen voelde, zo'n telex te versturen. 

Ik wi l mij verder niet verdiepen in 
de vraag waar precies de oorzaken 
liggen van deze botsing. Ik constateer 
wel, dat er kennelijk grote wri jving is 
ontstaan tussen de politievakorganisa-
ties en de Minister. Dat is uitermate te 
betreuren. De Minister zal er een eer 
in moeten stellen om de politievakor-
ganisaties te winnen voor zijn beleid. 
Dat zal moeten plaatsvinden in een 
gedachtenwisseling, 2oals hij dat zelf 
ook gezegd heeft. 

Het gaat mij hierbij niet om formele 
haarkloverijen. De Minister heeft 
gezegd dat hij bereid is een en ander 
in te brengen in een gedachtenwisse-
ling met de politievakorganisaties. Hij 

zal ook moeten antwoorden op de 
overweging in de motie van de heren 
Stoffelen en Jacobse, namelijk dat hij 
zou weigeren overleg te voeren. 
Wellicht zou dit in het verloop van het 
debat aan de orde kunnen komen. 

De heer Jacobse sprak over 'baga-
telliseren'. De Minister heeft gelijk. De 
feiten wijzen het uit. De toename van 
het aantal politiemensen in de laatste 
tien jaar met 12.000 man is een 
sterkere toename dan de bevolkings-
groei. Tegelijkertijd blijven de mensen 
zich onveil ig voelen. 

De reorganisatie is zo belangrijk, 
omdat wij er niet uitkomen door de 
sterkte steeds verder op te voeren. Dit 
neemt echter niet weg dat erg veel 
mensen denken dat, als er minder 
politie komt of als de politie minder 
snel groeit, het dan toch onveiliger 
wordt. Ook de psychologische 
beleving is een feit. Dit moet ook 
duidelijk tot uitdrukking komen. Men 
moet het niet slechts terugbrengen tot 
het aantal agenten op straat, want er 
is ook psychologisch het een en ander 
aan de hand. Dit is belangrijk, omdat 
het om onze rechtsorde gaat. 

Het is mij nog niet geheel duidelijk 
hoe de Minister reageert op ons 
voorstel, de financiering van de extra 
politiemensen voor de grote steden 
veilig te stellen door een stopwetje. 
Kort en goed vinden wij dat de heer 
Van Thijn door zijn brief, waarin hij 
extra mensen toewees aan de grote 
steden, een verwachting heeft gewekt 
die moet worden gehonoreerd. De 
heer Van Thijn heeft dit financieel niet 
ingevuld, maar dat zullen wi j doen. 
Deze mensen moeten naar de vier 
grote steden. Wi j wil len dit terugvinden 
in de begroting voor 1983. 

Wi j zien de verplichtingen van de 
Voorjaarsnota heel goed. Er moet 
financieel iets gebeuren. Daarom 
moet er een stopwetje komen. Als de 
Minister zegt dat hij een stopwetje 
niet ziet zitten en liever iets anders 
wi l , zullen wi j belangstellend luisteren. 
Wij vinden echter dat de extra 
contingenten er moeten komen. Wij 
hebben ons best gedaan de financie-
ring hiervan veilig te stellen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Zijn wi j het 
erover eens dat de fractie van de heer 
Faber en mijn fractie bij de behandeling 
van de politie-begroting hebben 
geconstateer dat het kabinet terecht 
een beleidsprioriteit stelde bij de 
politie, onder meer inhoudend 
uitbreiding van de politie in de grote 
steden? Zijn wij het er ook over eens 
dat, voor zover iets financieel moest 
worden ingevuld, dit wel degelijk is 
gebeurd? 
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Faber 

De heer Faber (CDA): De toezegging 
van de heer Van Thijn voor 1982 en 
1983 is financieel niet ingevuld! 

De heer Stoffelen (PvdA): Het is 
logisch dat aan het begin van het jaar 
formeel nog niets behoeft te worden 
ingevuld. Wij waren het erover eens 
dat het kabinet en een kamermeerder-
heid hieraan prioriteit hebben gege-
ven. 

De heer Faber: Jawel! De heer 
Stoffelen heeft zich toen heel welwi l -
lend opgesteld tegenover de verster-
king van de politie. Ik denk dat de 
raadsfractie van de PvdA in Amster-
dam daarvan ook met genoegen 
kennis heeft genomen. 

D 
De heer Kohnstamm (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Een van de nieuwe 
feiten, als zodanig bestempeld door 
de Minister van Binnenlandse Zaken, 
betreft het rapport-Frielink. In dit 
rapport staat: 

'Geconstateerd is dat het aantal 
openstaande vacatures bij de huidige 
sterkte reeds relatief groot is, en dat 
extra personeelstoewijzing slechts tot 
gevolg zou hebben dat dit aantal extra 
wordt vergroot'. 

Als je dan aan de hand van dat 
rapport en van dit citaat de vraag 
herformuleert die vandaag centraal 
staat, dan kom je eigenlijk tot de 
vraag of het aantal te vervullen 
vacatures bij de politie in de grote 
steden de komende jaren al dan niet 
moet worden uitgebreid, en tot de 
vraag of de Minister over de uitbreiding 
van het aantal vacatures overleg moet 
plegen met deze en gene. 

Nu weet ik dat inmiddels het 
probleem rondom de vacatures, met 
name in Amsterdam, voor een deel is 
opgelost. Dat neemt echter niet weg 
dat ook de cijfers daarnaast - 125 
vacatures over 1983 waar dit het 
feitelijke politiewerk betreft - zodanig 
zijn, dat de hele commotie rondom 
het probleem niet duidelijk is. Het 
debat heeft naar mijn gevoel, wat dat 
betreft, veel weg van een schertsver-
toning. 

Nog kwalijker wordt het als je dan 
kijkt naar datgene wat met name de 
twee oorspronkelijke interpellatie-aan-
vragers in het jongste verleden over 
een aantal ter zake relevante vragen 
hebben gezegd. 

In de Voorjaarsnota staat dat op de 
begroting van Binnenlandse Zaken 
een ombuiging moet worden gereali-
seerd 'middels temporisering sterkte-
uitbreding politie ter waarde van 32,5 
min. ' . 

Aangezien de sterkte voor alle 
gemeentepolitiekorpsen door de 
voorganger van de huidige Minister 
van Binnenlandse Zaken was bevroren, 
moest dus die 32,5 min. praktisch 
gesproken en logischerwijze uit de 
sterkte-uitbreiding voor de grote 
steden komen. Dat hadden wij - mijn 
collega's en ikzelf— inde Voorjaarsnota 
kunnen lezen. Er is echter met geen 
woord, bij voorbeeld door de fractie 
van de VVD, tijdens de behandeling 
van de Voorjaarsnota over gerept. 

Sterker nog, eigenlijk is het enige 
dat mij is bijgebleven van die behan-
deling - althans van de zijde van de 
VVD - een krachtig pleidooi voor 
vergroting van het bedrag dat omge-
bogen zou moeten worden in het 
kader van de Voorjaarsnota. Nauwe-
l i jkstwee maanden later pleit dezelfde 
fractie van de VVD door middel van 
de vragen 1, 2 en 5 voor mogelijk 
hogere uitgaven, zonder zich, althans 
hier, te bekommeren om de dekking 
daarvan. De mislukte puinruimers van 
gisteren hebben van de oppositieperi-
ode van vandaag weinig nieuws, 
geleerd. 

De Partij van de Arbeid maakt het 
naar mijn gevoel ook bont. Zo heeft 
de heer Stoffelen de uitbreiding van 
de politie met 125 man, tijdens de 
begrotingsbehandeling op 24 novem-
ber jongstleden, 'een druppel op een 
gloeiende plaat' genoemd. Hij heeft 
zich tevens, zoals al eerder was 
gebeurd, onomwonden geschaard 
achter het standpunt, ook van mijn 
fractie, dat ik heel kort weergeef met: 
niet meer, maar betere politie. 

Nu meent de heer Stoffelen namens 
de PvdA met veel tam-tam deze 
Minister te moeten interpelleren, 
terwijl 'de druppel op de gloeiende 
plaat ' toen, nu plotseling een branden-
de vuurhaard zou zijn geworden. Ik 
begrijp daar helemaal niets van. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik zou bijna 
geloven dat de heer Kohnstamm dat 
meende. Degenen die aanwezig 
waren tijdens de debatten hebben 
precies gevolgd ... 

De heer Kohnstamm (D'66): Zoals 
ikzelf. 

De heer Stoffelen (PvdA): Precies, dus 
u weet beter, maar ik verduidelijk dit 
voor degenen die uw woorden anders 
zouden opvatten. Wij hebben nadruk-
kelijk gezegd dat, gezien de noodsitu-
atie en gezien het feit dat de reorgani-
satie t i jd vergt, de sterkte-uitbreiding 
zoals die door het - mag ik zeggen? 
- vorige kabinet werd bepleit, door 
ons zeer juist werd geacht. 

In een daaropvolgend mondeling 
overleg - waarbij u, dacht ik, ook 
aanwezig was - hebben wij dat 
standpunt nog eens onderstreept. Dat 
is nu exact het verschil geweest tussen 
de fracties van D'66 en bijna alle 
andere fracties van de Kamer. De 
fractie van D'66 stelde dat de reorga-
nisatie onmiddell i jk volledig zou 
moeten ingaan. De restvan de Kamer 
dacht er echter anders over. Dat zijn 
de feiten. 

De heer Kohnstamm (D'66): De heer 
Stoffelen heeft gesproken over 'een 
druppel op de gloeiende plaat'. Dat 
kan hij niet ontkennen. Hij kan dat 
immers nalezen in de Handelingen. 
De heer Stoffelen heeft daarbij 
uitdrukkelijk te kennen gegeven dat 
hij vindt dat de mensen meer op 
straat moeten werken, waardoor het 
effectieve politiewerk gediend wordt. 

De Minister heeft daarop gerea-
geerd. Ik heb de heer Stoffelen daar 
verder niet over gehoord. Het is 
volstrekt duidelijk dat die 125 mensen, 
wat dat betreft, niet die zaken aan de 
gang brengen die volgens de heer 
Stoffelen en mij - overigens zitten wi j 
wat dit betreft sinds jaar en dag op 
een zelfde lijn - aan de gang gebracht 
moeten worden. 

Daarom begrijp ik niet, waarom de 
heer Stoffelen met zoveel tamtam 
deze interpellatie aanvraagt, terwij l hij 
weet dat het effect daarvan nihil of 
praktisch nihil is. Dat verwijt ik hem. 

De heer Stoffelen (PvdA): Als de heer 
Kohnstamm had geluisterd en de 
Handelingen had doorgelezen, had hij 
het antwoord gekend. 

De heer Kohnstamm (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik citeer nog een 
uitspraak van de heer Van Thijn, die 
hij deed in de Haagse Post van 21 
augustus j . l . Tegen de heer Faber wil 
ik zeggen dat hier geen sprake is van 
plaatsverwarring, dit is de toenmalige 
Minister Van Thijn. Hij zegt dat het 
klimaat bij de politie rijp is voor 
maatregelen. 

Ik citeer: 'Dat kan twee kanten 
uitgaan: of conserveren of verande-
ring. En dan kies ik voor de laatste. 
Als ze dan zeggen: stuur maar meer 
mensen, dan moet je daar niet 
instinken, aldus Van Thijn. Ondanks 
deze niet mis te verstane waarschu-
wing laat de PvdA-fractie zich voor dit 
karretje spannen van de opositiege-
noot VVD in een merkwaardig 
aandoende gelegenheidscoalitie. 

Het antwoord op de vragen 3 en 4 is 
'avant la lettre' te vinden in de aan 
duidelijkheid niets te wensen overla-
tende antwoorden van de toenmalige 
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PvdA-bewindsman Van Thijn op 
vragen van de heren Nijpels en 
Jacobse naar aanleiding van de 
sterkte-circulatie van 11 maart j . l . Van 
Thijn verwijst de vragende VVD-leden 
kort en bondig naar art. 5, lid 1 van de 
Politiewet, waarin staat te lezen dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken de 
sterkte bepaalt. Van overleg is ook 
toen geen sprake geweest, zoals de 
Minister al heeft aangegeven, zonder 
dat van de zijde van de PvdA-fractie 
een krimp werd gegeven. Hoe anders 
waait de rode wimpel nu! 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
duidelijk zijn dat wi j deels begrip en 
deels waardering hebben voor het 
beleid van de Minister met in het 
bijzonder waar het de krachtige 
voortzetting betreft van het beleid van 
zijn ambtsvoorganger met betrekking 
tot het daadwerkelijk ter hand nemen 
van een beleid gericht op verbetering 
van de organisatie en efficiency van 
de politie. Tegen een oplossing, zoals 
door de heer Faber voorgesteld, zal 
mijn fractie zich niet blijvend verzetten. 

Het beleid moet worden gewijzigd, 
een beleid dat is gericht op verbetering 
van de bovengenoemde zaken. Dat is 
het enige dat soelaas biedt! De politie 
heeft niets aan een debat zoals 
vandaag, terwij l de politiek er niet 
geloofwaardiger van wordt. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De circulaire van de Minister 
kwam om verschillende redenen 
nogal onverwacht. In de eerste plaats 
was er de uitspraak van de Minister-
President, dat wij het ons absoluut 
niet kunnen veroorloven om te gaan 
bezuinigen op de politie. Hij vindt dat 
blijkbaar nog steeds. Dat doet toch de 
vraag rijzen, in hoeverre de premier 
met al zijn functies wel op de hoogte 
is van het voornemen van de Minister 
van Binnenlandse Zaken en van de 
lopende discussies. 

In de tweede plaats kwam de 
circulaire onverwacht, omdat de 
Minister zijn voornemen niet heeft 
besproken in het Georganiseerd 
Overleg, ook al beweert hij nu dat zijn 
voorgangers dat ook niet deden. 
Daarmee heeft hij volgens ons toch 
een fout gemaakt en een kans gemist. 

Een werkgever doet er volgens ons 
verstandig aan, de vakbonden ti jdig 
op de hoogte te brengen van maatre-
gelen die hij van plan is te gaan 
nemen, als die ingaan tegen eerder 
gedane beloftes. 

Waar het om gaat is, of de maatregel 
inhoudelijk de kritiek kan doorstaan. 

Mijn fractie ziet zeer wel in, dat 
verandering van organisatie en 
werkwijze een proces van jaren zal 
zijn, waarvan op korte termijn geen 
grote wonderen zijn te verwachten. 

De reorganisatie is echter wel 
noodzakelijk, diverse onderzoeken 
hebben dat al aangetoond. In feite 
had die reorganisatie reeds veel 
eerder moeten plaatsvinden. Zowel 
de rijksoverheid als verschillende 
plaatselijke overheden zijn daarbij in 
gebreke gebleven. Het nut van 
uitbreiding wordt al veel langer 
betwijfeld. Beleidsprogramma's met 
een duidelijke prioriteitstelling zijn 
zeldzaam, zodat op dit punt een 
verantwoorde democratische controle 
niet bestaat. 

Waar het om gaat is niet dat er 
meer politie moet komen, maar dat er 
een andere politie moet komen. Het is 
noodzakelijk dat er meer politie 
mensen op straat komen en minder 
achter het bureau blijven. Ook deze 
Minister kan echter geen garantie 
geven dat het grootste deel van de 
uitbreiding op straat terechtkomt. 

De door de heer Stoffelen genoemde 
leefbaarheid van de steden wordt niet 
in eerste instantie bepaald door de 
sterkte van de politie, maar door zaken 
als werkgelegenheid, onderwijs, 
jongerenwerk, drugshulpverlening, 
sociaal-cultureel werk enzovoorts. 

Ook hierover komen iedere dag 
noodkreten van de grootste vier 
gemeenten. Als ik zie, welke bezuini-
gingen er op deze beleidsterreinen 
plaatsvinden, dan is de politie er de 
afgelopen jaren niet slecht afgekomen 
en ook dit jaar niet. 

De PPR-fractie is blij dat de Minister 
zo'n groot belang hecht aan de 
reorganisatie. Volgens ons is het te 
billijken dat de Minister het advies 
van de commissie-Frielink opvolgt om 
geldmiddelen die zijn of zouden 
worden uitgetrokken voor sterktever-
groting gedurende anderhalf a 
tweeëneenhalf jaar ter beschikking te 
stellen voor realisering van de door 
de projectgroep aanbevolen maatrege-
len. Daarmee zijn wi j er echter niet 

De Minister stelt nu geld ter beschik-
king aan de gemeente Amsterdam en 
vraagt de andere grote steden voor 1 
oktober op het rapport te reageren. In 
het rapport staan echter ook tal van 
adviezen aan de Minister zelf en aan 
de Minister van Justitie. Op welke 
wijze en op welke termijn zullen de 
Ministers die adviezen beoordelen? 
Nu de Minister anderhalf miljoen 
gulden ter beschikking aan degemeen-
te Amsterdam heeft gesteld, is het de 
vraag wat er met die andere anderhalf 
miljoen gulden gaat gebeuren. 

Al moeten wij constateren dat de 
wijze waarop de Minister zijn voorne-
mens naar buiten heeft gebracht 
uitermate ongelukkig is geweest, zijn 
keuze om prioriteit te geven aan 
reorganisatie houdt onze volle 
instemming. Dat vraagt echter meer 
dan alleen maar geld en wi j hopen dat 
de Ministers die andere voorwaarden 
even voortvarend zullen aanpakken. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het politievraagstuk vraagt 
om een integrale benadering. Die 
overtuiging hebben wi j onder meer 
neergelegd in onze opmerkingen in 
het voorlopig verslag over de nieuwe 
Politiewet. Deze benadering houdt in 
dat ook wi j , evenals de Minister en 
zijn voorganger, niet alle heil verwach-
ten van een uitbreiding van de sterkte 
van de politie. Dat wi l echter niet 
zeggen dat daarmee alle sterkte-uit-
breidingen taboe zouden moeten zijn. 
Dat dreigt nu een klein beetje te 
gebeuren. 

Door het voortdurend wijzen op de 
groei van de sterkte in de laatste jaren 
is het beeld ontstaan alsof de politie 
nu zoveel omvangrijker zou zijn dan in 
het verleden. 

De door Minister Rood genoemde 
cijfers suggereren ook iets dergelijks. 
Dat dit niet het geval is, blijkt onder 
meer uit een uitvoerig artikel in het 
apri lnummer van het tijdschrift voor 
de politie van de hand van de socioloog 
Cachet. Hij stelt daarin onder meer 
dat de snelle groei in de afgelopen 
tien jaar en het vele, grootschalige 
politie-optreden aan het eind van de 
jaren zeventig tot de misvatting 
hebben geleid dat de politie zoveel 
omvangrijker zou zijn dan in het 
verleden. Als de cijfers worden 
gecorrigeerd voor bevolkingsontwik-
keling en arbeidstijdverkorting, dan is 
de politie in 1980 nauwelijks sterker 
dan in 1950, aldus de cijfers van de 
heer Cachet. 

Ook een vergelijking met het 
buitenland laat zien dat Nederland 
relatief weinig politie heeft. Zo had in 
1973 - meer recente cijfers heb ik 
helaas niet kunnen vinden -
ons land op iedere 690 inwoners één 
politieman tot zijn beschikking. 
Groot-Brittannië had toen op 450 
inwoners één polit ieman, Frankrijk op 
333 inwoners en de Duitse Bondsre-
publiek op 433 inwoners. 

Naar de mening van mijn fractie 
dient het concrete werkaanbod ten 
slotte bepalend te zijn voor de 
politiesterkte. Nu besef ik wel dat dit 
gemakkelijker gezegd is dan gedaan. 
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Daartegenover staat echter dat 
niemand zal beweren dat het werkaan-
bod de laatste jaren wel meevalt. 

In de brief die wi j van de VNG over 
deze zaak ontvingen, wordt niet 
geheel ten onrechte gewezen op de 
enorme groei van de particuliere 
bewakingsdiensten. Volgens de VNG 
is het aantal particuliere bewakers 
momenteel ongeveer de helf van de 
totale sterkte van de Nederlandse 
politie. Is het niet verontrustend als 
deze particuliere bewakers zich in 
feite gaan bezighouden met de 
uitoefening van onderdelen van de 
eigenlijke politietaak? 

Mijn fractie meent dat voor de 
Nederlandse situatie de vraag klem-
mend is of de politie numeriek in staat 
mag worden geacht, het niveau van 
wetshandhaving te verwezenlijken dat 
de burgers van haar mogen verwach-
ten. Durft de Minister op deze vraag 
onomwonden 'ja' te zeggen? 

Mijn fractie heeft dan ook grote 
bezwaren tegen deze beslissing van 
de Minister. Hij had wat mij betreft de 
sterkte mogen bevriezen, maar dan 
hadden er wel concrete maatregelen 
op tafel moeten liggen ter verbetering 
van de organisatiestructuur van de 
politie. Dat laatste is niet het geval. 

Er is alleen opnieuw een werkgroep 
ingesteld. Er had ook niet veel meer 
kunnen gebeuren, maar dan moeten 
wi j daarvan de consequenties aanvaar-
den. Ik meen dan ook dat de positie 
van de Minister op dit punt niet sterk 
is. 

In zijn brief stelt hij dat de zeer 
aanzienlijke sterkteverhogingen van 
de laatste jaren niet bijdroegen aan de 
oplossing van de problemen waarvoor 
de politie stond. Waarop is die 
uitspraak gebaseerd? Ik vind het wat 
gemakkelijk, als hij er vervolgens op 
wijst dat er naar meer fundamentele 
oplossingen moet worden gezocht. 
Ja, fundamentele oplossingen wil len 
wi j altijd, maar een kenmerk van veel 
van dergelijke oplossingen is dat je ze 
slechts in Utopia vindt. 

Nu heeft mijn fractie begrip voor de 
protesten die na het besluit van de 
Minister uit de kringen van de politie 
werden gehoord. Toch heb ik er 
weinig bewondering voor als politie-
bonden of gemeentebestuurders 
onmiddelli jk naar het wapen van het 
kort geding grijpen of als een complete 
afdeling van de Amsterdamse politie 
zich ziek meldt. Het is niet goed 
wanneer politie en bestuur tegenover 
elkaar komen te staan, ook al kan men 
met recht stellen, dat de ambtelijke 
loyaliteit van de politie op de proef 
wordt gesteld. 

In dit verband wi l ik ten slotte 
opmerken dat ik het waardeer, dat de 
Minister streeft naar een zorgvuldige 
interpretatie van de regeling voor het 
georganiseerd overleg. Ik zie dit niet 
als een vorm van formalisme, het is 
zijn taak. Nu ter wil le van het goede 
doel de formele term 'overleg' 
uitrekken kan hem of zijn opvolger 
later opbreken. Laat daarom de 
gedachtenwisseling met de belang-
hebbenden en hun organisaties 
optimaal zijn, maar laat u niet dwingen 
tot het uitrekken van een algemeen 
geldende regeling. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Praten over de werkbelas-
t ing en de arbeidsvoorwaarden van 
polit iemensen heeft een wijdere 
strekking dan de belangen van die 
polit iemensen zelf. Dat is ook het 
verschil met de meeste andere 
beroepsgroepen, namelijk dat er 
andere gevolgen zijn voor de samen-
leving, die samenhangen met uitdruk-
kelijke politieke keuzes: meer politie, 
meer 'oplossen' met de sterke arm, 
meer repressie waar preventie faalt. 

Maar die werkbelasting is natuurlijk 
ook een gevolg van politieke keuzes. 
De heer Stoffelen noemde in dit 
verband al de gang van zaken rond de 
bouw van de Stopera. Ik denk ook aan 
de economische recessie en alle 
maatregelen die ter bestrijding 
daarvan worden genomen. Die zorgen 

voor verzwaring van het werk van 
polit iemensen. 

Maatschappelijke protesten tegen 
werkloosheid, woningnood enz. 
worden openbare orde-problemen 
voor de politie. Bezuinigingen op bij 
voorbeeld de gezondheidszorg 
veroorzaken een zwaarder beroep op 
de dienstverlenende taak van de 
politie. Daarbij denk ik bij voorbeeld 
aan hulpverlening aan drugsverslaaf-
den. 

In dit verband een zeer concrete 
vraag aan de Ministers. Weten zij 
eigenlijk wat de gevolgen van de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren 
zijn geweest voor de werkdruk van de 
politie en zo neen, kunnen zij dat 
onderzoeken? Dat zou namelijk naar 
mijn mening informatie opleveren op 
basis waarvan politieke keuzes 
kunnen worden gemaakt in plaats van 
de noodgedwongen keuze van meer 
politie, waarvoor we steeds worden 
geplaatst. 

Hiermee heb ik aangegeven, dat de 
uitbreiding van de sterkte van de 
politie niet alleen een onderwerp van 
bespreking tussen werkgever en 
werknemers kan zijn. Maar toch 
begrijp ik de halsstarrige houding van 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
niet om niet te wil len praten met de 
bonden over zijn besluit om de 
uitbreiding, althans de uitbreiding 
met de overgebleven 44 plaatsen, 
teniet te doen. 

Mevr. Van Es (PSP) 
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Minister Rood: Dat moet een misver-
stand zijn. Ik wil erover praten en ik 
heb getracht, erover te praten. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat weet ik, 
maar het verschil is dat in elk geval de 
bonden de zaak zo hebben opgevat 
dat er gepraat kon worden nadat de 
Minister het besluit genomen had en 
niet ervóór. Dat vind ik een essentieel 
verschil. Ook al is er volgens de 
Minister in het verleden nooit sprake 
geweest van overleg over het sterkte-
probleem, toch kan er wel degelijk 
gesproken worden van een gegroeide 
gewoonte om in het georganiseerd 
overleg over deze problemen te 
praten. Dat de bonden bevreesd zijn 
voor weer een taakverzwaring, begrijp 
ik. 

De broodnodige reorganisatie 
bestaat immers nog steeds uitsluitend 
op papier. Dat er nu eindelijk geld 
beschikbaar komt voor daden, waarop 
de commissie-Frielink zo aandringt, is 
heel positief, maar welke garanties 
zijn er dat de werklast ook werkelijk 
minder wordt. 

Is er een kostenoverzicht van de 
noodzakelijke reorganisatieplannen, 
zodat we echt kunnen beoordelen of 
dit besluit niet slechts een bezuiniging 
betekent maar ook echt verbetering in 
de situatie zal kunnen brengen? 

In het rapport van de commissie-
Frielink staat - het is vandaag al vaker 
gezegd - dat 28,4% van de werkti jd 
van politiemensen op straat wordt 
doorgebracht en de rest met admini-
stratieve rompslomp. Volgens de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten is de rijksoverheid hieraan in zeer 
belangrijke mate schuldig, met haar 
vele procedures. Wat gaan de Minis-
ters doen om dit te verbeteren? Dit 
zou een positief gebaar in de richting 
van de politiemensen zijn. 

Vandaag is zeer vaak gezegd dat 
reorganisatie t i jd vergt. Ik meen dat 
dit voor een groot deel komt doordat 
acute nood steeds wordt opgevangen 
door uitbreiding van de sterkte. Het is 
goed dat aan dit mechanisme een 
einde wordt gemaakt door de gelden 
voor uitbreiding van de sterkte te 
gebruiken voor de reorganisatie. 

Ik acht het echter belangrijk dat 
over werkdruk, taakopvatting en de 
plaats van de politie in de samenleving 
uitdrukkelijk wordt gesproken tussen 
politiemensen, bestuurders en 
bevolking. Dit leidt mijns inziens niet 
tot een staat in een staat, zoals de 
bewindslieden suggereren in de 
memorie van toelichting op de 
ontwerp-politiewet. Het leidt volgens 
mij tot democratisering van het 

politieapparaat, intern en extern en 
tot beter wederzijds begrip en vertrou-
wen. Uiteindelijk zal dit pas de 
mentale overbelasting bij polit iemen-
sen kunnen wegnemen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het debat gaat over een 
vrij moeilijk onderwerp, dat vele 
facetten heeft. Onze fractie zal ook de 
reorganisatie van de politie toejuichen. 
De zaak van de politie is natuurlijk 
nooit statisch; er heeft ook een grote 
ontwikkeling plaats in het werkaanbod 
en in de wetshandhaving. Dat geldt in 
de breedte doordat vele wetten - ik 
denk alleen al aan wetten op het 
gebied van milieu en ruimtelijke 
ordening - , een rol gaan spelen die 
doorstralen naar provincies en 
gemeenten en dikwijls juist de grote 
gemeenten extra belasten. 

Het grotere aantal wetten zorgt voor 
meer werk. Bovendien vindt er een 
verdieping van de taak van de politie 
plaats. Ik denk daarbij vooral aan de 
sterk toenemende criminaliteit; 
winkeldiefstallen, die natuurlijk veel 
frequenter voorkomen bij zelfbedie-
ningszaken, dan bij de ouderwetse 
winkels; het bekladden van alle 
muren, vooral in de grote steden, 
waardoor extra toezicht nodig is op 
straat; de kraakwoningen in de grote 
steden; de demonstraties; het 
bestrijden van verslaving; de geweldi-
ge vernielingen die plaats hebben. Dit 
alles geeft extra werkdruk op de taak 
van de politie en ook wijzigingen in 
die taak, hetgeen in de grote steden 
natuurlijk erger is dan in de kleinere 
plaatsen. 

Minister Van Thijn heeft voor de 
politie alles in alle steden, behoudens 
de vier grote steden, al bevroren. Uit 
de brief en toelichting van de huidige 
Minister heb ik begrepen dat er voor 
1982 nog geen moeilijkheden zijn, 
behalve de 44 nog niet ingevulde 
plaatsen, maar voor 1983 gaat dat wel 
gelden. 

Nu zegt de Minister dat bepaalde 
onderdelen van de commissierappor-
ten zeer snel kunnen worden uitge-
voerd. Ik wi l graag horen welke 
onderdelen dat zijn, want dat is 
belangrijk voor de standpuntbepaling. 
Ik ben het met de heer Stoffelen eens 
dat iedere reorganisatie tijd kost, 
maar die ti jd moet gebruikt worden. 

Ik heb echter het idee dat daar in 
1983 niet al te veel van terecht komt. 
Er was een toezegging onder voorbe-
houd van minister Van Thijn van 
uitbreiding van 125 man per jaar van 
1982 tot 1986. Als die toezegging door 

de versnelde reorganisatie wat 
afgezwakt kan worden, lijkt mij dat 
een goede zaak, want de reorganisatie 
heeft ook voor ons voorrang. Het 
moet echter niet zo zijn dat het ene er 
nog niet is en dat het andere niet 
t i jdig komt, want dan krijgen wij 
moeili jkheden. Ik zou daarom graag 
zien dat de Minister het sneller 
uitvoert. 

Ook gaat het om de wijze van 
optreden van de politie. De politie 
gaat steeds meer over tot het geven 
van allerlei waarschuwingen, terwij l 
zij minder verbaliseert. Het is geen 
goede zaak dat grote aantallen 
strafzaken van mensen die waren 
geverbaliseerd wegens alcoholgebruik 
in het snelverkeer worden gesepo-
neerd. Dat werkt demotiverend op de 
politie. 

Wij hebben grote waardering voor 
de politie, die onder vaakzeer moeilijke 
omstandigheden moet werken. Die 
waardering kan niet groot genoeg 
zijn. Het is begrijpelijk dat demotive-
rende omstandigheden irritatie 
oproepen bij de politie. Daarvan 
hebben wij een duidelijk voorbeeld in 
de zaak die wij vandaag bespreken. 

Ik vind het jammer dat de politie 
dreigt met acties, welke dan ook. In 
dit verband is een hoge graad van 
ziekteverzuim al genoemd, hetgeen 
toch eigenlijk een verkapte staking is. 
Minder inzet leidt tot een grotere 
belasting van degenen die nog wel 
aan het werk zijn. Dat is verkeerd. 
Wanneer men de werkzaamheden 
niet aankan, moet men niet ten dele 
weglopen, aangezien men de anderen 
daarmee nog erger belast. 

Een extra werkbelasting zou 
misschien met overwerk op te lossen 
zijn, al heeft het vorige kabinet daarin 
het mes gezet. Misschien kan dit 
probleem voor de grote steden ook 
worden opgelost door een tijdelijke 
versterking, bij voorbeeld met 
agenten van de marechaussee. Met 
die tijdelijke versterking bereikt men 
meer dan met oneigenlijke ziekmeldin-
gen. 

D 
Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ga eerst kort op een aantal vragen 
in. Daarna zal ik iets in het algemeen 
over de zaak zeggen. 

De heer Stoffelen heeft zich erop 
beroepen dat in het verleden wel 
degelijk overleg gevoerd zou zijn. Wat 
mij betreft is het de laatste keer dat ik 
het formele onderscheid moet maken 
waartoe ik helaas gedwongen ben. Hij 
heeft verwezen naar besprekingen. Ik 
heb de notulen voor mij liggen en ik 
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zal daaruit citeren. Het betreft overleg 
met de gemeentepolitie op 13 april 
1982 onder het regime van zijn 
partijgenoot, Minister van Binnenland-
se Zaken. 

Namens het Ministerie van Binnen-
landse Zaken wordt daar het volgende 
gezegd. 'De heer Berkelaar,' één van 
de ambtenaren die namens de 
Minister het woord voert,' wijst erop 
dat in dezen twee elementen geschei-
den dienen te worden, namelijk de 
sterktetoedeling an sich en het 
sterktesysteem'. 

Het eerste element - het ging 
namelijk om de circulaire van Minister 
Van Thijn - is in dit overleg nooit 
onderwerp van bespreking geweest. 
Hooguit is er informatie over gegeven. 
Wel is gesproken over het sterktesys-
teem. In het onderhavige gaat het niet 
om een wijziging daarvan. Het gaat 
om een pas op de plaats maken in 
afwachting van een wijziging van het 
beleid. In die geest is de circulaire 
geschreven. 

Een ambtelijke werkgroep bestu-
deert een wijziging van het sterktesys-
teem. De resultaten daarvan kunnen 
in het overleg besproken worden. Op 
die mededeling is namens de bonden, 
de organisaties van de politie, niet 
gereageerd in de zin dat dit zou 
afwijken van enige gewone procedure. 

Sterker, in het overleg met mij 
hebben de bonden ook erkend dat dit 
de gewone gang van zaken is. Zij 
hebben daarbij alleen gezegd - dat is 
van hun kant niet onbegrijpelijk - : 
Mijnheer de Minister, het ging in het 
verleden om meer. Wij hadden toen 
niet zo'n behoefte. Het gaat nu om 
minder (daarom ging het 
overigens bij deze circulaire ook). Nu 
menen wi j dat dit wel onder overleg 
valt.' Dit is mijn antwoord op uw 
opmerking dat er wel degelijk overleg 
gevoerd zou zijn. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik noemde 
het voorbeeld van 9 december, toen 
dat overleg wel gevoerd is. 

Minister Rood: Zou de heer Stoffelen 
dan toch eens uit de notulen willen 
citeren? Ik moet dat namelijk echt 
bestrijden. Het is nooit gebeurd. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik kan 
slechts afgaan op uitspraken van 
degenen die dat overleg hebben 
gevoerd. Belangrijker dan de vraag of 
het wel of niet verplicht is, of het een 
vast gebruik is, is de vraag of het 
wenselijk en verstandig is het nu wel 
te doen. Daarover gaat die motie. 

Minister Rood: Ik heb overigens met 
instemming kennis genomen van de 
opmerking van de heer Stoffelen dat 
zijn fractie zich achter het rapport van 
de commissie-Frielink heeft gesteld. 

De heer Jacobse vroeg of de Minister 
heeft gezegd dat bevriezing logisch is, 
omdat bestaande capaciteit onvol-
doende is benut. Voor zover ik dat zou 
hebben gezegd, maar dat geloof ik 
niet, zou dat onjuist zijn. Dat ben ik 
met hem eens. Wat betreft het 
onvoldoende benutten van bestaande 
capaciteit, heb ik naar het zogenaamde 
PAS-rapport verwezen. Dat haalde ik 
aan als een schakel in een ketting van 
rapporten die tot een bepaald beleid 
voert. 

De heer Jacobse vroeg zich af wat 
er precies met Amsterdam is afgespro-
ken. In het persbericht staat dat de 
Minister na overleg met zijn collega 
van Financiën en de burgemeester 
van Amsterdam, heeft besloten het op 
de begroting voor 1982 van het 
departement van Binnenlandse Zaken 
nog voor uitbreiding van de sterkte 
van het Amsterdamse korps beschik-
bare bedrag ad f 1,5 mil joen niet uit te 
keren ten behoeve van het aantrekken 
van meer personeel, maar voor het 
bekostigen van de voor het beoogde 
veranderingsproces noodzakelijke 
condities; een dergelijke regeling 
geldt in beginsel ook voor de jaren 
1983 en 1984. 

Dat is door mij met de burgemeester 
van Amsterdam besproken, maar wat 
ik in deze circulaire doe - ik moet daar 
eerlijk en duidelijk in zijn - is natuurlijk 
wat meer. Ik bevries immers de 
gehele sterkte. Daarvan heb ik niet 
gezegd en zeg ik ook nu niet dat dit 
met Amsterdam was overeengeko-
men. De heer Jacobse heeft herhaald, 
te menen dat er geen volstrekte 
overmacht is. Bij het algemene deeltje 
kom ik daarop terug. 

Hij heeft ook gevraagd of deze 
Minister wel eens twijfelt. Wij kennen 
elkaar dan blijkbaar nog niet zo goed, 
maar misschien komt dat nog. Hij 
heeft dit opgehangen aan de gedach-
te: 'Denkt deze Minister dan echt dat 
hij het beter weet dan....', waarna hij 
een hele rij opsomde. 

Ten onrechte somde hij daar de 
politievakorganisaties bij op. Die 
hebben zich namelijk over de inhoud 
van de maatregel nog niet uitgespro-
ken. Die hebben mij, zoals de heer 
Jacobse weet, datgene verweten waar 
ook zijn motie op slaat. De politievak-
organisaties hebben mij zelfs 
kenbaar gemaakt, zoals tot mijn 
vreugde de hele Kamer eigenlijk doet, 
mee te kunnen gaan met het beleid. 

zoals ik dat beoog te voeren, namelijk 
met prioriteit voor de verbetering van 
organisatie en efficiëntie. 

De tweede opmerking die ik 
hierover wi l maken is, dat ik niet denk 
dat de geachte afgevaardigde terecht 
zou mogen veronderstellen dat de 
Minister meent het beter te weten dan 
ieder ander. Iedereen heeft echter zijn 
eigen verantwoordeli jkheden. De 
Minister heeft zijn verantwoordelijk-
heid, de hoofdcommissarissen van 
politie en de burgemeesters hebben 
verantwoordeli jkheden. 

Wij spreken met elkaar vanuit 
verschillende verantwoordeli jkheden. 
Dit kan ertoe leiden dat je verschillende 
opvattingen hebt. In het algemeen 
moet gezegd worden, dat als wi j aan 
het bezuinigen zijn, dit klaarblijkelijk 
door een ieder wordt onderschreven 
mits een ander het doet. 

De heer Faber zegt in tweede 
termijn dat de Minister er een eer in 
zou moeten stellen, de polit ieorgani-
saties te winnen voor zijn standpunt. 
Ik zal mij die raad zeker ter harte 
nemen en ik zal het proberen. 

Ten slotte heeft de heer Faber 
gevraagd hoe de Minister reageert op 
het plan van de stopwet. 

In eerste instantie heb ik daarover al 
iets gezegd en aan het slot van mijn 
betoog kom ik daarop terug. 

De heer Lankhorst heeft gevraagd 
op welke wijze de bewindslieden de 
aanbevelingen uit het rapport van de 
commissie-Frielink zelf ter harte zullen 
nemen. Ik beantwoord dat uiteraard 
alleen voor het Ministerie van Binnen-
landse Zaken. Mijn opstelling tegen-
over de aanbeveling is een positieve. 
Wij zouden daarop terug moeten 
komen in een algemeen beleidsdebat 
over de politie. 

Ik hoop dat men mij toestaat daarop 
nu niet verder in te gaan, al was het 
alleen maar omdat net - zoals dat zo 
mooi in ambtelijk jargon heet - de 
startwerkgroep is opgericht in overleg 
met Amsterdam. Deze werkgroep zal 
aangeven welke projecten eerst en 
welke later aan de orde zullen komen. 
In beginsel sta ik echter positief 
tegenover de aanbevelingen uit het 
rapport. 

De heer Schutte stemt in met het 
feit dat de Minister, daarover aange-
sproken, een opvatting moest ventile-
ren ten aanzien van de inhoud van 
een artikel uit de regeling GO politie. 
Hij heeft pertinent aan de Minister 
gevraagd of het niet verontrustend is 
dat bewakingsdiensten al (bijna) 50% 
van de omvang van de politiesterkte 
beslaan. Ik heb geen enkele aarzeling 
om te zeggen dat ik die verontrusting 
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deel. De oplossing voor de verontrus-
ting moet in mi jn ogen echter een 
andere zijn dan door te gaan met 
uitbreiding van de sterkte. 

De heer Kohnstamm heeft er naar 
mijn gevoel zeer terecht op gewezen 
dat binnen de bestaande sterkte 
vacatures al niet kunnen worden 
opgevuld. 

Onwillekeurig zou dan de gedachte 
kunnen opkomen - ik doe hierbij niets 
af aan de ernst van het debat, noch 
heb ik enige behoefte om het probleem 
te bagatelliseren - of wi j praten over 
een niet werkelijk op dit moment 
bestaande problematiek in de zin 
zoals deze door sommige geachte 
afgevaardigden naar voren is gebracht, 
als zou ik de sterkte nu ook voor de 
vier grote gemeenten wil len bevriezen. 

Ik móét eenvoudig bezuinigen en 
meen dat dit de weg daarvoor is. Ik 
doe dat niet omdat ik zou menen dat 
dit verband houdt met bepaalde 
gebeurtenissen die zich helaas 
kortelings weer in Amsterdam hebben 
afgespeeld. 

Hoewel ik tot mijn spijt er niet in 
geslaagd ben, over de hele zaak 
te praten met de politievakorganisaties, 
zijn wij het tot mijn vreugde er wel 
over eens dat deze zaken geen 
verband met elkaar houden. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd of 
de Ministers bekend zijn met de 
gevolgen van bezuinigingen, namelijk 
taakverzwaring van de politie. In 1981 
is 20 min. bezuinigd door vermindering 
van de zogenaamde personele norm. 
Dit betreft een bepaald onderdeel 
waar ik liever niet in detail op in wi l 
gaan. Het is nog te vroeg voor ons, 
daar een concreet beeld van te 
hebben. De opmerking van de 
geachte afgevaardigde heb ik echter 
goed gehoord en wi j zullen trachten 
daar zo snel mogelijk een goed beeld 
van te krijgen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Heeft de 
Minister ook goed begrepen dat ik 
niet alleen de bezuinigingen op het 
politie-apparaat zelf heb bedoeld, 
maar de bezuinigen op het hele veld 
van overheidsuitgaven? 

Minister Rood: Ik heb dat goed 
begrepen. Dat is ook de oorzaak dat ik 
op dit ogenblik nog geen antwoord 
kan geven, omdat het een nogal 
omvangrijk onderzoek is. 

Mevrouw Van Es heeft verder 
gevraagd of het besluit van de 
Minister ook verbeteringen kan 
brengen. Wij denken dat dit zeker kan, 
omdat andere dingen dan weer niet 
hoeven te gebeuren, zoals verdere 

bezuinigingen op bestaande sterkte of 
op de materiële norm. Overigens 
blijven er wel wat, zij het bescheiden, 
middelen beschikbaar om met het 
rapport-Frielink wat te doen. 

De heer Van Rossum heeft gevraagd 
welke aanbevelingen uit het rapport 
van de commissie-Frielink nu al 
zouden kunnen worden opgevolgd. Ik 
wi l hem verwijzen naar bladzijde 33 
van dat rapport. Daar staat een serie 
aanbevelingen aan het gemeentebe-
stuur en de korpsleiding. Als ik een 
willekeurige mag noemen: het beheer 
van de verkeerslichtinstallaties is 
geen taak voor de gemeentepolitie 
van Amsterdam. Dat zou terstond 
veranderd kunnen worden en zo zijn 
er meer zaken. Wanneer de heer Van 
Rossum het goedvindt, ga ik hierop 
niet in detail in. 

Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
kom te spreken over de moties, wi l ik 
een algemene opmerking maken. Ik 
constateer dat de Kamer eigenlijk 
unaniem het beleid van de Minister 
van Binnenlandse Zaken juist acht 
voor zover dat duidelijk prioriteit geeft 
aan verbetering van organisatie en 
efficiency van de korpsen boven 
verdere sterkte-uitbreidingen. Ik heb 
begrepen dat de Kamer op zijn minst 
in overgrote meerderheid van mening 
is, dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken daarbij wat harder loopt dan de 
omstandigheden op dit ogenblik 
zouden toelaten. 

De heer Van Rossum heeft dit 
vertaald in de opmerking: als men dit 
nu al doet en de organisatie is er nog 
niet, dan kan er een gat vallen; pas 
daarvoor op. Ik vind dat het tot de 
taak van de Minister behoort om goed 
naar de Kamer te luisteren en in 
gemeen overleg met de Kamer tot 
oplossing van problemen te komen. 
Mijn probleem is geschetst in een 
antwoord op de vraag van de geachte 
afgevaardigde de heer Faber. 

Ook de stopwet, die nu op de 
begroting figureert, lost mijn probleem 
voor het vinden van ongeveer f 8 
mil joen, well icht f 12 miljoen, niet op. 

De heer Jacobse heeft één- en 
andermaal betwijfeld of er sprake zou 
zijn van overmacht. Mede gezien de 
opvattingen die daarover in het 
kabinet bestaan - één- en andermaal 
is de Minister-President aangehaald -
heb ik daarover inmiddels nader 
overleg met de Regering kunnen 
plegen. Dat leidt ertoe dat andere 
middelen dan mij beschikbaar 
stonden, beschikbaar gesteld kunnen 
worden voor het jaar 1983. Hierover 
spreken wi j . 

Gecombineerd met een stopwet die 
van de zijde van de fractie van het 
CDA is voorgesteld, zou dat mijn 
financiële problematiek voor het laten 
vervallen van deze maatregel op dit 
moment oplossen. Ik ben bereid 
daartoe over te gaan. 

Ik vraag de aandacht van de Kamer 
voor het feit, dat mijn beleid gericht 
zal blijven - ik heb begrepen dat de 
Kamer hiermee instemt - op de 
verbetering van de organisatie en de 
werkwijze, zodat in de loop van 1983 
hierover verder gepraat kan worden, 
ook met de organisaties. Wellicht 
kunnen wij dan in 1984 tot andere 
oplossingen komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
heel kort te spreken over de moties 
zelf. In de motie-Faber op stuk nr. 1 
wordt gevraagd om indiening van een 
ontwerp voor een dergelijke stopwet. 
Uit mijn woorden zal hij begrepen 
hebben dat ik geen enkele moeite heb 
met de motie. Gezien mijn toezegging 
behoeft hij de motie misschien niet te 
handhaven. Deze beslissing is echter 
aan hem. 

In de motie van de heren Stoffelen 
en Jacobse wordt de Minister uitgeno-
digd over zijn voornemens met 
betrekking tot .... enzovoort overleg te 
voeren in de commissie. Ik heb om 
twee redenen geen behoefte aan deze 
motie en er bezwaar tegen. Gezien 
mijn toezegging van zojuist, zou ik die 
maatregel namelijk nu niet nemen. Ik 
wil er geen misverstand over laten 
bestaan dat ik graag bereid ben om, 
zodra die maatregel weer aan de orde 
komt, daarover ti jdig met de politievak 
organisaties een ingrijpende gedach-
tenwisseling te voeren. 

Een minister - de heer Schutte 
heeft daarop terecht gewezen - moet 
a fortiori als hij ook nog jurist is, wel 
gevoelig zijn voor woorden. In de 
motie is sprake van overleg voeren. 
Dat kan alleen maar duiden op de 
woorden in de regeling. Dat is mi jn 
tweede bezwaar tegen deze motie. 
Gezien echter mijn bereidheid om 
wanneer deze zaak weer aan de orde 
komt, daarover een ingrijpende 
gedachtenwisseling te voeren, is het 
mogelijk dat de voorstellers ook geen 
behoefte meer aan de motie zullen 
hebben. 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kernpunt is natuurlijk 
of de gedachtenwisseling zal plaatsvin-
den nadat het besluit is gevallen of als 
er een voornemen hiertoe is. Wij 
behoeven niet te twisten over de term 
'overleg', want daar zit het niet in. 
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Minister Rood: Het is mijn bedoeling 
om een dergelijke gedachtenwisseling 
te voeren voordat er een besluit wordt 
genomen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug 
- dat kan een nieuwe termijn voorko-
men - op de reactie van de Minister 
op motie nr. 3. Wij vinden dat afspraken 
moeten worden nagekomen. Een 
reorganisatie wordt door ons allen 
nagestreefd en wat mij betreft 
morgen vol ledig; daarover mag geen 
twijfel bestaan. Is het echter de 
beleidsdoelstelling van de Regering 
om indien, voor zover en zolang de 
reorganisatie geen effect heeft gehad, 
tot zeer beperkte sterkte-uitbreiding 
over te gaan? 

Het mag niet zo zijn dat alleen voor 
1983 de oplossing bevredigend is, 
terwijl over de richting van het beleid 
- bij de behandeling van de begroting 
voor de politie kan hierover nader 
worden gesproken hetgeen ook tot 
andere moties zal leiden - onenigheid 
blijft. De Kamer wil bijna unaniem een 
reorganisatie. 

Indien, zolang en voor zover de 
reorganisatie niet is gelukt, verlangt 
de Kamer dat er rekening wordt 
gehouden met de ernstige problema-
tiek in de grote steden. Dat is de 
essentie van de motie. Ik verneem 
graag een reactie van de Minister 
hierop. Het maakt een beslissing van 
een al dan niet handhaven van de 
motie gemakkelijker. 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik was nog maar gevorderd tot en met 
motie nr. 2. Ik begrijp dat de heer 
Stoffelen een toelichting gaf op motie 
nr. 3. 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister maakte 
opmerkingen over de sterkte-uitbrei-
ding. Zoals hij weet is dat de essentie 
van motie nr. 3. 

Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb aan motie nr. 3 
geen behoefte. In deze motie 
staat: overwegende dat het 
toepassen van een reorganisatie van 
deze politiekorpsen enige jaren zal 
vergen. Ik kan dat helemaal niet 
overzien! In antwoord op vragen van 
de heer Van Rossum heb ik aangege-
ven dat er ook onderwerpen zijn die 
eerder behandeld moeten kunnen 
worden. 

Ik heb toegezegd dat een nieuwe 
maatregel - als deze er komt - eerst 
uitvoerig met de politievakorganisaties 
zal worden besproken. Ik neem aan 

dat in goed overleg met de Kamer 
daarover kan worden gesproken op 
ieder ti jdstip dat de Kamer daartoe 
geschikt acht. Verder kan ik niet gaan. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte bestaat aan een korte 
derde termi jn. 

Ik stel voor, daartoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De conclusie van de 
Minister aan het einde van zijn zo 
boeiende betoog, is toch voor een 
deel in strijd met zijn argumentatie in 
eerste termijn. De Minister zei dat als 
Rotterdam bij voorbeeld een uitbrei-
ding zou krijgen van 24 man, daarvan 
zes op straat zijn terug te vinden. Als 
de Minister dan toch tot uitbreiding 
overgaat, zou ik op zijn minst enige 
garantie van hem willen hebben dat 
hij in het overleg met de vier grote 
gemeenten ervoor zal zorgen dat 
inderdaad alle 125 mensen, of een 
zeer groot deel daarvan, op straat 
terug te vinden zijn. 

Voorts zei de Minister dat naast de 
financiering uit het 'stopwetje' ook 
andere financiële middelen gevonden 
zijn. Ik zou graag weten waar deze 
dan zijn gevonden, op welke begroting 
deze staan en ten koste van welke 
andere prioriteiten dit gaat. Ik vraag 
mij overigens af of met het 'stopwetje' 
niet wordt vooruitgelopen op de 
inbreng van de Kamer in dezen, die in 
het voorlopig verslag vermeld staat. Ik 
heb begrepen dat de bewindslieden 
zich daarover nog geen eigen oordeel 
hebben gevormd. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij met het antwoord 
van de Minister over de door mij 
samen met de heer Jacobse ingedien-
de motie inzake de stopwet. Ik heb 
begrepen dat de Minister die gedach-
tengang wi l uitvoeren. Dat is voor mij 
reden de motie in te trekken. Wij 
moeten hier niet proberen de laatste 
politieke kaantjes eruit te braden. Het 
gaat om de lijn die is uitgezet en 
daarover zijn de Minister en de Kamer 
het eens geworden. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-Fa-
ber en Jacobse (17530, nr. 1) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij danken de Minister 

voor zijn antwoord met betrekking tot 
de motie op stuk nr. 2 over het 
overleg. Ik heb al gezegd dat wij niet 
behoeven te twisten over de termino-
logie. Waar het om gaat is, dat over 
de voornemens en de plannen een 
intense gedachtenwisseling plaats-
vindt waarbij de Regering uiteraard 
hetgeen de vakbeweging zegt nauw-
lettend zal beluisteren en wegen. Wij 
noemen dit overleg. Mede namens 
collega Jacobse kan ik zeggen dat de 
motie op stuk nr. 2 kan worden 
ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Stoffelen en Jacobse (17 530, nr. 2) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 
De heer Stoffelen (PvdA): Ik kom nu te 
spreken over de motie op stuk nr. 3. 
De essentie is dat kennelijk de Kamer, 
zo niet unaniem dan toch in meerder-
heid, en de Regering het erover eens 
zijn dat het snel en zo goed mogelijk 
tot stand komen van een reorganisatie 
zoals onder andere weergegeven in 
het rapport-Frielink het allernoodzake-
lijks is. 

Zolang dit geen effect heeft gehad, 
dient ernstig rekening gehouden te 
worden met een ernstige noodsituatie 
in de grote gemeenten. De Minister 
zegt dat hij een en ander voor 1983 
kan overzien, maar dat hij niet kan 
overzien welk effect het later zal 
geven. Wij zijn het in ieder gavel in 
intentie met de Minister eens. De 
motie op stuk nr. 3 kan worden 
ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Stoffelen en Jacobse (17 530, nr. 3) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik was er nogal verbaasd over, dat 
ineens uit een ander potje wel geld 
gevonden schijnt te kunnen worden 
voor verdere uitbreiding. 

Ik heb al uitdrukkelijk gezegd dat de 
reorganisatie ti jd kost, juist omdat er 
steeds iedere keer geld gevonden 
wordt om de acute nood op te vangen 
met sterkte-uitbreidingen. De handel-
wijze van de Minister om dit mecha-
nisme stop te zetten en om het geld 
dat voor uitbreiding bedoeld was te 
besteden aan reorganisatieplannen, 
vond ik nu juist zo aardig. Ik vraag mij 
af - ik sluit mij aan bij de vraag van de 
heer Lankhorst in dit verband - ten 
koste waarvan het geld, dat nu voor 
de uitbreiding is bedoeld, zal gaan. 

Ik wil uitdrukkelijk mijn nog niet 
beantwoorde vraag herhalen. Heeft 
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Van Es 

de Minister een kostenoverzicht van 
de reorganisatieplannen zodat wi j 
kunnen zien in welk tempo de reorga-
nisaties kunnen worden doorgevoerd 
en wat de garanties zijn dat die 
reorganisatie ook werkelijk verbeterin-
gen met zich brengt? 

D 
Minister Rood: Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Lankhorst heeft gevraagd of 
ik de garantie kan geven dat de 125 
man extra werkelijk op straat komen. 
Ik kan geen garantie geven. Ik zeg 
echter graag toe dat het overleg dat 
bestaat met de vier grote steden, 
zoals ik zoeven heb gememoreerd, 
wordt voortgezet. Ik zal proberen niet 
alleen in Amsterdam maar ook in de 

drie andere grote steden een verande-
ringsproces op korte termijn op gang 
te brengen, waarvan de bedoeling is 
dat de mensen meer en mogelijkerwijs 
geheel op straat komen. Naar mijn 
mening spoort dit wel degelijk met 
hetgeen ik daarvoor heb gezegd. De 
plannen zoals zij zijn blijven gehand-
haafd en worden verder uitgewerkt. 

Vanwege een gat in mijn begroting 
meende ik deze maatregel tot mijn 
spijt te moeten nemen. Mij wordt nu 
de mogeli jkheid geboden deze 
maatregel n ie t te hoeven nemen. Ik 
kan noch de heer Lankhorst noch 
mevrouw Van Es op dit ogenblik 
zeggen waar die middelen gevonden 
zullen worden. Daarvoor zullen zij op 
de begroting moeten wachten. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Minister Rood van Binnenlandse Zaken 
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De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de Regering voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk VIM 
(Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1979 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (17 318); 

Wijziging van hoofdstuk IX A 
(Nationale Schuld) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1981 (tweede wijzigingsvoorstel) 
(17 448); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Depar-
tement van Volkshuisvestiging en 
Ruimtelijke Ordening) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1978 (verzamelontwerp; 
tweede wijzigingsvoorstel) (17403); 

Wijziging van hoofdstuk XIII 
(Departement van Economische 
Zaken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1981 
(wijziging in hoofdzaak naar aanlei-
ding van de Voorjaarsnota; derde 
wijzigingsvoorstel) (17313); 

Wijziging van de begroting van 
ontvangsten en uitgaven van het 
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling 
A, voor het jaar 1980 (verzamelont-
werp, eerste wijzigingsvoorstel) 
(16729); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en van de Rijkspostspaar-
bank voor het jaar 1980 (verzamelont-
werp; eerste wijzigingsvoorstel) 
(17378); 

Naturalisatie van Ariën, Maria 
Leopoldina Francisca, en 21 anderen 
(17491); 

Naturalisatie van Dianati, Rassoul 
en 27 anderen (17492); 

Naturalisatie van Abou Al Fadel, 
Miedad en 26 anderen (17 511); 

Overbrenging in beheer en onder-
houd bij het waterschap de Brielse 
Dijkring onderscheidenlijk de gemeen-
te Hellevoetsluis van enige water-
staatswerken op Voorne-Putten (en 
bijlage) (17 331); 

Regelen inzake het vervoer over de 
weg (Wet Overeenkomst Wegvervoer) 
(15963); 

Vaststelling van het tweede stuk 
van Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (wegvervoersrecht) (15966). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en , telkens na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 
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De heer Bakker (CPN) 

Voorzitter 

De vergadering wordt van 13.20 uur 
tot 14.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
einde van deze vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Ik bepaal, dat een uitgebreide commis-
sievergadering zal worden gehouden 
op maandag 13 september a.s. van 
11.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur van de 
vaste Commissie voor het Weten-
schapsbeleid over de brief en het 
regeringsstandpunt inzake chemisch 
onderzoek (16272, nrs. 2 en 3). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Engwirda, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze week hebben wi j van 
de Minister-President een brief 
ontvangen, waarin de tweede ronde 
van de heroverwegingsrapporten 
wordt aangeboden. Ik vraag u op 
verzoek van de vaste Commissie voor 
de Rijksuitgaven, namens de Kamer 
aan de Regering drie dingen te 
vragen: 

ten eerste, of de Regering zo 
spoedig mogelijk met een politiek 
oordeel over de heroverwegingsrap-
porten uit de eerste ronde wil komen, 
(deze rapporten zijn vorig jaar al 
uitgebracht); 

ten tweede, of de Regering zo 
spoedig mogelijk een oordeel wi l 
geven over de rapporten uit de 
tweede ronde; 

ten derde, of de Regering zo 
spoedig mogelijk wil reageren op het 
verslag over de eerste ronde, dat de 
vasteCommissievoorde Rijksuitgaven 
op 29 juli j l . heeft uitgebracht. 

De Voorzitter: Ik zal het doen. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Is dit niet een beetje 
zonderling verzoek aan een Regering, 
die over tien dagen demissionair is? 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat dit 
een verzoek aan dé Regering is. Ik 
v ind, dat, als de Kamer een rapport of 
een verslag heeft uitgebracht, ook als 
het een reguliere procedure is, bij 
voorbeeld bij een wetsontwerp, zij 
mag verwachten, dat de Regering 

daarop antwoordt. Op welk moment 
de Regering antwoordt, is een 
kwestie, die de Regering moet 
beoordelen. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou het normaal vinden 
dat, als er een nieuwe Regering is, dit 
punt wordt behandeld bij al datgene 
wat de Kamer met zo'n nieuwe 
Regering te behandelen heeft. 

De Voorzitter: Ik zou dat ook normaal 
vinden, maar een vorig kabinet heeft 
het tot dusver niet normaal gevonden. 
Dus vind ik dit voorstel van de heer 
Engwirda helaas normaal. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met opzet gesproken 
over de Regering en niet over het 
kabinet. Ik wi l eraan herinneren dat de 
Regering, in casu het vorige kabinet, 
had toegezegd oorspronkelijk in mei 
en later bij de beoordeling van de 
Miljoenennota 1983, te reageren met 
een politiek oordeel over de rapporten 
uit de eerste ronde. Ik bespeur in de 
brief van de Minister-President een 
aanwijzing, dat daarop wordt terugge-
komen. Dat is de reden voor mijn 
verzoek. 

De heer Bakker (CPN): Ik vind dat gek. 
De vorige Regering heeft het niet 
gedaan en dus wordt nu aan de 
volgende Regering gevraagd het wel 
te doen. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Willems, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren al aangekon-
digd, dat ik vandaag de Kamer om 
een uitspraak wil vragen of wi j al of 
niet beginnen met de behandeling 
van de Interimwet bodemsanering. 
Het is nu wel zeker geworden, dat wi j 
vanmiddag niet verder komen dan 
een behandeling in eerste termijn. 
Wellicht kunnen wij niet eens een 
beantwoording in eerste termijn van 
de Staatssecretaris krijgen. Mijn 
voorstel is, volgende week de Interim-
wet bodemsanering af te ronden, dus 
om daarvoor een dag terug te komen, 
of het agendapunt vandaag niet te 
behandelen. 

De Voorzitter: Het eerste voorstel lijkt 
mij buiten de orde, want dienaan-
gaande heeft de Kamer dinsdag 
definitief een besluit genomen. De 
heer Willems stelt dus voor, heden 
niet meer aan dit onderwerp te 
beginnen. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De tijd lijkt inderdaad te 
krap om tot een serieuze behandeling 
over te gaan. Het onderdwerp is 
daarvoor toch belangrijk genoeg. Wij 
kunnen wel besluiten, in afwijking van 
hetgeen wij eerder hebben besloten, 
volgende week alsnog een dag te 
vergaderen. Ik steun het voorstel van 
de heer Willems. Als de Kamer besluit 
de volgende week niet te vergaderen, 
stellen wij voor niet aan de behande-
ling te beginnen. 
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Voorzitter 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen het voorstel van 
de heer Wil lems niet steunen. Wij 
hebben hierover al eerder besloten. 
Onzerzijds bestaat er geen bezwaar 
tegen, vanmiddag te beginnen. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben geneigd het tweede 
voorstel van de heer Willems te 
ondersteunen. Aansluitend bij wat ik 
zei over een ander onderwerp, vind ik 
dat de Kamer en het kabinet door 
deze behandeling in een nogal 
twijfelachtige positie komen. Déze 
Kamer zal erover spreken. Misschien 
zal deze Staatssecretaris geheel of 
gedeeltelijk een eerste antwoord 
geven. De replieken worden gegeven 
door een nieuwe Kamer en een 
minister of staatssecretaris van een 
nieuw kabinet zal daarop antwoorden. 
Het is niet gezegd, dat aan deze kant 
van de tafel of aan de andere kant 
gelijke gedachten zullen heersen bij 
de repliek en de dupliek als die, welke 
in de eerste termijn worden geuit. 

Het onderwerp is niet zonder 
controverses, zeker wat kostenvraag-
stukken enzovoorts betreft. Ik vind 
hetgeen nu dreigt te gebeuren 
eigenlijk op het randje. Ik vind het 
verstandiger als de Kamer zegt dat dit 
nu eigenlijk niet kan en dat het blijft 
liggen voor de nieuwe Kamer. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze interimwet is nu al in 
het derde kabinet. De Kamer heeft 
indertijd voortvarendheid beloofd. 
Mijn fractie stelt er prijs op, zo dat 
mogelijk is, in elk geval met een 
eerste termijn van de Kamer te 
beginnen. De kwestie is zo gecompli-
ceerd dat de Staatssecretaris daaraan 
ongetwijfeld steun zal hebben bij de 
verdere uitwerking. 

De Voorzitter: Aan wat ik hierover 
dinsdag heb gezegd, voeg ik nog het 
volgende toe. Het lijkt mij inderdaad 
zeer onwaarschijnlijk, dat het onder-
werp vanmiddag kan worden afgehan-
deld. De Staatssecretaris heeft mij al 
doen weten dat zij erop rekent, na de 
eerste termijn van de Kamer enige tijd 
voor beraad voor haar antwoord 
nodig te hebben, hetgeen zeer 
normaal is met zo'n uitvoering en 
ingewikkeld onderwerp. Ik betwijfel 
zelfs of de Staatssecretaris hedenmid-
dag nog aan het woord kan komen, 
mede in het licht van de mogelijkheid 
dat er nog een interpellatie-Keja komt. 
Dit staat niet vast, want er is eerst een 
mondeling overleg van de vaste 
Commissie voor CRM. Het is mogelijk 
dat de interpellatie komt en ik denk 

dat de Kamer deze dan zal toestaan, 
zodat wij vanaf half zes geen tijd meer 
zullen hebben voor de bodemsanering. 
Het lijkt mij zeer realistisch ervan uit 
te gaan dat de Staatssecretaris niet 
meer aan het woord komt. 

In dit licht deel ik volstrekt de 
mening van de heer Bakker, dat het 
zeer merkwaardig is als een oude 
Kamer ergens aan begint en een 
nieuwe Kamer repliceert. Ik ben niet 
van mening dat het wetsontwerp 
moet blijven rusten totdat er een 
nieuw kabinet is, want de Kamer heeft 
een- en andermaal uitgesproken dat 
hierbij spoed geboden is. Ik neem aan 
dat de nieuwe Kamer deze urgentie 
zal bevestigen. Van de kant van de 
Kamer vind ik het inderdaad dwaas 
dat een oude Kamer begint en een 
nieuwe Kamer het afmaakt. Ik ga 
ervan uit dat de procedure, zo die niet 
wordt beëindigd op 22 september, 
kan voortgaan op 22 september en 
worden afgerond op 23 september. 
Het totale tijdverlies zal dus een halve 
dag zijn. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij met de steun die 
ik toch uit uw woorden mag vernemen. 
Ik wil de fractie van de VVD zeggen 
dat ik degenen, die stellen dat de 
Kamer heeft geprobeerd grote spoed 
te betrachten met het wetsontwerp 
volledig steun. Een vertraging is niet 
aan deze Kamer te wij ten, maar aan 
de wijze waarop de Regering de 
termijnen heeft gehanteerd voor 
beantwoording van het voorlopig 
verslag en het eindverslag. Als deze 
Kamer echter niet bereid is om de 
volgende week de urgentie ook in 
daden om te zetten door dan het 
wetsontwerp af te handelen, dan vind 
ik het onjuist om zo'n zaak in twee 
termijnen te behandelen, waarbij dan 
nog vaststaat dat de eerste termijn 
vandaag niet in alle volledigheid 
afgehandeld kan worden. Wij hebben 
vandaag een vrijwil l ige spreektijdbe-
perking; wij hebben gisteren nog zeer 
relevante stukken over het wets-
ontwerp gehad en dan vind ik dat wi j 
de zaak niet correct behandelen, zelfs 
niet in eerste termijn. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een opmerking 
maken naar aanleiding van uw 
beschouwing. U heeft gezegd dat 
het ongebruikelijk is dat de Kamer een 
behandeling begint, die de Kamer in 
dezelfde samenstelling, niet kan 
afmaken. Volgens mij is er geen 
principieel verschil tussen een 
schriftelijke behandeling van een 
wetsontwerp en een mondelinge 
behandeling. Wij kennen heel wat 

gevallen, waarin schriftelijke voorbe-
reidingen van wetsontwerpen - dat is 
ook een vorm van gemeen overleg -
over periodes heengaan. Ik wijs in dit 
verband op een zeer actueel onder-
werp, namelijk de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs. Zo zijn er meer 
te noemen. Als wi j de behandeling 
niet af krijgen - die kans zit erin en dat 
erken ik - dan is het debat toch een 
bijdrage aan de verdere meningsvor-
ming. Mijn fractie blijft daarom van 
oordeel dat wij er vanmiddag aan 
zullen moeten beginnen. 

De Voorzitter: Het verschil tussen een 
schriftelijke en een mondelinge 
behandeling is, dat een schriftelijke 
behandeling is voorbereid door een 
commissie. Het gaat nu echter om de 
gehele Kamer. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Kamer moest deze 
week bijeenkomen - dat was een 
gevoelen van de meerderheid - om 
een aantal belangrijke zaken in 
behandeling te nemen. Welnu, 
daartoe zijn wi j ook gehouden zolang 
wi j bijeen zijn. In het begin van deze 
week is dit wetsontwerp op de 
agenda geplaatst, met de mogelijkheid 
dat het slechts in eerste termijn in 
behandeling zou komen. Dat hebben 
wi j vanaf het begin geweten. Toen 
zijn de argumenten die nu worden 
aangevoerd als bezwaar tegen een 
dergelijke procedure, bij mijn weten 
niet zodanig in discussie gebracht als 
nu. Ik zou het correct vinden als wij 
ons zoveel mogelijk hielden aan 
hetgeen wij in het begin van deze 
week hebben afgesproken. In die 
correcte opstelling ligt voor mij 
besloten dat de Kamer en de Regering 
in principe de mogelijkheid moeten 
hebben, heden in eerste termijn op 
elkaar te reageren. 

De Voorzitter: Ik wijs er nogmaals op, 
dat nu de fysieke onmogeli jkheid zich 
duidelijk begint aan te dienen dat de 
Staatssecretaris nog aan het woord 
komt. 

De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil in dat verband 
aansluitend op uw redenering en 
aanhakend op de heer Lansink, die 
zegt dat het aardig is voor de gedach-
tenwisseling, zeggen dat het mij 
buitengewoon ongewenst lijkt dat 
alleen de Kamer in eerste termijn 
reageert en de Regering, bij monde 
van de Staatssecretaris, niet aan het 
woord komt. Het lijkt mij bepaald 
geen bijdrage aan een zinnige 
behandeling dat de Kamer een eerste 
termijn zou hebben en de Staatssecre-
taris niet. In dat geval wi l ik u vragen 
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Voorzitter 

om het voorstel te doen, als tot 
behandeling wordt overgegaan, zowel 
de Kamer als de Regering een eerste 
termijn toe te staan. 

De Voorzitter: Dat kan ik niet beloven. 
Stel dat wi j om kwart voor drie 
kunnen beginnen. De Kamer heeft 
tweeënhalf a drie uur opgegeven als 
spreektijd. Laten wi j aannemen dat dit 
tot de helft wordt ingekort, dus tot 
anderhalf uur waarbij geen interrupties 
plaatsvinden. Het is dan kwart over 
vier. Als de Staatssecretaris dan zegt 
dat er een uur geschorst moet 
worden, dan kan ik haar toch niet 
zeggen dat zij hier over een half uur 
heeft te zijn. Zij heeft mij reeds 
gezegd dat een uur schorsen wel eens 
nodig zou kunnen zijn. Het is dan 
kwart over vijf en om half zes begint 
waarschijnlijk de interpellatie-Keja. Ik 
zie niet in dat de Staatssecretaris over 
zo'n belangrijk onderwerp in een 
kwartiertje even kan antwoorden. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik ben blij 
met uw nadere toelichting. Dat geeft 
naar mijn gevoel het volstrekte 
ongewenste van een behandeling in 
eerste termijn aan. De zaak wordt niet 
alleen over twee verschillende 
Kamers verdeeld, maar bovendien 
wordt het antwoord door een Staats-
secretaris gegeven, een maand nadat 
in eerste termijn de Kamer iets heeft 
gedaan. Dat lijkt mij voor een zinnige 
procedure bepaald zeer ongewenst. Ik 
hoop dat de heer Lansink daar begrip 
voor heeft en om die reden zijn 
voorstel niet handhaaft. 

De heer Lansink (CDA): Ik heb begrip 
voor alle zinnige argumenten. Ik 
protesteer echter tegen de verdraaiing 
van mijn woorden. Ik heb niet gezegd 
dat het een aardige bijdrage is en dat 
wij dan wel weer verder zullen zien. 
Neen, het kan een wezenlijke bijdrage 
zijn - wij moeten afwachten wat 
iedereen naar voren brengt - voor de 
verdere meningsvorming. 

Wij hebben hier vaker meegemaakt, 
dat het antwoord van de Regering 
zeer lang op zich laat wachten. Ik wi js 
in dit verband op het optreden van de 
Minister van Economische Zaken in 
het debat over het energiebeleid, dat 
enige ti jd is opgeschort omdat hij niet 
in staat was, te antwoorden. 

De heer Waltmans (PPR): Ik ben 
getroffen door het feit dat er wordt 
gesproken over de ene en de andere 
Kamer. Ik stel vast, dat er maar één 
Kamer is, die van wisselende samen-
stelling kan zijn. Alles wat op dit punt 
is gezegd, kan alleen een subjectief 

gevoelen zijn en heeft geen enkel 
formeel belang. 

De Voorzitter: Ik breng nu het 
voorstel van orde van de heer Wil lems 
om de Interimwet bodemsanering van 
de agenda af te voeren in stemming. 

Het voorstel van orde van de heer 
Wil lems wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, D'66, de CPN en het GPV en 
van de fractie van de PvdA het lid 
Dolman voor dit voorstel hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de beëdiging van een 
plaatsvervangend griffier der Kamer. 

De Voorzitter: De heer Bellekom is in 
het gebouw der Kamer aanwezig ten 
einde de gevorderde verklaring en 
beloften af te leggen. 

Ik verzoek de heer griffier hem 
binnen te leiden. 

Nadat de heer Bellekom door de 
griffier is binnengeleid, legt hij in 
handen van de Voorzitter de vereiste 
verklaring en beloften af. 

De Voorzitter: Ik wens de heer 
Bellekom geluk met de aanvaarding 
van zijn functie. 

Aan de orde is de stemming over het 
voorstel van orde van het lid Groen-
man om de notitie over de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid 
(17475) in handen te stellen van de 
vaste Commissies voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en voor het 
Emancipatiebeleid. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Hermsen, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l bij dit agendapunt de 
Kamer informeren, dat de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gisteren na afloop 
van het mondeling overleg met de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de stelselher-
ziening Sociale Zekerheid onder meer 
het volgende heeft besloten. 

Alle tot dusverre over dit onderwerp 
verschenen witte stukken, alsmede de 
daarop van belanghebbende organisa-
ties en anderen ontvangen commen-
taren en de verslagen van het gehou-
den mondelinge overleg zal de 
commissie ook qualitate qua doen 
toekomen aan de vaste Commissie 
voor het Emancipatiebeleid. 

Van haar verdere werkzaamheden 
met betrekking tot dit onderwerp zal 
zij die commissie ook in kennis 
stellen, alle daarop betrekking 
hebbende stukken ook aan haar doen 

Vandaag werd de heer Bellekom beëdigd als waarnemend griffier van de Kamer. 
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toekomen en de leden van die 
commissie ti jdig attenderen op 
commissievergaderingen, waarin dit 
onderwerp aan de orde komt. Een en 
ander geschiedt uiteraard onverlet de 
bijzondere status van de vaste 
Commissie voor het Emancipatiebe-
leid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb besloten, mijn 
voorstel, de notitie over de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid 
in handen te stellen van zowel de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid als van de vaste 
Commissie voor het Emancipatiebe-
leid, in te trekken. Mijn formele 
argument daarvoor was, dat het bij 
genoemde notitie om een dubbele 
verantwoordeli jkheid van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
gaat, zowel voor de sociale zekerheid 
als voor het emancipatiebeleid, nu er 
tijdelijk geen bewindspersoon is die 
voor het laatste verantwoordeli jk is. 
De raakvlakken die in de notitie zijn 
aan te tonen met de gelijkberechtiging 
van mannen en vrouwen en dus met 
het emancipatiebeleid zijn evident. 

Ik trek mijn voorstel in nu mij 
gebleken is, dat de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid heeft besloten, de vaste Commis-
sie voor het Emancipatiebeleid bij 
haar werkzaamheden te betrekken, 
voor zover het de verdere procedure 
rond deze notitie betreft. Met dit 
besluit van de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wordt voorkomen, dat de vaste 
Commissie voor het Emancipatiebe-
leid zich gedwongen ziet de reeds 
door de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
begonnen behandeling geheel over te 
doen. Tevens wordt recht gedaan aan 
het principiële facetkarakter dat het 
emancipatiebeleid nu eenmaal heeft 
en waarmee in vergelijkbare toekonv 
stige situaties rekening moet worden 
gehouden. 

Ik ga er dan ook vanuit, dat het 
Presidium bij de toewijzing van 
stukken aan commissies in een 
verhoogde mate attent zal zijn op 
mogelijk aanwezige verbindingen met 
het emancipatiebeleid. 

De Voorzitter: Aangezien het voorstel 
van mevrouw Groenman is ingetrok-
ken, maakt het geen onderwerp van 
behandeling meer uit. Daarmee is het 
besluit van het Presidium gehand-
haafd. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend bij het debat over de 
Domeinboerderijen, te weten: 

de motie-Waalkens en Ter Veer over 
af te stoten Domeinboerderijen 
(17100-IXB, nr. 27). 

De Voorzitter: Mij is verzocht om 
heropening van de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Waalkens (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb dinsdag samen met 
de heer Ter Veer alsnog een motie 
ingediend, hoewel Minister Van der 
Stee tegemoet kwam aan hetgeen wi j 
in de motie vroegen. Daarvoor waren 
twee oorzaken. 

In de eerste plaats noemde de 
Minister enkele punten die konden 
worden uitgelegd als opschortende 
voorwaarden. 

In de tweede plaats had de Minister 
het over geleidelijkheid bij het 
afstoten van bedrijven. 

Nadere bestudering en consultatie 
hebben geleerd, dat de voorwaarden 
niet opschortend waren. Wat de 
geleidelijkheid betreft, meen ik ervan 
te mogen uitgaan, dat de Dienst der 
Domeinen en het Ministerie van 
Financiën oog hebben voor de positie 
van de betrokkenen, de bedrijfsleiders. 
Die zullen niet jaren in onzekerheid 
verkeren. 

Ik heb thans de overtuiging dat 
hetgeen in de motie wordt gevraagd 
is toegezegd. Ik trek haar dan ook in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Waalkens en Ter Veer (17 100-IXB, nr. 
27) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brief 
inzake het beleid met betrekking tot 
de Domeinboerderijen (17 100-IXB, nr. 
24) voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Nadere 
wijziging van de Ziekenfondswet, de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten en de Wet op het Praeventiefonds 
(16817) en over de motie Dees en 
Rietkerk over een onevenwichtigheid 
tussen premie en aanspraken voor 
degenen, die in deeltijd werken 
(16817, nr. 17). 

Het begin van artikel I en de onderdelen 
A tot en met L, LA, M, N, NA en O tot 
en met S worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Tous-
saint en Müller-van Ast (stuk nr. 15, I) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd. 

Onderdeel T wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
tegen dit onderdeel hebben gestemd. 

Onderdeel U wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Tous-
saint en Müller-van Ast (stuk nr. 15, II) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verworpen 
met dezelfde stemverhouding als het 
vorige amendement. 

Onderdeel V wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige onderdeel. 

De onderdelen W tot en met AA en BB 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II, het begin van artikel III en de 
onderdelen A tot en met B, BA en C 
tot en met L worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Tous-
saint en Müller-van Ast (stuk nr. 15, 
III) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verworpen 
met dezelfde stemverhouding als de 
vorige amendementen. 

Onderdeel M wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige onderdelen. 

Onderdeel N wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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Voorzitter 

Het gewijzigde amendement-Tous-
saint en Müller-van Ast (stuk nr. 15, 
IV) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement is verworpen 
met dezelfde stemverhouding als de 
vorige amendementen. 

Onderdeel O wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
onderdeel is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige onderdelen. 

De onderdelen P tot en met S, SA, SB, 
T, TA, U en V worden zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen IV en V, alsmede de 
beweegreden worden zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De motie-Dees en Rietkerk (16817, nr. 
17) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Machtiging tot oprichting van de 
naamloze vennootschap Maatschappij 
voor Industriële Projecten (17418) 

en over: 
de motie-Van der Spek over 

parlementaire controle op en beïnvloe-
ding van het beleid van de Maatschap-
pij voor Industriële Projecten (17 418, 
nr. 12); 

de motie-Van Aardenne over 
deelname van het ABP in de MIP 
(17418, nr. 14); 

de motie-Van der Hek over de 
samenstelling van de raad van 
commissarissen van de MIP (17 418, 
nr. 15). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van een korte verklaring 
vooraf. 

D 
De heerGerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik motiveer de stem van 
mijn fractie in de stemming over de 
motie van de heer Van der Hek op 
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stuk nr. 15. Wij zullen tegen deze 
motie stemmen en hebben hiervoor 
twee argumenten. 

Wij zijn bang dat door het aannemen 
van de motie rigiditeit in de organen 
van de MIP wordt gebracht, waaraan 
wi j geen behoefte hebben. Verder 
deelden wi j aanvankelijk de vrees van 
de heer Van der Hek over de eenzij-
digheid van de samenstelling van het 
college van gedelegeerden, vooral 
omdat dit onderdeel in de memorie 
van toelichting zodanig was geformu-
leerd dat mensen uit werknemerskrin-
gen niet in het college konden komen. 

In de discussie heeft de Minister 
onze vrees hiervoor weggenomen 
door vast te stellen dat onder hetgeen 
in de memorie van toelichting staat 
over ondernemingservaring zeer wel 
kan worden verstaan ervaring als 
werknemer opgedaan in een onderne-
ming. 

Wij laten daarom de evenwichtige 
samenstelling van het college van 
gedelegeerden met vertrouwen over 
aan de raad van commissarissen van 
de MIP en hebben dus geen behoefte 
aan hetgeen de heer Van der Hek in 
zijn motie vraagt. 

Het amendement-Van der Spek (stuk 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 1, artikel 2, alsmede de 
beweegreden worden zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

De motie-Van der Spek (17418, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PSP, de PvdA, de PPR en de CPN voor 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van Aardenne (17418, nr. 
14) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van der Hek (17 418, nr. 15) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

Ziekenfondswet 
Maatschappij Industriële Projecten 
(MIP) 
Energiebeleid 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de PPR en de CPN 
voor deze motie hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
twee moties, ingediend bij het debat 
over het energiebeleid, te weten: 

de motie-Epema-Brugman over 
ontbinding van de Stichting maat-
schappelijke discussie energiebeleid 
(17415, nr. 9); 

de motie-Dekker over rekenplicht 
van de Stichting maatschappelijke 
discussie energiebeleid (17415, nr. 
10). 

De Voorzitter: Enige leden vragen 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg dank aan de Minister 
voor zijn schriftelijke reactie, die hij 
gisteren heeft toegezegd naar aanlei-
ding van de motie die ik heb ingediend 
over een rekenplicht aan de Algemene 
Rekenkamer. Deze motie heeft in 
ieder geval ertoe geleid dat de 
mogelijkheid van rechtstreekse 
rekenplicht uit hoofde van artikel 56, 
lid 3, van de Comptabiliteitswet, die 
het presidium van de Algemene 
Rekenkamer zelf uitdrukkelijk ter 
overweging heeft gegeven, thans 
nader is overwogen. 

De reactie van de Minister geeft mij 
ertoe aanleiding, hem het volgende in 
overweging te geven. Ik vraag hem, in 
nader overleg met de Algemene 
Rekenkamer de mogelijkheden tot 
controle na te gaan en, voor zover dit 
overleg hiertoe aanleiding geeft, 
alsnog demogeli jkheid vantoepassing 
van artikel 56, lid 3, van de Comptabi-
liteitswet te bezien. Als de Minister dit 
kan toezeggen, ben ik tevreden en 
behoeft mijn motie van ons niet meer 
ter stemming te worden aangeboden. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
motie van mevrouw Dekker heeft de 
Minister ons een uiteenzetting doen 
toekomen. Hij schrijft hierin dat hem 
voor controle reeds drie middelen ter 
beschikking staan. Wij vragen hem of 
hij, wanneer hij meent dat hieraan 
behoefte is, zal voorstellen het 
Koninklijk Besluit te nemen dat de 
rekenplicht aan de Algemene Reken-
kamer oplegt. Als dit het geval is, is 
aanneming van de motie op dit 
moment niet noodzakelijk. 
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D 
Minister Terlouw: Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals ik schriftelijk heb 
uiteengezet, ben ik van oordeel dat 
het niet zo nodig is artikel 56, lid 3 van 
toepassing te verklaren. In antwoord 
op de vragen van de heer Braams en 
mevrouw Dekker zeg ik met genoegen 
toe dat ik dit met de Algemene 
Rekenkamer nog eens zal bezien. 
Mocht het alsnog gewenst lijken, dat 
lid van toepassing te verklaren, dan 
zou ik daartegen geen bezwaar 
hebben. Daartoe zou in overleg met 
de Algemene Rekenkamer kunnen 
worden besloten. Zo sta ik er ongeveer 
tegenover. 

De Voorzitter: Mevrouw Dekker deelt 
mij mee, dat zij haar motie intrekt. 

Aangezien de motie-Dekker (17415, 
nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Epema-Brugman (17415, nr. 
9) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vijf moties, ingediend tijdens de 
uitgebreide commissievergadering 
van 25 augustus 1982 over het 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor het 
overheidspersoneel, te weten: 

de motie-Van den Anker over 
uitvoering van het ASIO-rapport 
(17100-VII, nr. 56); 

de motie-Van den Anker over 
hervatting van het overleg met de 
centrale commissie voor georgani-
seerd overleg in ambtenarenzaken 
(17 100-VII, nr. 57); 

de motie-Van den Anker over het 
pakketvergelijkingsonderzoek (17 100-
VII, nr. 58); 

de motie-Van den Anker over 
handhaving van het trendbeleid en de 
bestemming van de opbrengst van 
vri jwil l ige extra loonmatiging (17 100-
VII, nr. 59); 

de motie-Evenhuis over de resulta-
ten van de pakketvergelijking en het 
arbeidsvoorwaardenoverleg voor 
1984 (17 100-VII, nr. 60). 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij het debat van 
gisteravond is een vijftal moties 
ingediend, waarvan vier door de heer 
Van den Anker. 

In zijn eerste motie verzoekt de heer 
Van den Anker om een spoedige 
concretisering en uitvoering van de 
voorstellen in het ASIO-rapport. De 
Minister heeft dat zeer royaal toege-
zegd, waardoor de motie volstrekt 
overbodig is geworden. Om die reden 
zouden wi j er graag tegen stemmen. 
Dat zou echter verkeerd kunnen 
worden geïnterpreteerd. Daarom 
zullen wi j onze stem aan deze motie 
geven. 

De tweede motie van de heer Van 
den Anker is niet volstrekt overbodig 
maar volstrekt onhelder. In deze 
motie wordt gevraagd om hervatting 
van het overleg. Zouden wij daarvoor 
in deze motie een goede basis zien, 
dan zouden wij er graag onze stem 
aan geven. Wij zien dat echter niet, en 
wel om een drietal redenen. In de 
eerste plaats wordt in deze motie 
gesproken van 'een korting op de 
prijscompensatie'. 

Motie 

De Voorzitter: Ik moet u even interrunv 
peren. Ik heb een fout gemaakt. Ik had 
namens de heer Van den Anker de 
Kamer moeten meedelen dat in die 
motie een wellicht belangrijke, maar 
technisch eenvoudige wijziging wordt 
aangebracht. In de laatste regel van 
het dictum wordt het woord 'een' 
vervangen door het woord : ' iedere'. 

Het is mij gebleken dat deze gewijzigde 
motie voldoende wordt ondersteund. 

Zij krijgt nr. 61 (17100-VII) 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik dan aan de heer 
Van den Anker vragen wat de draag-
wijdte van die wijziging is? 

De Voorzitter: Dat vergt opening van 
de beraadslaging. Ik begrijp, dat 
daartoe aanleiding is. 

Op verzoek van de heer B. de Vries 
stel ik voor, de beraadslaging te 
openen. 

Daartoe wordt besloten. 

• 
De heer Van den Anker (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! In de uitgebrei-
de commissievergadering van 
gisteravond is één- en andermaal aan 
de orde geweest wat de bedoeling is 
van deze motie. De voornaamste 
bedoeling is uiteraard heropening van 
het overleg, zoals duidelijk blijkt uit de 
tekst. Een andere, mijns inziens ook 
volstrekt duidelijke, bedoeling is bij de 
heropening het vinden van overeen-
stemming over de besteding van 
iedere korting op de prijscompensatie, 

met de nadruk op het woord 'beste-
ding', centraal te stellen, op een wijze 
die echt overleg kan worden genoemd 
en die wederzijds ruimte in de 
standpunten laat. 

D 
De heer de Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Van de heer Van den 
Anker zou ik dan graag vernemen hoe 
de zinsnede 'iedere korting op de 
prijscompensatie zal aan werkgelegen-
heidsdoeleinden moeten worden 
besteed' zich verhoudt tot datgene 
wat in zijn motie op stuk nr. 59 staat, 
namelijk dat een deel van de ruimte 
van de prijscompensatie 'een speciale 
bestemming' zou moeten kunnen 
krijgen. 

'Een speciale bestemming' lijkt mij 
aanzienlijk ruimer dan uitsluitend de 
mogelijkheid van een besteding 'aan 
werkgelegenheidsdoeleinden'. Ik 
moet dus een duidelijke inconsistentie 
tussen de beide moties constateren. 
In de motie op stuk nr. 59 wordt een 
algemene formulering gebruikt: 'een 
speciale bestemming' - dat kan van 
alles en nog wat zijn - , in de motie op 
stuk nr. 57 wordt dat beperkt tot 
slechts één mogelijke bestemming, 
namelijk: 'Werkgelegenheidsdoelein-
den'. 

De heer Van den Anker (PvdA): Ik ben 
bang dat het debat wordt terugge-
bracht tot een clubbijeenkomst van 
het Simplisties Verbond. De heer De 
Vries schept hier immers zelf de 
onduidelijkheid door slechts gedeelte-
lijk te citeren. In het gedeelte van de 
motie op stuk nr. 59 waarover hij het 
heeft, staat duidelijk: 'dat het voor het 
scheppen van werkgelegenheid 
wenselijk kan zijn...' 

De heer De Vries (CDA): '...een deel 
van de ruimte van prijscompensatie 
en/of loonsomtrend een speciale 
bestemming te geven'. De heer Van 
den Anker bedoelt daar dus een 
bestemming mee, uitsluitend in de 
sfeer van werkgelegenheid. 

De heer Van den Anker (PvdA): Ik 
bedoel wat er staat. 

De óeer De Vries (CDA): Dat is een 
deel! 

Minister Rood: Over de motie op stuk 
nr. 57 heb ik in de commissievergade-
ring gezegd dat ik haar onduidelijk 
vond. Ik kan haar met deze wijziging 
niet duidelijker vinden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Dan gaan wi j nu voort 
met de stemverklaringen. 
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D 
De heer De Vries (CDA): De gewijzigde 
motie op stuk nr. 57 is niet duidelijker 
geworden. Er wordt nu over 'de 
besteding van iede.e korting op de 
prijscompensatie' gesproken en over 
'een hervatting van een afgebroken 
overleg'. Dat overleg had betrekking 
op de besteding van een bepaalde 
korting, namelijk de korting op 1 jul i , 
terwijl nu over 'iedere korting' wordt 
gesproken. Dat kan betekenen dat het 
over de korting van 1 juli gaat, het kan 
ook zijn dat uitsluitend toekomstige 
kortingen zijn bedoeld. Dat wordt uit 
de tekst van de motie niet duidelijk. 

Voorts is het onduidelijk of het gaat 
om een 100%-besteding van de 
korting in de sfeer van werkgelegen-
heid. Wat wordt er verder nog 
verstaan onder 'werkgelegenheids-
doeleinden'? Door zoveel onduidelijk-
heid in één motie te comprimeren, 
kan er geen goede basis worden 
gelegd voor hervatting van het 
overleg. Wij zullen onze stem daarom 
aan deze motie onthouden. 

De motie op stuk nr. 58 gaat over de 
pakketvergelijking en er wordt in 
gevraagd, een wettelijk basis te 
creëren om dewerkgeversorganisaties 
te dwingen tot medewerking aan een 
onderzoek, waartoe zij op basis van 
vri jwil l igheid niet in staat zijn. Dat 
instrument van wettelijke dwang mag 
uitsluitend gebruikt worden wanneer 
er grote publieke belangen op het 
spel staan. Wij vinden die verhouding 
in deze situatie niet zodanig, dat wij 
onze stem aan deze motie zouden 
kunnen geven. Wij zullen dus tegen 
stemmen. 

De motie op stuk nr. 59 gaat over 
het trendbeleid. Zij gaat volstrekt 
voorbij aan het regeerakkoord 
waarvoor ook de Partij van de Arbeid 
vorig jaar heeft getekend. Voor ons 
ligt dit regeerakkoord nog steeds op 
tafel, vandaar dat wij niet voor deze 
motie kunnen stemmen. 

De motie op stuk nr. 60 gaat 
opnieuw over de pakketvergelijking. 
Ook hetgeen in deze motie staat, is 
eigenlijk toegezegd door de Minister, 
zij het dan dat er een datum wordt 
genoemd waarvoor gestreefd moet 
worden naar een zodanige afronding 
van de pakketvergelijking dat dit nog 
in 1984 een functie kan hebben. 
Alleen die laatste toevoeging zou het 
wellicht enigszins zinvol kunnen 
maken om deze motie toe te voegen 
aan alle moties die over de pakketver-
gelijking zijn ingediend. Wij zullen 
daarom dan ook voor die motie 
stemmen. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In plaats van de heer 
Evenhuis die afwezig is, wi l ik namens 
mijn fractie een korte stemverklaring 
geven over de moties van de heer 
Van den Anker. 

De motie op stuk nr. 56 zullen wi j 
steunen. Wij hebben bezwaren tegen 
de moties op stuk nrs. 57 en 59. 

Afgezien van het feit dat daarin veel 
onduidelijkheden voorkomen - de 
heer De Vries heeft dat ook betoogd -
hebben wi j de indruk dat de moties 
ten dele zijn bedoeld om afbreuk te 
doen aan het beleid dat de Minister 
ter zake heeft gevoerd en waarover in 
de commissie uitvoerig is gesproken. 
Omdat wij dat beleid hebben gesteund, 
meenden wi j geen steun aan deze 
moties te moeten geven. 

Wij zijn het eens met de opmerkin-
gen in motie nr. 58 over de pakketver-
gelijking. Ook wi j betreuren het dat 
van werkgeverszijde tot nu toe geen 
medewerking is verleend aan de 
pakketvergelijking. Wij vinden op dit 
ogenblik het grijpen naar wettelijke 
dwang onjuist. Wij hebben de indruk 
dat de Minister blijk heeft gegeven 
over voldoende overredingskracht te 
beschikken om alsnog een poging te 
wagen, de werkgevers ter zake tot 
medewerking te brengen. Om deze 
reden zullen wij de motie niet steunen. 

De motie-Van den Anker (17 100-VII, 
nr. 56) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De gewijzigde motie-Van den Anker 
(17 100-VII, nr. 61) wordt bi jzi t ten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, de PSP en de CPN 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van den Anker (17 100-VII, 
nr. 58) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Van den Anker (17 100-VII, 
nr. 59) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Evenhuis (17 100-VII, nr. 60) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De Voorzitter: Ik wijs de leden erop, 
dat het mogelijk is, dat aan het einde 

van de vergadering nog één of twee 
keer moet worden gestemd. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van een stemverklaring over de 
onderwerpen, waarover zojuist is 
gestemd. 

D 
De heer Van den Anker (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik stel er prijs 
op te verklaren, waarom mijn fractie 
voor de motie-Evenhuis (17 100-VII, 
nr. 60) heeft gestemd. Wij hadden een 
eigen motie over de pakketvergelijking 
die onzes inziens terecht het element 
bevatte dat op een wettelijke basis 
zou kunnen worden teruggevallen, als 
dit nodig mocht zijn. Dit was zo 
voorzichtig geformuleerd dat de 
Minister toch alle ruimte had om eerst 
een gesprek met de werkgevers te 
voeren. Wij vinden het jammer dat dit 
element niet in motie nr. 60 aanwezig 
is. 

In de motie is verder zeer veel terug 
te vinden van hetgeen ook in onze 
motie staat. Bovendien wordt in motie 
nr. 60 een tijdstip genoemd. De 
motie-Evenhuis was voor ons een 
goede b-keuze. Daarom hebben wij 
haar gesteund. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Tijdelijke regelen 
inzake sanering in geval van veront-
reiniging van de bodem (Interimwet 
bodemsanering) (16821). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het onderwerp dat wij 
na enige schermutselingen nu toch 
gaan behandelen, ligt mijn fractie zeer 
na aan het hart. De volgende vragen 
staan hierbij immers centraal: wat 
hebben wij met elkaar gedaan en wat 
doen wij met de gaven die God ons 
geschonken heeft? Wat hebben wi j 
met Zijn schepping gedaan, waarvoor 
wij de opdracht hebben haar te 
bebouwen maar ook te bewaren. 

In ons kleine land is op meer dan 
4.000 plaatsen sprake van bodemver-
ontreiniging of wordt de kwaliteit van 
bodem- en grondwater ernstig 
bedreigd. Het is een hoge prijs die wi j 
voor ons onverantwoord handelen 
moeten betalen. 

Het zal duidelijk zijn dat wi j voorstan-
ders zijn van een snelle en doeltreffen-
de sanering van de vervuilde bodem. 
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Van der Vlies 

Wij betreuren het dan ook, dat de 
behandeling van dit wetsontwerp, dat 
toch een spoedeisend karakter had, 
ondanks dat spoedeisende karakter 
zolang op zich heeft moeten laten 
wachten, alhoewel wi j begrip hebben 
voor de argumenten betreffende 
financieringsproblematiek van de 
Staatssecretaris. 

Gelukkig is met de uitvoering van 
de bodemsanering niet gewacht tot 
deze wet in werking is getreden. Het 
interim-beleid is reeds in volle gang. 
Ik hoop dat de Regering ons voortdu-
rend op de hoogte wil houden van de 
voortgang in de uitvoering van dat 
beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l graag 
een vraag stellen over de omvang van 
de kosten van de circa 350 gevallen 
waarbij op korte termijn sanerings-
maatregelen moeten worden geno-
men. In de memorie van toelichting 
wordt een schatting gemaakt van f 1 
mil jard. Deze schatting kon echter wel 
eens te laag blijken. Het kan ook wel 
f 7 mil jard zijn, aldus de Staatssecreta-
ris. Dat is nogal een verschil. Een 
groot verschil zelfs. 

Het zijn hoge, maar blijkbaar weinig 
zeggende bedragen. Hoe moeten deze 
bedragen worden beschouwd? Hoe 
kwam men destijds aan een schatting 
van f 1 mil jard en welke veronderstel-
lingen liggen ten grondslag aan de 
schatting van f7 miljard? Is het 
verschil geheel toe te schrijven aan 
onzekere factoren? Graag horen wi j 
van de zijde van de Regering een 
nadere uiteenzetting. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
saneringsbeleid kan ook het werkgele-
genheidscriterium, zij het bescheiden, 
een rol spelen. Het belangrijkste 
criterium dient uiteraard te zijn of er 
sprake is van ernstig gevaar en of er 
daardoor sprake is van urgentie. Dit 
neemt niet weg dat tussen gevallen 
met onderling vergelijkbare mate van 
urgentie een nadere prioriteit kan 
worden bepaald op basis van het 
werkgelegenheidscriterium. 

Ik vind het echter een vreemde zaak 
dat de rol die dit criterium speelt, 
afhankelijk wordt gemaakt van het feit 
of in de toekomst financiële ri jksmid-
delen uit een begrotingspost werkge-
legenheidsmaatregelen ter beschik-
king zullen zijn. Dient dit niet veeleer 
afhankelijk te zijn van de werkgelegen-
heidssituatie in plaats van van de 
financieringswijze? Graag had ik 
hierop een antwoord van de Staatsse-
cretaris. 

In dit verband wil ik ook weten 
welke relaties er zijn tussen het 

saneringsbeleid en het innovatiebe-
leid. Tijdens de commissievergadering 
over het aanschaffingsbeleid en de 
innovatie is uitgebreid over de 
problematiek in het algemeen gespro-
ken. Zijn er contacten met het depar-
tement van Economische Zaken 
waarbij aan het innovatie-aspect ter 
zake aandacht wordt besteed? 

Mijnheer de Voorzitter! Over de 
bestuurlijke aspecten van het opstellen 
van het saneringsprogramma wi l ik 
het volgende zeggen. De positie van 
de direct betrokkenen lijkt in het 
wetsontwerp te zijn gewaarborgd. 
Echter, gemeenten en provincies 
zullen wel de nodige voorzichtigheid 
moeten betrachten. De problemen 
rond een gifsaneringsoperatie zijn 
vaak niet alleen van materiële en 
financiële aard, ook psycho-sociale 
problemen doen zich vaak voor. De 
vraag is echter hoe met deze proble-
men dient te worden omgegaan. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land hebben met betrekking tot 
Dordrecht dit probleem aan de orde 
gesteld in een brief aan de Staatsse-
cretaris. Zij hebben aandacht gevraagd 
voor de mensen in de Staart, een 
woonwijk van Dordrecht, die niet 
noodgedwongen moeten verhuizen, 
maar wel in psycho-sociale nood 
verkeren als bewoners van een 
besmette wijk. 

Gedeputeerde Staten gaven het Rijk 
in overweging die huizen aan te 
kopen, ook al omdat de eigenaren 
bang zijn hun huizen te zijner t i jd niet 
meer te kunnen verkopen. Graag 
vernemen wij van de Staatssecretaris 
wat zij ter zake heeft geantwoord en 
hoe zij tegen de hele problematiek 
van mensen die in psycho-sociale 
nood verkeren, aankijkt. 

Voor ik overga tot de financiële 
aspecten van het wetsontwerp wi l ik 
nog opmerken dat mijn fractie kan 
instemmen met de bestuurlijke opzet, 
verbonden aan de uitvoering van de 
saneringsprogramma's die in dit 
wetsontwerp zijn neergelegd. Met 
name de wijzigingen met betrekking 
tot de positie van gemeenten hebben 
onze instemming. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
algemeen kan mijn fractie instemmen 
met het uitgangspunt dat diegenen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bodemverontreinigingen ook moeten 
bijdragen in de kosten van de sane-
ringsoperaties, in casu de vervuiler, 
het Rijk, de provincies, de gemeenten 
en de bedrijven. De vertaling ervan is 
echter bepaald niet eenvoudig, met 
name wat de bijdragen van de 
gemeenten en de bedrijven betreft. 

Overigens, dient naast het verant-
woordeli jkheidscriterium ook niet het 
draagkrachtscriterium een rol te 
spelen in dit interimbeleid? Met name 
vanwege dit laatste criterium zijn wi j 
niet erg gelukkig met de voorgestelde 
regeling voor de gemeenten. 

Met name kleine gemeenten 
kunnen door deze regeling extra 
zwaar worden getroffen. Ik geen een 
voorbeeld. Een saneringsoperatie van 
drie mil joen gulden betekent voor een 
gemeente met 5000 inwoners - ik heb 
dat nagerekend - een belasting van 
bijna f70 per inwoner. Dit is uiteraard 
over enkele jaren verdeeld, uitgaande 
van de norm: maximaal f30 per 
inwoner per jaar. 

Eenzelfde operatie voor een 
gemeente met 500.000 inwoners 
houdt echter slechts een belasting 
van f 1 per inwoner in. De mogeli jkheid 
van een extra bijdrage aan gemeenten 
die door sanering in financiële 
moeilijkheden komen, verzacht 
natuurlijk de pijn, maar is deze 
bijdrage zodanig dat vervolgens van 
een eerlijke verdeling van lasten kan 
worden gesproken? 

De bewindsvrouwe schrijft in haar 
brief van 20 augustus j . l . dat uit de 
programma's 1981 en 1982 over 
bodemsanering blijkt dat naarmate de 
gemeente-grootteklasse toeneemt, de 
hiertoe behorende gemeenten 
veelvuldiger worden geconfronteerd 
met een geval van bodemverontreini-
ging. 

Voorts schrijft zij dat uit de program-
ma's blijkt, dat de gemiddelde kosten 
van bodemsanering voor alle gemeen-
te-grootteklassen ongeveer even 
hoog zijn. Hoe zullen echter de 
programma's voor de komende jaren 
eruit zien? 

Ik wi l hiermee zeggen dat de 
programma's 1981 en 1982 een erg 
wankelijke basis vormen voor een 
systeem dat voor een redelijke 
lastenverdeling moet zorg dragen. 
Dient in het wetsontwerp zelf niet 
genoeg waarborg aanwezig te zijn 
vooreen redelijke lastenverdeling? 
Onzes inziens laat het wetsontwerp 
nog teveel ruimte voor grote verschil-
len in de lasten van inwoners van 
gemeenten. Graag verneem ik over 
deze problematiek een nadere reactie 
van de bewindsvrouwe. 

Ook de vertaling van de verantwoor-
delijkheid van bedrijven geeft de 
nodige problemen. Mijn fractie heeft 
er nogal wat moeite mee om: de 
collectieve verantwoordelijkheid van 
bedrijven die handelen met stoffen die 
in verband staan met bodemverontrei-
niging - ik citeerde - , als uitgangspunt 
te nemen. 
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Van der Vlies 

De omschrijving die in verband 
staat met bodemverontreiniging is 
erg vaag. Een nadere omschrijving 
van de bedoeling is onzes inziens hier 
op haar plaats. Het komt ons voor dat 
aan de mogelijkheid van een heffing 
wordt gedacht, omdat er zich nogal 
wat problemen voordoen om de 
kosten te verhalen op de veroorzakers 
van de verontreiniging. Deze zijn vaak 
niet te achterhalen of bestaan gewoon 
niet meer. 

De potentiële veroorzakers dienen 
daarom maar voor de kosten op te 
draaien. De notitie die de bewindsvrou-
we ons op 24 augustus heeft toege-
zonden, is op dit punt niet zo duidelijk 
dat wij van de wenselijkheid van een 
heffing overtuigd zijn geraakt. 

Wij vragen ons af of het niet beter is 
om de gelden die via een heffing ter 
beschikking zouden moeten worden 
gebracht in de bedrijven te laten en 
deze bedrijven ertoe aan te zetten 
deze gelden zodanig aan te wenden 
dat bodemverontreiniging in de 
toekomst wordt vermeden. 

Er moet immers tegelijk met het 
interim-saneringsbeleid een interirrv 
preventiebeleid worden gevoerd. Hoe 
staat de Regering tegenover deze 
gedachte? 

Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de directe en de indirecte 
kosten van een saneringsoperatie om 
aan te geven welke in aanmerking 
komen voor een rijksbijdrage. De 
indirecte kosten komen voor rekening 
van de veroorzaker als deze kan 
worden achterhaald en in praktisch 
alle andere gevallen, voor rekening 
van de gemeenten. Het is ons nog 
niet duidelijk waarom deze kosten niet 
in aanmerking komen voor een 
rijksbijdrage. Graag ook hier enige 
verduidelijking van de Regering. 

Het is nu nog niet mogelijk een 
globale raming te geven van de 
hoogte van de indirecte kosten. Het 
moet dus niet uitgesloten worden 
geacht dat een gemeente door deze 
kosten in financiële moeili jkheden 
geraakt. Mijn vraag betreft de beoor-
deling of en wanneer een gemeente 
in aanmerking komt voor een extra 
bijdrage ingevolge artikel 10, omdat 
zij anders door de saneringskosten 
dreigt te geraken in een situatie als 
bedoeld in artikel 12 van de Financië-
le-Verhoudingswet 1960. Worden de 
indirecte kosten in dat geval meegere-
kend als kosten voor de saneringsope-
ratie? Wij zouden hierop wil len 
aandringen. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De bezwaren mijnerzijds 
tegen deze wijze van behandeling heb 
ik al naar voren gebracht. Ik zal daar 
niet nader bij stilstaan. Ik geloof wel 
dat die wijze van behandeling ons 
zekere beperkingen oplegt. Daarom 
zal ik volstaan met een aantal zakelijke 
opmerkingen. De achtergrond daarbij 
is zonder enige twi j fel ook dat het 
inzicht in het totale kostenvraagstuk 
nog niet helder is. 

Ik denk aan de mogeli jkheid van 
heffingen en de mogeli jkheid van 
fondsvorming. Daar is een uitgebreide 
notitie over, die wi j helaas nog niet 
grondig genoeg hebben kunnen 
bestuderen. Overigens zien wij ook 
dat de schattingen van de toekomstige 
kosten in de loop van de ti jd nogal 
variëren. Wat dat betreft, wordt het 
wetsontwerp nog omgeven door een 
sfeer van onzekerheid. 

In navolging van de heer Van der 
Vlies verzoek ik de Staatssecretaris 
iets meer bijzonderheden te vertellen 
over wat haars inziens de gevolgen 
zullen zijn voor grote, kleine en 
middelgrote gemeenten. Ook ik ben 
niet overtuigd door de laatste brief 
van de Staatssecretaris, waarin zij 
aangeeft dat dit eigelijk niet wezenlijk 
uiteenloopt. 

Op blz. 2 lees ik dat er gemiddeld bij 
gemeenten met ongeveer 5000 
inwoners één geval is tegenover 
gemiddeld 20 gevallen bij gemeenten 
met ongeveer 200.000 inwoners. Dat 
is nog altijd een verschil van 1 op 2. 
Juist bij de vrees die is uitgesproken, 
dat kleine gemeenten minder kunnen 
manoeuvreren dan grote, zal dit 
verschil des te sterker spreken. 

Wat de positie van de gemeenten 
betreft is er nog een ander punt dat 
mij niet helder is. Ik doel op de 
vergoeding aan de gemeenten voor 
datgene, wat is voorafgegaan aan het 
verzoek aan provinciale staten om een 
saneringsgeval op het programma te 
zetten. 

Een gemeente krijgt aanwijzingen, 
waarover twijfel en meningsverschil-
len zijn. De gemiddelde gemeente 
gaat onderzoeken hoe serieus zo'n 
geval is. Dat brengt kosten met zich, 
voordat een gemeente op het program-
ma staat. Er zijn zelfs al gemeenten 
die hiervoor diensten, vaak kleine 
diensten, hebben ingesteld. De vraag 
blijft in hoeverre zulke gemeenten 
hierbij een zekere financiële steun 
zullen vinden. 

Grote gemeenten zijn in staat om 
bij voorbeeld een gedeelte van het 
ambtenarenapparaat dat zich bezig-

houdt met de Hinderwet af te zonderen 
voor dit soort werk. De kleine gemeen-
ten hebben die mogelijkheid niet. Ook 
daar is dus sprake van hetzelfde 
probleem. 

Ik heb over de tekst van de wet nog 
een drietal vragen. Het eerste punt is 
het aandragen van de gegevens om 
op een provinciaal programma te 
komen. De andere punten hebben 
betrekking op schadevergoeding 
terwijl daarbij bovendien nog een 
vraag rijst ten aanzien van eigenaren 
na de sanering. 

Over het aandragen van de gegevens 
wil ik het volgende zeggen. De 
constructie is nu dat de gemeente de 
gegevens aandraagt bij de provincie 
ten einde op het programma te 
worden gezet. De situatie laat zich 
denken dat in een gemeente vervuil ing 
bestaat of althans een ernstige zorg 
over de mogelijkheid van vervuil ing, 
terwijl om wat voor reden dan ook de 
gemeente zelf niet de allereerste en 
de haastigste is om dit bij de provincie 
aan te melden. 

Het kan zeer wel voorkomen dat 
groepen uit de bevolking zich ernstig 
met een bepaald geval van vervuiling 
bezighouden, terwijl bij voorbeeld om 
redenen van kosten - ik wil ergere 
mogeli jkheden niet noemen - de 
gemeente of invloedrijke kringen in 
de gemeente een aanmelding op het 
programma tegenhouden. Kan de wet 
worden uitgelegd op zo'n manier dat 
groepen uit de bevolking zich toch tot 
de provincie kunnen wenden ten 
einde het geval van vervuiling op het 
programma te krijgen? 

De Staatssecretaris knikt nu op een 
wijze die suggereert dat dit wel 
degelijk mogelijk is. Een toelichting 
aan de hand van de wet zou zeer 
welkom zijn. Het gaat erom welke 
ruimte je aan groepen uit de bevolking 
geeft om daadwerkelijk iets te berei-
ken. 

De schadevergoeding is geregeld in 
artikel 9 en de gronden waarop 
schadevergoeding kan worden 
verkregen zijn opgesomd in de 
artikelen 7 en 8. Het valt op dat de 
toepassing van artikel 9 zeer nauw 
verbonden is aan 'het bevel' dat in de 
artikelen 7 en 8 wordt genoemd. Nu 
lijkt het mij duidelijk dat op een 
gegeven ogenblik bij een verontreini-
ger, als op diens terrein of in diens 
gebouwen zou moeten worden 
opgetreden, het bevel een noodzaak 
is . Bij mensen die de gevolgen 
ondervinden van een verontreiniging 
door een ander, zal het bevel dikwijls 
helemaal miet aan de orde zijn. Nu 
dreigt het gevaar dat hierdoor 
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categorieën van mensen die schade 
ondervinden van een verontreiniging, 
niet voor schadevergoeding in 
aanmerking zullen komen, omdat ze 
niet onder de tekst van de artikelen 7 
en 8 vallen. Ook de Staatssecretaris 
zal dit een onrechtvaardige zaak 
vinden. 

Hoe kunnen wi j deze artikelen nu zo 
uitleggen - het woord van de Staats-
secretaris zal daarbij enig gewicht 
hebben - dat mensen die schade 
ondervinden ook zonder dat er een 
bevel is om zich op dit terrein te 
begeven, daarvan geen werkelijk 
persoonlijke, financiële schade lijden? 

Bovendien is er vaak schade die 
niet rechtstreeks samenhangt met de 
sanering en helemaal niet onder zo'n 
bevelsmogelijkheid valt. Een bekend 
geval is een streek waar vervuiling is 
opgetreden en waar mensen moestui-
nen hebben waarvan de groente niet 
meer eetbaar is. De opbrengst van die 
moestuinen vormde een belangrijk 
deel van het inkomen van die mensen. 
De verhaalmogelijkheid van slacht-
offers dient beter geregeld en aange-
geven te worden. 

Het is denkbaar dat bij voorbeeld 
een hypotheekbank eigenaar is van 
een failliet gegaan bedrijf dat aanzien-
lijke vervuiling veroorzaakt heeft. Het 
is denkbaar dat het desbetreffende 
bedrijf gesaneerd wordt om de 
vervuilingsoorzaak weg te nemen. 
Deze gedwongen sanering zou voor 
de hypotheekbank de prettige situatie 
scheppen, dat dit bezit aanzienlijk in 
waarde stijgt. Dit zou dan de enige 
categorie Nederlanders zijn, aanne-
mendetenminste dat het Nederlanders 
zijn die die bank in bezit hebben, die 
zich door middel van deze sanering 
verrijkt ziet. 

Is de Staatssecretaris van mening 
dat er ergens in de wet een bescher-
ming is opgenomen tegen een 
dergelijke naar de mening van 
iedereen, behalve de betrokkenen, 
onrechtmatige verrijkingsmogelijk-
heid? 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In een tijdsbestek waarin 
de bevolking voortdurend wordt 
opgeschrikt door weer nieuwe 
vondsten van gifconcentraties, is het 
een goede zaak dat een wettelijke 
regeling inzake sanering in geval van 
bodemverontreiniging in de Kamer 
wordt behandeld. 

Het mag dan wat lang geduurd 
hebben en de stroomversnelling van 
de laatste dagen mag hier en daar wat 

fricties hebben gegeven, maar dat 
deze zaken wettelijk geregeld worden, 
stemt tot vreugde. Overigens hebben 
wij enige vertraging ook aan ons zelf 
te danken, gelet op de vele reacties 
die op de voorstellen zijn gekomen. 
De fractie van D'66 wil ik daarbij 
bepaald niet uitzonderen. 

Toch is een nauwkeurige benadering 
een goede zaak, gezien de vele haken 
en ogen van milieu-technische, 
juridische en financiële aard, die 
inherent aan deze materie zijn. 

Al is de interim-wet wat lang 
onderweg geweest, het heeft bepaald 
niet ontbroken aan op deze wet 
anticiperend interim-beleid. Ik denk 
aan de vele onderzoekingen en aan de 
incidentele oplossingen van gevallen 
waarin de verontreiniging zeer 
bedreigend was, zoals in Lekkerkerk, 
en aan de opstelling van de sanerings-
programma's 1981 en 1982. Wij wi l len 
de Staatssecretaris daarmee compli-
menteren. 

Wi j zijn het in grote lijnen eens met 
de inhoud van het wetsontwerp. 
Gezien de urgentie lijkt het ons niet 
gewenst veel veranderingen aan te 
brengen. Het verheugt ons zeer dat 
veel van onze voorstellen tot wijziging, 
die wi j tijdens de schriftelijke voorbe-
reiding naar voren gebracht hebben, 
door de Staatssecretaris zijn gehono-
reerd. Dat is ook niet zo verwonderli jk, 
daar het voor een deel een dialoog 
van de betrokkene met zichzelf, zij het 
in verschillende rollen, betrof. 

Wi j vragen ons met de Centrale 
Raad van de Milieuhygiëne wat de 
saneringsprogramma's betreft toch 
af, of het criterium 'ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid en het 
mil ieu', in de vorm van een richtlijn 
nader kan worden uitgewerkt? Wat is 
de mening van de Staatssecretaris 
hieromtrent? 

Tijdens de schriftelijke voorberei-
ding is door ons zeer hard aangedron-
gen op een grotere invloed van de 
gemeente en op meer inspraak en 
openheid voor de burgers. Het stemt 
tot tevredenheid, dat deze gedachten 
voor een groot deel weerklank 
hebben gevonden. De recent ontvan-
gen gewijzigde richtlijnen voor de 
provincie en de aanvulling daarop 
kunnen dit illustreren. Wij denken bij 
voorbeeld aan de rol die oud-werkne-
mers en omwonenden nu kunnen 
spelen bij de melding. 

Er is aangedrongen op een in de 
wet te formuleren taak voor de 
waterschappen. Het lijdt geen twijfel 
dat in veel gevallen niet aan de 
waterschappen voorbij kan en moet 
worden gegaan. Toch is de verant-

woordelijkheid van de waterschappen 
nogal variabel, bij voorbeeld al dan 
niet belast met de zuiveringstaak, 
zodat wij ons kunnen vinden in 
hetgeen hierover is geformuleerd. 

Ook al zijn de openheid, inspraak en 
het betrekken van de burgers bij de 
procedure behoorlijk geregeld, de 
gang van zaken na het constateren 
van een ernstige bodemverontreini-
ging blijft een zeer delicate zaak. Van 
de overheden wordt in dezen een 
uiterst slagvaardig en genuanceerd 
beleid gevraagd. Mij is opgevallen dat 
de grootste schade voor de burgerij 
tot nu toe niet is gelegen in toxisch-
fysiek leed, maar in grote sociaal-psy-
chologische onrust, angst en onzeker-
heid. De heer Van der Vlies sprak hier 
al over. 

De grootst mogelijke openheid, in 
voor een ieder begrijpelijke taal, is het 
eerste dat dient te worden betracht en 
wel in een zo vroeg mogelijk stadium. 
Dit alles dient te worden vergezeld 
van een deskundige toelichting op 
realiteitsniveau over de eventuele 
gevaren voor de bevolking. Geschiedt 
dit nu te alarmerend, dan is de 
veroorzaakte onrust nauwelijks meer 
te corrigeren. 

Gebeurt dit vergoelijkend, dan moet 
het later worden gecorrigeerd. Het 
gevolg is dan verlies van vertrouwen 
in de overheid en toenemende angst 
en onzekerheid. Nog erger is het als 
de diverse overheden verschillende 
geluiden laten horen. Dit moet in elk 
geval worden vermeden. 

Als er één fout wordt gemaakt in 
deze met elkaar samenhangende 
zaken zal dit jarenlange onzekerheid 
voor grote bevolkingsgroepen tot 
gevolg hebben. Dit laadt een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders 
van de overheden. Gelukkig geeft het 
wetswerp hier een goed stramien en 
wordt dit nog eens in de richtlijnen 
geaccentueerd. 

Om ontsporingen in dezen te 
voorkomen is het naar onze mening 
zeer gewenst, direct na het constateren 
van een geval van bodemverontreini-
ging, bewoners bij de projectgroepen 
te betrekken evenals de gemeente. Is 
het ook de beleidslijn van de Staatsse-
cretaris, dit bij voorbeeld in de nog te 
volgen richtlijnen weer te geven? 

De vorige sprekers hebben ook over 
de financieringsregeling gesproken, 
die volgens mij het grote knelpunt is 
in deze wetgeving. Ook onzerzijds is 
dit bij de schriftelijke voorbereiding 
naar voren gebracht. De aanvankelijk 
geschatte bedragen waren in onze 
optiek veel te laag. De feiten hebben 
dit onderstreept. Helaas past naar 
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onze mening ook voor de toekomst 
op dit gebied geen optimisme. 

Grote zorgen hadden wi j aanvanke-
lijk over de positie van de gemeenten. 
Inmiddels kunnen wi j ons vinden in 
de argumentatie en de voorstellen 
van de Staatssecretaris, evenals in 
haar commentaar op het advies van 
de Raad voor de gemeentefinanciën. 
Fondsvorming uit de algemene 
middelen ter voorfinanciering werd 
eerst door ons voorgestaan. De 
argumentatie van de Staatssecretaris 
onder 116 van de memorie van 
antwoord heeft ons ervan kunnen 
overtuigen dat dit bepaald niet 
noodzakelijk is. De regeling waarbij 
Rijk, gemeente en bedrijfsleven 
worden betrokken heeft zeker gelet op 
de pas gearriveerde brief van de 
Staatssecretaris hieromtrent met de 
uitwerking en de toelichting, onze 
instemming. 

Met belangstelling zien wi j het 
wetsontwerp over de heffingen van 
het bedrijfsleven ter uitwerking van 
artikel 14 van de wet in dezen tege-
moet. Wij hopen dat het gelukt een 
zodanige opstelling hiervan te 
realiseren, dat deze hanteerbaar is en 
het bedrijfsleven niet voor onoverko-
melijke moeilijkheden wordt geplaatst. 
Wij achten dit mogelijk. 

Veel argumenten die het bedrijfsle-
ven aanvoert om niet tot heffing te 
komen, kan realiteitswaarde niet 
worden ontzegd. Toch zijn ook 
dergelijke redeneringen op te bouwen 
voor de bijdragen van Rijk en gemeen-
te. 

Hoe men het ook wendt of keert: 
Rijk, gemeente, provincie en bedrijfs-
leven zijn verantwoordelijk en dienen 
daarop te worden aangesproken. Dit 
dient uiteraard bij voorkeur te geschie-
den in de vorm van aanspreken van 
op te sporen vervuilers. Ook daarover 
spraken voorgaande sprekers. 

Ik kom nu te spreken over het 
aandeel van het Rijk in de financiering. 
Wij achten het zeer toe te juichen dat 
de Staatssecretaris de wenselijkheid 
tot een structurele financiering 
onderschrijft. Zie hiervoor punt 24 van 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. 

Wij behoeven maar te denken aan 
de vervelende situatie die is ontstaan, 
doordat het kabinet-Van Agt I een 
heel goed milieubeleid vaststelde en 
de vertaling daarvan in de meerjaren-
cijfers voor een groot deel bleek te 
ontbreken: het bekende gat van 350 
min. Het lijkt ons van essentieel 
belang dat in deze meerjarenramingen 
voldoende continuïteit in de financie-
ring wordt gerealiseerd. 

Het getuigt dan ook van wijs inzicht, 
als de Staatssecretaris in het kader 
van de besluitvorming voor de 
begroting voor 1983 mededeelt, 
voorstellen te hebben ingediend tot 
reservering van meer toereikende 
bedragen voor de bodemsanering in 
de begroting voor 1983 en in de 
meerjarenramingen voor 1984, 1985 
en 1986. Kan de Staatssecretaris een 
geringe indicatie geven over de 
hoogte van deze bedragen? 

Daar het hierbij om bodembedragen 
gaat en er zich ooit incidenten kunnen 
voordoen die niet te voorzien zijn, lijkt 
het gewenst ook budgettaire maatre-
gelen te treffen om eventuele aanvul-
lende financiering zeker te stellen. Ziet 
de Staatssecretaris hiertoe ook 
mogelijkheden voorhanden? Alles 
dient eraan te geschieden dat een 
vastgesteld milieubeleid ook kan 
worden uitgevoerd met behulp van 
voldoende financiële reserveringen. 

Omdat bekend is hoe de Staatsse-
cretaris over deze materie denkt en 
gezien het ontbreken van volmaakte 
zekerheid mijnerzijds dat ik de tweede 
termijn kan meemaken, dien ik mede 
als steun in de rug voor het beleid van 
deze Staatssecretaris een motie in om 
hieromrent een uitspraak van de 
Kamer te vragen, hoewel ik weet dat 
het niet de gewoonte is, zeker niet van 
een partij die in de Regering partici-
peert. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Mik wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de bodemsanering 
hoge prioriteit dient te krijgen en dat 
dientengevolge in de komende jaren 
belangrijke geldsommen hiervoor 
dienen te worden gereserveerd; 

spreekt als haar mening uit, dat in de 
meerjarenraming met deze overwe-
ging voldoende rekening zal moeten 
worden gehouden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19(16821). 

D 
De heer Tripels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Soms is het wel eens goed 
om peremptoir te worden gesteld en 
beperkt te zijn in de ti jd. Je wordt dan 
gedwongen om te proberen de meest 
cruciale punten uit een wetsontwerp 

te lichten. Dat heeft het voordeel van 
verduidelijking. Bovendien heeft dit 
het voordeel dat het niet wordt 
overspoeld door bijzaken. 

Het zal duidelijk zijn dat de Interim-
wet bodemsanering een noodwet is, 
die noodzakelijk is geworden - daar 
zijn wij het allemaal over eens - door 
de ellende die ons plotseling overviel. 
Het was een onaangename erfenis uit 
het verleden, die wi j niet konden 
verwerpen. Het was een nalatenschap 
die wi j moesten aanvaarden. 

Nu dacht ik dat wij voor de behan-
deling die wi j samen geprojecteerd 
hebben, een inzicht van de Staatsse-
cretaris zouden kunnen krijgen in de 
heffingen, hoe deze gestructureerd 
waren, hoe de verhouding zou zijn 
van de algemene middelen in relatie 
tot de heffingen en - wat ik dus miste 
in die brief van 24 augustus - hoe het 
perspectief is van de schadevergoe-
dingsacties, die in het wetsontwerp 
worden genoemd. Dat is ook een bron 
die het wetsontwerp noemt, zelfs een 
verplichting die aan de Regering is 
opgelegd, om waar mogelijk en 
nodig, dergelijke acties uit een 
onrechtmatige daad in te stellen. 

Ik las dat de bewindsvrouwe de 
realisering van een dergelijke heffing 
een ingewikkelde zaak vindt. Ik neem 
aan dat zij zich, voordat de brief van 
24 augustus 1982 het levenslicht 
aanschouwde, over de aard van de 
heffingen heeft gebogen en heeft 
laten nagaan wat de jurische structuur 
en het doel daarvan zijn en tot wie die 
heffing moet worden gericht. Uiteraard 
moeten daarbij de sociaal-economi-
sche aspecten van een dergelijke 
heffing worden onderkend. 

Het valt mij op dat daarover geen 
woord wordt gezegd, behalve - dat is 
het enige licht dat ik zie in de brief 
over het inhoudelijk vaststellen van 
de heffing - de stelling dat, door het 
instellen van heffingen, de vertaling 
kan plaatsvinden van de collectieve 
verantwoordelijkheid van de desbe-
treffende bedrijfstakken voor het 
ontstaan van de bodemverontreini-
ging. Dit is dus de vertaling van een 
ingewikkelde zaak. 

In de eerste plaats wi l ik opmerken, 
dat van een collectieve verantwoorde-
lijkheid in juridische zin nooit sprake 
kan zijn. Dat misverstand is reeds 
gerezen blijkens de schriftelijke 
correspondentie tussen de Staatsse-
cretaris en mij, toen ik sprak over 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Als er 
namelijk méér vervuilers zijn, die één 
vervuiling hebben veroorzaakt, is er 
sprake van hoofdelijke aansprakelijk-
heid. 
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Er is een groot verschil met collec-

tieve verantwoordeli jkheid, dat meer 
een politiek begrip is. In het recht 
kennen wij alleen maar aansprakelijk-
heid. Natuurlijk is men verantwoorde-
lijk, maar de aansprakelijkheid is de 
basis van de rechtsactie en van de 
rechtsverhouding. Wanneer in deze 
wet staat, dat schadevergoedingsac-
ties zijn geïntendeerd, kan daarmee 
niet een collectieve verantwoordeli jk-
heid worden bedoeld, maar is het 
gericht op iemand die daadwerkelijk 
de schade heeft veroorzaakt. 

Als er sprake is van meer personen, 
noemen wij dat hoofdelijke aansprake-
lijkheid. Tussen de veroorzakers 
onderling is er dan een regres; ze 
moeten zelf uitzoeken, in hoeverre 
hun verantwoordeli jkheid zich 
onderling uitstrekt. Wi j hebben het 
dan over de onderl inge regresactie, 
waarin wi j ons thans niet behoeven te 
verdiepen. 

Wat is nu de hier bedoelde heffing? 
Zij lijkt op een geprognotiseerde 
schadevergoeding, die van iemand 
wordt gevraagd op grond van het feit, 
dat hij of zijn bedrijf, gelet op redelij-
kerwijze te verwachten gevolgen, 
schade zal veroorzaken. Dat is de 
betekenis van deze heffing. Men 
moet dus eigenlijk a priori proberen 
vast te stellen wat de gevolgen 
kunnen zijn voor het mil ieu en die 
gevolgen in geld vertalen, zodat men 
de hoogte van de heffing kan vaststel-
len. 

In de tweede plaats moet die 
heffing zich richten op die personen, 
die het aangaat. In de brief wordt 
gesproken over 'de desbetreffende 
bedrijfstakken', maar dat is te grof. 
Een heffing kan zich alleen maar 
richten op dat bedrijf of die soort van 
bedrijven, waarvan redelijkerwijze te 
verwachten is dat zij door hun 
bedrijfsvoering schade aan het milieu 
kunnen veroorzaken. 

In de derde plaats moet de heffing 
in verhouding staan tot de bedrijfsac-
tiviteiten. Met andere woorden: voor 
een klein fabriekje met een omzet van 
f 100.000, is de heffing anders dan 
voor een fabriek met een omzet van 
f 10 min. 

In de vierde plaats moet een heffing 
een preventieve werking hebben want 
als zij alleen het karakter van een 
schadevergoeding zou hebben, zou 
men het doel voorbijschieten. De 
bedrijven die bereid zijn, maatregelen 
te nemen om de gevaarzetting van 
hun procédé of produkten te elimine-
ren en om daarvoor kosten te maken, 
moeten kunnen worden vrijgesteld. 

Met andere woorden: door nu 
botweg de desbetreffende bedrijfstak-
ken in een collectieve verantwoorde-
lijkheid een heffing op te leggen, 
miskent men bij nadere beschouwing 
wat het wezen moet zijn van een 
dergelijke heffing. 

In het rapport dat bij de brief is 
gevoegd, wordt nog geduid op een 
probleem. Stel dater een heffingsplich-
tige is en dat de heffing is gemotiveerd, 
duidelijk en genuanceerd gesteld, dat 
blijkt waarop zij is gebaseerd - niet op 
een collectieve verantwoordeli jkheid, 
want alleen een risicodragende factor 
mag een rol spelen - dan is het de 
vraag, hoe deze heffing zich verhoudt 
met de schadevergoedingsactie 
waarin de wet voorziet. 

Als je een heffing betaalt, ben je 
dan van schade-acties gevrijwaard of 
kun je dan nog eens door wie dan ook 
worden aangesproken? Als antwoord 
kan men geven dat de Minister het 
alleen maar zal doen op basis van de 
uitkering die hij heeft gedaan. Dat 
geeft nog geen garantie dat iedere 
gelaedeerde geen actie tegen de 
veroorzaker kan instellen, of het 
moest zijn dat de veroorzaker dan kan 
zeggen: 

Ik heb een bijdrage, een heffing 
betaald, dus ik kan naar believen 
produceren volgens de afspraak die ik 
op grond van die heffing met de 
Regering heb gemaakt. 

De principiële vraag die vandaag 
gewettigd is, waarvoor wi j niet de t i jd 
hebben om er fundamenteel over te 
praten, is of het in het kader van deze 
interimwet toelaatbaar is om een 
heffingstelsel te imputeren of in te 
brengen. Daarop moet ik onomwon-
den antwoorden dat het eenvoudig 
niet kan, omdat wij met het verleden 
te maken hebben. 

Wanneer men het met mij eens is 
dat de heffing aan bepaalde normen 
moet voldoen, dan impliceert dit dat 
men nooit met terugwerkende kracht 
heffingen kan opleggen aan mensen 
of bedrijven die wellicht niet meer 
bestaan. Ik laat de rechtsonzekerheid 
en de feitelijke onmogeli jkheid nog 
buiten beschouwing. 

Nu aan mensen heffingen opleggen 
voor onrechtmatige daden die in het 
verleden zijn gepleegd, druist in tegen 
het meest principiële rechtsbeginsel. 
Men kan nooit met heffingen onrecht-
matige daden uit het verleden aan 
andere mensen opzadelen. Vandaag 
is dus de vraag aan de orde of er in 
het kader van de Interimwet bodem-
sanering, die terecht beoogt om de 
erfenis uit het verleden ongedaan te 
maken en de nadelige gevolgen weg 

te nemen, de kosten daarvan via 
heffingen op anderen kunnen worden 
verhaald. Dan zeg ik ten principale: 
neen 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! Omdat 
de bijdrage aan de discussie van mijn 
kant vandaag in het gedrang komt, wi l 
ik bij interruptie toch een misverstand 
uit de weg ruimen. De heer Tripels 
relateert de heffing rechtstreeks aan 
het begrip 'onrechtmatige daad'. Het 
instellen van een heffing mag niet op 
die manier worden gerelateerd aan 
het juridisch heel gespecificeerde 
begrip 'onrechtmatige daad'. Dat zou 
tot een zeer groot misverstand over 
de begripsopvatting over beide 
verschillende zaken leiden. Hierover is 
nog wel veel meer te zeggen, maar 
dat kan ik nu niet doen. Ik interrumpeer, 
omdat ik denk dat anders het beeld te 
zeer vertekend zou zijn. 

De heer Tripels (VVD): De Staatssecre-
taris is het helemaal met mij eens. Ik 
zal kort herhalen, wat ik heb betoogd. 
Met de interimwet wordt beoogd, 
vuilnisbelten op te ruimen die in het 
verleden zijn ontstaan als gevolg van 
onrechtmatige daden of onzorgvuldig 
handelen. Daar zijn kosten aan 
verbonden. 

Een heffing in de toekomst kan 
echter nooit gebruikt worden om 
onrechtmatige daden uit het verleden 
te elimineren. Ik heb verder stilgestaan 
bij de aard van de heffing en ik heb 
me verdiept in de vraag, hoe je zo'n 
heffing moet zien, welke factoren, 
welke elementen daarin terug te 
vinden moeten zijn, wi l zij aanvaard-
baar zijn. 

Juist omdat het onmogelijk is om 
de veroorzakers van de ellende 
waarmee wi j nu te maken hebben, op 
te sporen en aansprakelijk te stellen, 
kun je geen nieuwe bedrijven, andere 
bedrijven of rechtspersonen opzadelen 
met een heffing om die erfenis uit het 
verleden op te vangen. Dat heb ik 
betoogd. Een dergelijke heffing 
behoort ten principale niet thuis in 
deze interimwet. 

Het is zinvol om er straks bij de 
behandeling van de wet op de 
bodemsanering uitgebreid over te 
discussiëren. Te allen tijde behoort 
daarbij het principe te gelden, dat de 
vervuiler betaalt. Dat zullen wi j nooit 
los mogen laten, ook niet bij het 
heffingenbesluit. Gelukkig hebben wi j 
het recht, mee te praten en te amen-
deren. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Nu de heer Tripels even adem-
haalt, wi l ik nog even terugkomen op 
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mijn interruptie van zoeven. Ik wil nu 
geen voorschot nemen op de discussie 
aan de hand van een wetsontwerp 
over heffingen, maar ik moet twee 
dingen wel duidelijk stellen. Het is 
niet zo dat er eerst een onrechtmatige 
daad moet zijn gepleegd, voordat er 
kosten zijn waarvoor een bijdrage kan 
worden gevraagd. 

In ons milieurecht is het heel 
gebruikelijk dat zo'n bijdrage wordt 
omgeslagen. Als de heer Tripels 
verder zegt, dat een heffing alleen 
naar de toekomst kan werken, dan 
wijs ik hem op het betalen van 
saneringsmaatregelen in het kader 
van andere milieuwetten, waarbij al 
veroorzaakte vervuiling wordt bestre-
den uit heffingen, niet alleen gericht 
op de toekomst dus. 

Dat laat onverlet dat er zeker enige 
haken en ogen zitten aan dit specifieke 
wetsontwerp. Deze twee factoren moet 
je hoe dan ook, hoe je verder ook die 
discussie over de heffingen voortzet, 
heel scherp in de gaten houden. 

De heer Tripels (VVD): Ik ben het er 
vanzelfsprekend helemaal mee eens, 
dat er goed over nagedacht moet 
worden, maar daarom verbaast het 
mij dat de Staatssecretaris in haar 
brief van 24 augustus 1982 volstaat 
met de mededeling, dat het realiseren 
van een dergelijke heffing een 
ingewikkelde zaak is. Ik had gehoopt 
dat de Staatssecretaris ons iets zou 
hebben medegedeeld over de achter-
liggende gedachten. Nu zegt ze alleen 
dat het instellen van heffingen een 
vertaling van de collectieve verant-
woordeli jkheid kan bieden. Die 
boodschap geeft zij mee. Dat lijkt 
natuurlijk nergens op. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Er is niet alleen een brief 
gestuurd, maar ook een nogal 
uitgebreide notitie, waarin de heer 
Tripels een veelvoud aan antwoorden 
op zijn vragen kan vinden. Ik vraag 
hem dan ook, die notitie goed op zich 
te laten inwerken en vervolgens de 
behandeling van zo'n wetsontwerp 
over heffingen - na het geven van 
adviezen - af te wachten. Daarop 
kunnen amendementen worden 
ingediend, men kan op de gevraagde 
adviezen reageren en men kan 
desgewenst - wat mij betreft: onver-
hoopt - tegen het wetsontwerp 
stemmen. 

De heer Tripels (VVD): Dan zou ik de 
Staatssecretaris voordat ik verder ga 
met mijn betoog, willen vragen... 

De heer Lansink (CDA): Zou ik de heer 
Tripels eerst een vraag mogen 
stellen? Het is prachtig dat de heer 
Tripels de Staatssecretaris eerst nog 
een vraag wil stellen, maar kan hij 
niet beter even wachten op het 
antwoord? Op die manier is de tijd die 
voor dit debat beschikbaar is, snel op. 
Ik vind het een prachtig verhaal - ik 
ben het zelfs met een gedeelte ervan 
eens - maar het wordt zo wel moeilijk. 
U kent de Staatssecretaris; ze kan niet 
in drie woorden antwoorden, ze heeft 
drie zinnen nodig. 

De heer Tripels (VVD): Het is wel een 
zeer gestructureerd verzoek, mij te 
beheersen in mijn vraagstelling. Ik 
kan slechts antwoorden dat ik de nota 
heb gelezen en het standpunt van de 
Staatssecretaris over het advies mis. 
Hiermee was ik iets verder geweest, 
want ik heb kritiek op het advies. Ik 
meen dat het te ver voert, op dit 
moment op het advies in te gaan, 
terwijl ik niet weet hoe de Staatssecre-
taris en de Regering denken over het 
principiële karakter van de heffingen 
dat uit het overigens niet geheel 
duidelijke advies is af te leiden. Deze 
zaak is nogal polymorf. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik probeer hierop in iets meer 
dan drie woorden te reageren, want ik 
kan straks waarschijnlijk helemaal niet 
antwoorden. Ik wijs erop dat een 
standpunt over de heffingen is 
aangegeven in de brief die ik heb 
verzonden. Hierin staat dat de Rege-
ring, kennis genomen hebbend van 
alle gegevens die in de notitie staan, 
van mening is dat artikel 14 van het 
ontwerp van interimwet bodemsane-
ring, waarin staat dat heffingen bij 
wet kunnen worden ingesteld, 
uitvoerbaar is. Dit wordt zorgvuldig 
uitgewerkt. Ik wil niet de indruk laten 
bestaan dat hierover helemaal geen 
standpunt is gegeven. 

Hierbij moet ik het laten om wille 
van de t i jd. 

De heer Tripels (VVD): Dat zegt u, 
maar ik kan erop doorgaan. Als de 
Regering uitvoering van artikel 14 
baseert op het advies, blijven allerlei 
vragen onopgelost. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Daarom wordt waarschijnlijk nog aan 
allerlei instanties advies gevraagd, 
waarmee ik het niet eens ben. Ik ben 
het met de heer Tripels erover eens 
dat deze zaak niet is geregeld. Er is 
slechts geschreven dat er in principe 
een heffing komt, maar wi j weten niet 
wat er gaat gebeuren, omdat er nog 
geen standpunt van de Regering is. 

De heer Tripels (VVD): Zo is dat! 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gespro-
ken over de fondsvorming. Daar gaf 
de bewindsvrouw een antwoord op. Ik 
ben van mening dat het antwoord 
luidde: aan de oprichting van een 
apart fonds, naar analogie van het 
waarborgfonds motorverkeer, wordt 
derhalve evenmin gedacht. Het 
minste wat je echter kan doen, is 
erover denken, maar het zal wel niet 
de bedoeling zijn dit niet te doen. 

Het wezen van de fondsvorming, 
naar analogie van hetgeen in Amerika 
bestaat en naar analogie van het 
waarborgfonds motorverkeer, is dat 
ook de bedrijven en de verzekeraars 
aan het onderzoeken zijn of dit 
mogelijk is. Zij sluiten het niet uit. Er 
zit een bepaald risico in, want het 
betreft niet alleen de heffingen, maar 
ook bepaalde risicodekking voor de 
maatschappij moet worden opgevan-
gen. 

Nu de verzekeringswereld en het 
bedrijfsleven zich echter fundamenteel 
beraden over het oprichten van een 
fonds naar analogie van hetgeen in 
Amerika bestaat, is het mijns inziens 
voorbarig om kritiekloos te zeggen 
dat er verder niet over wordt gedacht. 

Wil de Staatssecretaris haar mening 
dienaangaande welwil lend herzien en 
afwachten wat het bedrijfsleven daar 
zelf van zegt? Dat betekent niet dat als 
het bedrijfsleven meteen bedrijfsfonds 
komt, wi j dat als wetgever klakkeloos 
moeten overnemen. Het is echter 
zinvol om erover te gaan discussiëren. 

Nu ik mij heb willen beperken tot de 
essentialia, blijft de vraag nog open 
hoe het met de schadevergoedingsac-
ties zit. Ik heb de leidraden die aan de 
provinciale besturen zijn toegezonden, 
gelezen. Ik was benieuwd of in de 
leidraden enigerlei indicatie zou staan 
over artikel 13, waarin staat dat de 
kosten van voorbereiding en sanering 
etc. kunnen worden verhaald. 

In de indicaties aan de provinciale 
besturen zou dan moeten staan dat 
als er bodemvervuiling wordt gevon-
den, nagegaan moet worden wie de 
veroorzaker is en geprobeerd moet 
worden de rechtspersoon, de verhaals-
mogelijkheden en de causaliteitsvra-
gen te onderzoeken. 

Ik vind daarin tot mijn verwondering 
geen enkele indicatie, terwijl die toch 
voor de hand had gelegen aangezien 
artikel 13 toch geen loze letter is. 

In artikel 13 staat verder dat de 
Minister verhaal kan zoeken op 
degene door wiens onrechtmatigheid 
de verontreiniging is veroorzaakt. Wat 
de Minister kan, kan iedereen. Liever 
zou ik zien dat er stond dat de Minister 
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die actie indien mogelijk imperatief 
voorschrijft. 'Indien mogeli jk' betekent 
hier ' indien het juridisch bewijsbaar 
is'; het houdt tevens in ' indien er 
verhaalsmogelijkheden zijn op de 
onrechtmatige derde'. 

Voorts is de vraag gewettigd 
waarom in artikel 13 de zinsnede 
'behoudens matiging door de rechter' 
is opgenomen. Bij iedere onrechtmati-
ge daad heeft de rechter alti jd om 
bepaalde redenen een matigingsrecht. 
Waarom moeten wi j nu uilen naar 
Athene dragen en een dergelijke 
vanzelfsprekendheid in dit artikel 
opnemen? 

De Minister stelt de procedure 
ingevolge artikel 13 in werking. 
Onderdeel daarvan is een vordering 
van de gemeente en de provincie, 
door deze overgedragen. In welke 
verhouding zal de uitdeling van het 
verhaalde plaatsvinden wanneer die 
actie succes heeft? Zou het niet 
redelijk zijn, gelet op de financiële 
nood van de gemeenten, dat men 
eerst daaruit datgene voldeed wat de 
gemeente ter zake van de bodemsa-
nering heeft gefinancierd? Het is maar 
een voorstel. 

In dit verband merk ik nog op dat 
het geen zin heeft, nu nader in te gaan 
op de verhouding tussen provincie en 
gemeente. In de schriftelijke voorberei-
ding is dat al tot uitdrukking gekomen. 
Daarin heeft de Staatssecretaris 
gezegd dat er voldoende aanknopings-
punten zijn: de projectgroep en 
overlegsituaties. Daarmee hebben wi j 
vrede. Men kent de klachten van de 
gemeenten, die zelfs met een wets-
voorstel zijn gekomen. Ik vind het 
jammer, daarmee in dit stadium te 
komen; het is nu post factum. 

Ik wi l nu wel zeggen dat in de 
definitieve wet bodemsanering 
duidelijke structuren moeten worden 
aangegeven waarmee aan de autono-
mie van de gemeente op wier terrein 
dat allemaal plaatsvindt, ook de 
nodige rechtsgevolgen en structuren 
worden verleend. Met andere woor-
den, ik ga nu niet in op de overigens 
terecht, maar wat laat geuite klachten 
van gemeenten. Zij komen zelfs met 
een wetswijziging naar voren. 

Het is echter in het stadium waarim 
deze urgente noodwet verkeert, 
onmogeli jk om met amendementen te 
komen die de hele structuur onderste-
boven gooien. Men is deze weg nu 
eenmaal gegaan. Het is alleen maar 
toelaatbaar, begrijpelijk en acceptabel, 
omdat het een interimwet, een 
noodwet is met alle aspecten vandien. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de PPR is in 
ieder geval blij dat de interimwet nu 
eindelijk plenair aan de orde is. Het 
liefst had ik dit wetsontwerp geheel 
afgehandeld met het huidige kabinet 
voor 8 september. Dit heb ik dinsdag 
j . l . ook laten blijken en ik heb een 
poging daartoe ondernomen. Men 
zou ook kunnen denken dat een 
interimwet precies iets is voor een 
interimkabinet. Deze zou juist door 
het interimkabinet afgehandeld 
moeten worden. Maar goed, wij 
zullen zien hoe ver wi j komen. 

Intussen wordt hard gewerkt aan de 
sanering van de meest ernstige 
verontreiniging. De daaruit verkregen 
ervaring leert ons dat de procedures 
toch altijd langer duren dan oorspron-
kelijk was ingeschat en dat dus de 
feitelijke sanering op een later ti jdstip 
plaatsvindt dan waarvan in een eerder 
stadium was uitgegaan. 

Een andere ervaring is dat verwer-
kingsmethoden veelal nog technische 
gebreken vertonen en dat met name 
voor met cyanide verontreinigde 
gronden onvoldoende verwerkingsca-
paciteit aanwezig is. Tijdelijke opslag 
van met cyanide verontreinigde grond 
lijkt dan de meest aangewezen weg. 
Gemeenten staan echter niet te 
trappelen om deze verontreinigde 
grond tijdelijk op hun grondgebied op 
te slaan. 

De provincies die verantwoordeli jk 
zijn voor de uitvoering van de sane-
ringsprogramma's beschikken ook 
niet over een afdoend bestuurlijk 
middel om dergelijke lokaties af te 
dwingen. Dat laatste zou moeten 
gebeuren. Het ontbreken van de 
mogelijkheid om snel en effectief 
aanwijzigingen te kunnen geven 
vanuit de provincie, is echter ontegen-
zeggelijk een factor in de vertraging 
van de uitvoering van de saneringspro-
gramma's. 

Het IPO-milieu heeft ons een brief 
gestuurd waarin wordt gepleit voor 
het in de interimwet opnemen van 
een aanwijzingsbevoegdheid van 
gedeputeerde staten bij bestemmings-
plannen, zoals in het wetsontwerp 
tot wijziging van de Wet op de 
ruimtelijke ordening het geval is. Hoe 
reageert de Staatssecretaris op deze 
suggestie? 

In de memorie van antwoord, punt 
82, wordt op deze kwestie ingegaan, 
met name op artikel 38 vierde lid van 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
WRO. Daaraan wordt echter niet het 
oordeel verbonden dat tijdelijk een 

dergelijke bevoegdheid aan de 
interimwet zou dienen te worden 
toegevoegd. 

Hoe zit het trouwens met de 
toezegging in de memorie van 
antwoord onder punt 82, dat de 
Staatssecretaris zou overwegen de 
voorgenomen wijziging van artikel 17 
van de Wet op de ruimtelijke ordening 
in de interimwet op te nemen, 
waardoor een tijdelijke vrijstelling van 
het bestemmingsplan kan worden 
gegeven voor andere werken dan 
bouwwerken, dan wel voor de 
bestemming afwijkend gebruik? 
Bestaat hiertoe geen aanleiding, nu in 
het geheel nog niet duidelijk is 
wanneer de gewijzigde WRO kracht 
van wet krijgt? 

Men moet bedenken dat de doelstel-
ling van het wetsontwerp, het op 
korte termijn treffen van maatregelen 
in die gevallen van dreigende bodem-
verontreiniging waarin ernstig gevaar 
bestaat voor de volksgezondheid of 
het mil ieu, gefrustreerd kan worden 
door het niet ter beschikking hebben 
van tijdelijke depots, waarin de 
verontreinigde grond op milieuhygië-
nisch verantwoorde wijze kan worden 
opgeslagen, in afwachting van de 
totstandkoming van verantwoorde 
operationele bodemsaneringstechnie-
ken. 

De problematiek is de Staatssecre-
taris niet onbekend. Of het nu chemisch 
afval, kernafval of verontreinigde 
grond betreft, in essentie gaat het om 
dezelfde problemen. Nieuwegein is 
een slecht voorbeeld. Den Helder gaat 
nu heel misschien een goed voorbeeld 
geven. 

De bodemsanering blijkt een 
gigantische operatie te zijn, waarmee 
veel geld is gemoeid, waarin ontzet-
tend veel bestuurlijke kracht gaat 
zitten en waaruit ook veel economische 
activiteiten kunnen voort vloeien. Het 
is een bedrijf op zich geworden. Een 
bedrijf kan en mag niet alleen vanuit 
de top worden bestuurd. Alle geledin-
gen moeten op volwaardige wijze bij 
de uitvoering van de taak worden 
betrokken. 

Wat de bestuurlijke betrokkenheid 
van de gemeenten betreft bij het 
bedrijf Sanering Bodemverontreini-
ging Nederland BV, is een duidelijke 
verbetering gerealiseerd door de 
eerste nota van wijzigingen. Op één 
onderdeel, namelijk de financiële 
betrokkenheid van de gemeenten bij 
de saneringsoperatie, heerst bij de 
gemeenten nog grote ontevredenheid. 
De gemeenten zeggen dat wie 
bepaalt, ook dient te betalen. Aange-
zien in de gekozen opzet de provincies 
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en het Rijk bepalen, moet van hen ook 
de volledige financiering komen. Wij 
zijn het met deze stell ingname niet 
geheel eens. Ook de gemeenten 
hebben veelal een verantwoordeli jk-
heid met betrekking tot de op hun 
grondgebied geconstateerde bodem-
verontreiniging. 

Ik denk aan de gemeentelijke 
gasbedrijven en aan een niet afdoende 
controle op de uitvoering van de 
hinderwetvergunning. De gemeenten 
gaan veelal niet vrij uit. Zij hebben 
daarenboven ook groot belang bij de 
snelle bodemsanering; als het al niet 
vanuit volksgezondheidsoverwegin-
gen is, dan toch wel vaak vanuit 
volkshuisvestingsbelangen. Een 
financiële betrokkenheid van de 
gemeenten bij de sanering achten wi j 
dus gerechtvaardigd. De kritiek van de 
gemeenten luidt, dat er een oneven-
wichtige verhouding bestaat tussen 
bestuurlijke en financiële betrokken-
heid van de gemeenten bij de op hun 
grondgebied plaatsvindende bodem-
sanering. Die kritiek is niet geheel 
onterecht. 

Met name de toetsingsnorm van 30 
gulden per inwoner per jaar gedurende 
vi j f jaar is aan de hoge kant, zeker als 
de Staatssecretaris in haar reactie op 
het advies van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën laconiek vaststelt 
dat gemeenten worden geacht, 
bedragen beneden deze norm in het 
algemeen binnen hun begroting te 
kunnen opvangen. 

Ik zal nu geen voorstel doen, het 
bedrag van de toetsingsnorm te 
verlagen tot bij voorbeeld het niveau 
van de artikel 12-norm of een andere 
verdeling voor te stellen tussen het 
drempelbedrag en de 10% van de 
resterende kosten. 

Wel vraag ik de Staatssecretaris 
nog eens nauwkeurig in te gaan op de 
argumenten van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën en de VNG, 
omdat het niet tot overeenstemming 
kunnen komen tussen Rijk en gemeen-
te een belemmerende factor kan zijn 
in de snelle sanering van bodemver-
ontreinigingen. Dat is in niemands 
belang. Daarbij zal ook de financiële 
draagkracht van de verschillende 
gemeenten, zoals ook door anderen 
hier naar voren is gebracht, aan de 
orde moeten komen. 

Een andere financieringsbron is 
gegeven in artikel 14, namelijk de 
instelling van een heffing. Daartoe 
wordt thans een wetsontwerp opge-
steld. Wij zijn blij dat de Staatssecre-
taris deze stap heeft gezet. Over de 
inhoud van het wetsontwerp kunnen 

wi j nog geen oordeel geven. De 
chemische industrie en de werkgevers-
organisatie wijzen de oplegging van 
een dergelijke heffing af. Ook een 
vri jwil l ige bijdrage van de chemische 
industrie wordt door hen afgewezen. 

Het gaat er niet om dat wi j zo graag 
allerlei heffingen op het bedrijfsleven 
leggen, maar dat ook zij zich niet 
kunnen onttrekken aan hun medever-
antwoordeli jkheid met betrekking tot 
de bodemverontreinigingen. Bij deze 
industrie ligt zelfs een eerste verant-
woordeli jkheid. Zodra er sprake is van 
een onrechtmatige daad, is de zaak nu 
expliciet geregeld door middel van de 
tweede nota van wijziging. Daarbuiten 
is er echter geen mogelijkheid voor 
verhaal op een bepaalde sector van 
het bedrijfsleven. 

Net zo min als Rijk, provincies en 
gemeenten zich aan hun financiële 
medeverantwoordeli jkheid kunnen 
onttrekken, kan een bepaald deel van 
het bedrijfsleven dat. 

Bovendien heeft ook het bedrijfsle-
ven belang bij een structurele financie-
ring van de bodemsanering, omdat 
daardoor continuïteit en snelheid in 
het uitvoeringsprogramma worden 
gebracht. Het bedrijfsleven weet dan 
waaraan het toe is. Men kan dan 
daarop inspelen door het doen van 
investeringen in de uitbreiding van de 
uitvoeringscapaciteit en in onderzoek 
naar nieuwe saneringstechnieken. 

In feite valt er over deze sanerings-
heffing nog weinig te zeggen, omdat 
wi j in afwachting zijn van het wets-
ontwerp. Ik zal dan nu ook niet ingaan 
op het rapport van de ambtelijke 
werkgroep. Wij kunnen dat beter doen 
bij de behandeling van het betreffende 
ontwerp. Wij vinden echter wel dat 
het ontwerp snel in de Kamer moet 
worden behandeld. Ons is er alles aan 
gelegen, vertraging in saneringspro-
gramma's of halfslachtige uitvoering 
ervan te vermijden. Een structurele 
financiering van de bodemsanering is 
ten sterkste gewenst. 

Het kabinet moet daarop ook 
worden aangesproken door belang-
rijke bedragen in de meerjarenramin-
gen op te nemen. Het kabinet heeft 
zich beperkt tot 1983 en het totale 
bedrag op 115 min. gebracht. Dit 
laatste waarderen wij positief. Het niet 
opnemen van bedragen in de meerja-
renramingen kunnen wij echter niet 
positief waarderen. 

De Staatssecretaris beroept zich op 
het interimkarakter van het huidige 
kabinet. Daarvoor kan waarschijnlijk 
wel een staatsrechtelijke verklaring 
worden gegeven. Toch valt er ook iets 
te zeggen voor de redenering dat juist 

op grond van het reserveren van 
gelden over een aantal jaren, de 
doelstelling van het wetsontwerp veel 
beter wordt gerealiseerd dan door 
financiering ad hoc. 

Aan die doelstelling van het 
wetsontwerp is ons zoveel gelegen 
dat het ons in dit geval veel liever was 
geweest, als voor de post bodemsane-
ringen in de meerjarenramingen voor 
de jaren 1984, 1985 en 1986 een 
aanzienlijk bedrag was opgenomen, 
dus veel meer dan het tot nu toe in de 
meerjarenraming opgenomen bedrag 
van 50 min. 

Ook de voor 1983 gereserveerde 
115 min. is een bodembedrag. Het zal 
wel de verantwoordelijkheid van het 
nieuwe kabinet worden, een afweging 
te maken tussen een bedrag voor een 
goede uitvoering van de Interimwet 
en de budgettaire problematiek. Wij 
moeten alles op alles zetten om bij 
deze afweging het belang van een 
goede uitvoering van de Interimwet te 
laten prevaleren. 

Ik moet misschien wel blij zijn met 
de motie van de heer Mik, waarin 
deze prioriteit wordt aangeduid. 
Omdat er echter geen bedragen in 
worden genoemd, blijft het een beetje 
tasten in het luchtledige. Het was 
prettiger geweest, als wij een motie 
hadden gekregen waarin iets meer 
stond dan de kreet prioriteit. Ik denk 
dat iedereen in de Kamer dat zal 
onderschrijven. Het is echter de vraag 
hoeveel prioriteit deze Kamer en de 
volgende daaraan zal wil len geven. 

Mijn laatste punt betreft de spanning 
waarmee bewoners te maken krijgen 
als het om bodemverontreiniging 
gaat. Zij vragen dan nogal eens om 
bijvoorbeeld een bevolkingsonder-
zoek. De Staatssecretaris heeft in de 
memorie van antwoord ergens 
gezegd dat er geen onnodige gevoe-
lens van onrust moeten ontstaan. Ik 
ben het daar natuurlijk wel mee eens. 
Maar ik zeg daarbij, dat dat alleen kan 
als er voldoende openbaarheid is, als 
er op tijd goede en begrijpelijke 
voorlichting komt en als er goede 
inspraakmogelijkheden zijn. 

De zaak moet niet worden overdre-
ven, maar ook niet gebagatelliseerd. 
In elk geval is het nut van verschillende 
actie- en werkgroepen gebleken. De 
overheden hebben tot nu toe meestal 
te laat en te traag gereageerd. De 
Interimwet geeft nu een duidelijk 
wettelijk kader, maar dat kader zal niet 
voldoende zijn. De overheid zal meer 
haar oren en ogen open moeten 
zetten. 

Als de Staatssecretaris de totale 
behandeling van de Interimwet niet 
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meer kan meemaken en straks een 
memorandum moet schrijven, dan 
neem ik aan dat ook dit punt door 
deze Staatssecretaris, afkomstig uit 
D'66, uitdrukkelijk naar voren zal 
worden gebracht. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij niet helemaal 
duidelijk tegen wie wi j spreken, ook al 
zit er een Staatssecretaris tegenover 
mij. Ik weet niet of wi j tegen de 
banken spreken, het publiek of ons 
zelf. Wij weten ook niet wie ons gaat 
antwoorden en wat ons allemaal nog 
te wachten staat met dit interim-wetje. 
Wij hebben hierover bij de regeling 
van werkzaamheden al iets gezegd. 

Wij hebben vanmiddag niet al te 
veel ti jd om bij alle essentiële onder-
delen en details stil te staan. De heer 
Tripels heeft zich zelfs al tot de 
hoofdzaken moeten beperken, zo zei 
hij. Ik vind dat ook niet de behandeling 
van dergelijk belangtijk wetsontwerp 
ten goede komen, gelet ook op de 
uitvoerige schriftelijke voorbereiding 
en de vele punten die zijn overgeble-
ven. 

Wij hebben gemerkt dat naarmate 
de behandeling voortduurde, er 
verbeteringen in het wetsontwerp zijn 
gekomen. Wellicht zal uitstel van de 
behandeling, waartoe vandaag 
eigenlijk is besloten, tot nog verdere 
verbetering van het wetsontwerp 
kunnen leiden. Ik hoop dat. Ik heb er 
goede hoop op dat de huidige 
Staatssecretaris bereid is te luisteren 
naar de argumenten die ook door 
onze fractie voor verbetering naar 
voren gebracht zullen worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l 
beginnen met het hoofdprobleem van 
de wet: de financiering en de voorstel-
len die daarvoor gedaan zijn en nu in 
de wet besloten liggen. Tweehonderd 
jaar bodemvervuil ing valt niet in een 
paar jaar ongedaan te maken. Het 
gaat ook niet voor een schijntje. 

Volgens de notitie over de financie-
ring van de bodemsanering die wi j 
gisteren hebben ontvangen, gaat het 
bij die gevallen die een direct gevaar 
inhouden al over ten minste f 2 
mil jard. Dat is al weer een verdubbe-
ling van de f 1 miljard waarvan het 
ontwerp voor deze interim-wet in 
eerste instantie uitging. 

Er zijn bronnen die tot f 10 of zelfs 
f 12 miljard komen wanneer wij niet 
alleen de tijdelijke sanering en de 
isolatiemaatregelen in acht nemen, 
maar wanneer wi j toch wat grondiger 
willen saneren. 

Zelfs de Staatssecretaris heeft al 
uitgesproken dat een bedrag van f7 
miljard in haar ogen veel meer de 
werkelijkheid zal benaderen. De 
ambtelijke werkgroep heeft in de 
notitie over heffingen ons een 
spreiding voorgerekend van f2 
miljard over 5 jaar. Maar zelfs als wij 
uitgaan van f 2 mil jard en wi j wil len 
dat over 5 jaar uitspreiden, dan 
betekent dit nog dat wi j ten minste 
f400 miljoen per jaar nodig hebben 
voor de minimale bodemsanering, 
terwijl bli jkensde brief van 24 augustus 
op de begroting voor 1983 slechts 
f115 miljoen wordt uitgetrokken. Dit 
is zelfs nog minder dan de f 195 
miljoen die wij voor 1982 hadden 
uitgetrokken. 

Meerjarenramingen, die juist in dit 
geval in verband met de continuïteit 
zeer noodzakelijk zijn en die gezien de 
bedragen die bekend zijn goed 
overzienbaar zijn, worden naar het 
volgende kabinet doorgeschoven. De 
saneringsoperatie, met of zonder 
interim-wet, dreigt op die manier 
ernstig gefrustreerd te worden. Ook 
voor bodemsanering geldt, dat uitstel 
alleen maar tot nog hogere kosten zal 
leiden. 

De vervuiling verspreidt zich 
immers over een nog groter gebied, 
nog afgezien van het dan voortdurende 
gevaar voor mens en milieu. Daarom 
vind ik dat bij de behandeling van 
deze wet duidelijk moet worden, dat 
er meer geld, ook door deze Regering, 
zal moeten worden uitgetrokken op 
de begroting voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de 
instelling van een heffing wordt alleen 
gemeld dat het in principe mogelijk is 
om uitvoering te geven aan de 
wettekst. Gelukkig, dacht ik, toen ik 
dat las . Stel je voor dat de ambtelijke 
werkgroep en de Regering tot de 
conclusie gekomen waren dat het in 
principe niet mogelijk was om dat 
artikel in de wet uit te voeren. 

Dat het mogelijk was, wist ik dus al, 
anders had de Regering ons het 
artikel niet aangeboden. Wij hadden 
het artikel al en de ambtelijke werk-
groep bevestigt dat het uitvoerbaar is, 
maa laat verder wijselijk in het 
midden of het f 1, f 10, f 100 miljoen of 
misschien wel een half miljard zal 
opbrengen. Hierover zullen wi j het 
nog nader moeten hebben. Ook 
andere sprekers hebben gezegd dat zij 
hierop nog terug zullen komen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! De 
bepaling 'bij wet kunnen heffingen 

worden ingesteld' heeft naar mijn 
mening een andere betekenis dan de 
conclusie dat wi j inderdaad heffingen 
kunnen instellen. Het artikel 14 zegt 
alleen maar dat er heffingen zouden 
kunnen worden ingesteld zonder dat 
het enig uitsluitsel geeft over de vraag 
of men die maatregel inderdaad moet 
toepassen en of men dus voor die 
heffingen moet kiezen. In de brief die 
de Kamer gehad heeft wordt die keus 
wel gemaakt, omdat wordt uitgegaan 
van een werkelijke toepassing van 
artikel 14 anders gaat men geen 
wetsontwerp opstellen. 

Met dezelfde ironie die nu vanaf het 
spreekgestoelte klinkt, kan ik natuurlijk 
zeggen dat het opstellen van een 
wetsontwerp misschien een heel 
boeiende exercitie is. Er is echter op 
het departement genoeg werk, zeker 
op het gebied van de bodemsanering. 
Alle haken en ogen aan deze zaak 
dienen te worden verwerkt; vandaar 
de voorgestelde procedure. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks hetgeen de 
Staatssecretaris er nu over zegt, ben 
ik toch blij dat de heffingen er zullen 
komen. Deze zaak zullen wi j echter 
toch nog met elkaar, en met de 
ministeries van Financiën en van 
Economische Zaken moeten bezien. 
De Staatssecretaris zal immers wel 
gemerkt hebben dat deze Ministeries 
er nog niet zoveel in zien. De Regering 
heeft alleen nog maar gezegd dat een 
en ander in principe mogelijk is. Er is 
nog geen uitspraak gedaan over de 
vragen of het door zal gaan, of het in 
feite iets oplost of zal opleveren. De 
heer Tripels was daar mijns inziens 
ook blij mee. 

De heer Tripels (VVD): Jazeker. 

De heer Willems (PSP): Het is dus 
duidelijk, dat er met de ministeries 
van Financiën en van Economische 
Zaken nog geen overeenstemming is 
bereikt over de heffingen. In een 
ambtelijke werkgroep is hierover 'flink 
gestoeid'. Heeft de Staatssecretaris 
deze kwestie met haar collega's van 
Financiën en Economische Zaken 
besproken en zo ja, wat was dan het 
standpunt omtrent de belasting van 
de bedrijven? 

Het is duidelijk dat niet de gehele 
bodemsanering uit de algemene 
middelen behoort te worden betaald, 
maar dat de grote veroorzakers van 
het gif, namelijk de chemische 
industrie, daarvoor een hele grote 
verantwoordeli jkheid dragen. Deze 
dienen dan ook een aanzienlijk deel 
van deze saneringsoperatie te financie-
ren. Onzes inziens dient dan ook uit 
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de heffing op met name basischemi-
caliën niet 25% of misschien zelfs 
minder, maar ten minste 50% van de 
kosten te worden opgebracht. 

Wij sluiten ons wat dit betreft ook 
aan bij de wens van de Stichting 
Natuur en Mil ieu. Er dient voorts een 
dergelijke regeling, met terugwerken-
de kracht, in het wetsontwerp te 
worden opgenomen. Wij hopen dat 
de Staatssecretaris een toezegging 
kan doen, zodat er inderdaad een 
substantiële bijdrage in de kosten van 
bodemsanering wordt geleverd. De 
Kamer kan hiermee als mede-wetgever 
dan rekening houden wanneer zij de 
meerjarenraming en de begroting 
gaat vaststellen. 

De derde financieringsbron in het 
wetsontwerp zijn de gemeenten. 
Hierover is door andere sprekers ook 
reeds gesproken. Wij zijn weinig 
gelukkig met de huidige regeling en 
achten deze zelfs belemmerend 
werken op een goede uitvoering van 
een saneringsoperatie. Wat is er erger 
dan vast te moeten stellen dat men 
een financiële regeling treft waardoor 
de gemeenten in feite minder optimaal 
zullen saneren als gewenst is door 
een wet. Zij zullen gaan zoeken naar 
de second-best-oplossing. 

De Staatssecretaris zegt dat zij er 
alle vertrouwen in heeft. Het huidige 
programma zou er ook alle aanleiding 
toe geven om dat vertrouwen uit te 
spreken maar wi j vinden dat de 
huidige ervaringen en het huidige 
programma ertoe leiden dat dit 
vertrouwen er niet kan zijn. Een aantal 
gemeenten zoekt inderdaad naar 
second-best-oplossingen. Ik denk 
hierbij aan de gifbelt Woltersum met 
afval van de AKZO, aan de eerste 
reacties van de gemeente Dordrecht 
die vrees uitsprak voor de kosten, 
zelfs als dat 10% zou zijn. 

Ik denk ook aan de situatie bij de 
ADM te Amsterdam. Dit zijn allemaal 
situaties waaruit blijkt dat gemeenten 
uitermate behoedzaam zijn als zij 10% 
moeten betalen van de kosten. Zij 
trachten dan de allergoedkoopste 
oplossing te vinden omdat het, zeker 
voor kleine gemeenten, om giganti-
sche bedragen gaat. Diverse sprekers 
hebben dit al voorgerekend en het 
komt ook in schriftelijke reacties 
uitvoerig aan de orde. Ook de reactie 
van de VNG van een aantal maanden 
geleden was hiervan een voorbeeld. 
Zij riep de gemeenten op uiterst 
terughoudend te zijn bij de huidige 
interimoperatie. Dit is later wel 
rechtgezet. 

De VNG heeft ook gezegd dat zij zal 
trachten hieraan iets te doen; zij had er 
vertrouwen in dat de gemeenten hun 
best zouden doen. Het blijkt echter dat 
de VNG en dus de gemeenten in feite 
niet kunnen werken met een dergelijk 
financiële drempel. Men toont aan dat 
men zelf andere financiële kosten 
moet dragen voor isolatie, voor 
andere zaken die voorafgaan aan het 
onderzoek, voor beveiliging, controle 
en ambtelijke kosten. Op deze gronden 
zou het heel onverstandig zijn om 
gemeenten nog meer te belasten met 
enerzijds een drempelbedrag en 
anderzijds 10%. Wat zou er overigens 
gebeuren wanneer een gemeente zegt 
dat zij weigert 10% te betalen voor 
een dergelijke sanering? Dat eist de 
Staatssecretaris immers! 

Men moet schriftelijk toezeggen dat 
men 10% betaalt. Als de gemeente 
dat niet kan betalen en ook geen 
artikel 12-gemeente wil 
worden - de gemeenteraad is er vrij 
in dat te zeggen - , houdt dat dan in 
dat er niet wordt gesaneerd? Moet de 
Minister dan een aanwijzing geven? 
Hoe lost de Minister dat op? 

Naar onze mening moet het 
automatisme waarmee gemeenten 
een drempelbedrag en de 10% 
moeten betalen uit de wet worden 
gehaald. De gemeenten moeten voor 
de bijkomende kosten bij de sanering 
toch al opdraaien. Als niet uit de 
reacties van deze of volgende bewinds-
lieden blijkt dat de Regering zelf die 
wijzigingen voor haar rekening 
neemt, wat ik niet uitsluit, dan stel ik 
een amendering in het vooruitzicht. 

Dit neemt niet weg dat gemeenten 
mede- of soms zelfs hoofdverantwoor-
delijk kunnen zijn voor de ontstane 
vervuiling en dat er wel degelijk 
aanleiding kan bestaan een gemeente 
aan te spreken voor zelfs een belangrijk 
deel van de kosten. 

Als er door middel van een amen-
dement een wijziging in het wets-
ontwerp komt, zou er in ieder geval 
een clausule moeten worden opgeno-
men dat het Rijk een deel van de 
kosten - men behoeft dan niet verder 
aan te geven welk deel - moet kunnen 
verhalen op de gemeenten indien er 
sprake is van verwijtbaarheid, nalatig-
heid, schuld of een onrechtmatige 
daad. 

Ik kom nu te spreken over een 
ander zeer belangrijk aspect van de 
gehele financiering, namelijk het 
verhaal van de kosten op de veroorza-
ker van de vervuil ing, waarbij ik dan 
niet doel op de gemeente. Onzes 
inziens zou dat verhaal als het maar 

enigszins mogelijk is moeten plaatsvin-
den. Artikel 13 is mede na onze 
opmerkingen in de schriftelijke 
voorbereiding bij nota van wijzigingen 
aangepast en verbeterd, maar 
blijft onzes inziens toch onvoldoende. 

In feite wordt hierbij uitgegaan van 
artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek 
waarin gesproken wordt van het 
verhaal van schade door een onrecht-
matige daad, terwij l wij een expliciete 
aanvulling in artikel 13 van het 
verhaalsrecht op grond van artikel 
1402 van het Burgerlijk Wetboek 
zouden wi l len, namelijk het verhaal 
van schade veroorzaakt door nalatig-
heid of onvoorzichtigheid. Zou de 
Staatssecretaris een dergelijke 
toevoeging alsnog wil len overwegen? 
Op deze wijze kunnen ook gemeenten 
die verantwoordeli jk zijn voor vervui-
ling financieel worden aangesproken. 

Ik heb nog een enkele vraag in 
verband met het verhaal van de 
kosten op de veroorzaker. In de 
leidraad van de provincies, die ik 
overigens pas gisteren onder ogen 
kreeg - ik meen dat dit voor iedereen 
in deze Kamer geldt - , is het punt 
opgenomen dat de provincies geacht 
worden contact op te nemen met het 
departement als wellicht verhaal op 
de veroorzaker mogelijk is. 

Ik ben benieuwd - want die leidraad 
is al wat ouder - hoe vaak het depar-
tement in die zin is benaderd door 
provincies. Met name is het interes-
sant, na te gaan hoe dat geregeld is 
tussen Groningen en Aagrunol. In 
feite is afgesproken dat, als het Rijk 
tot verhaal kan overgaan, de provincie 
Groningen haar aandeel van 10% zal 
teruggeven aan Aagrunol, omdat zij 
Aagrunol wel wi l vrijwaren van een 
dergelijke verhaalsprocedure. En 
omdat het Rijk daarvan onder grote 
druk heeft afgezien, moet Aagrunol er 
genoegen mee nemen dat het maar 
10% van het bedrag terugkrijgt. Het is 
duidelijk dat een dergelijke clausule 
mogelijke verhaalsacties van de 
Minister uitdrukkelijk zou beperken. 

Over het tweede hoofdpunt kan ik 
aanzienlijk korter zijn, want ik vind 
- zoals ik al zei - de financiële operatie 
het belangrijkst. Wat dat tweede punt 
betreft, de bestuurlijke vormgeving, 
kunnen wij ons aansluiten bij de 
keuze voor de provincie als eerstver-
antwoordelijke instantie. In de 
schriftelijke voorbereiding hebben wi j 
ons al afgevraagd hoe dat dan wel 
moest, maar wi j zijn er toch van 
overtuigd dat dit het beste is, ook in 
verband met de snelheid en de 
deskundigheid. 
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Ik zou er echter een heel belangrijke 
aanvulling aan wil len geven. Die 
aanvulling hebben wi j in overleg met 
de VNG in een soort van alternatieve 
tekst voor artikel 2a kunnen vastleg-
gen, die op het volgende neerkomt. 
Gedeputeerde staten zijn primair 
verantwoordeli jk, maar gemeenten 
kunnen erom verzoeken die verant-
woordeli jkheid van gedeputeerde 
staten over te nemen. Als de gemeen-
ten daartoe in staat zijn en zij de wens 
uitspreken, moeten zij die mogelijkheid 
hebben. Kortheidshalve verwijs ik 
naar de alternatieve tekst die wi j allen 
van de VNG hebben ontvangen. 

Wij zouden bij de verdere behande-
ling kunnen bekijken, of een dergelijke 
clausule toch niet in artikel 2 zou 
moeten worden opgenomen, opdat 
gemeenten die wél in staat zijn een 
saneringsoperatie onder eigen 
verantwoordeli jkheid u i t te voeren 
niet afhankelijk blijven van de provin-
cie, maar dan ook die verantwoorde-
lijkheid krijgen. 

Wij blijven aandringen op een 
grotere openbaarheid van alle 
onderzoeksresultaten. Ik denk daarbij 
vooral aan een actieve openbaarheid 
ten opzichte van de betrokken bevol-
king. Wij vinden het antwoord van de 
Staatssecretaris dat de Wet openbaar-
heid van bestuur dat a'lemaal goed 
regelt, onder de maat. Juist gelet op 
de onlangs opgedane ervaringen met 
de Wet openbaarheid van bestuur, is 
het toch duidelijk dat dit beslist 
onvoldoende is. 

Het in de wet opnemen van een 
bepaling dat alle onderzoeksresultaten 
openbaar zijn, is wenselijk. De Wet 
openbaarheid van bestuur regelt een 
aantal zaken, maar het blijkt toch vaak 
dat actie- of bewonersgroepen zich 
maanden moeten beijveren om 
onderzoeksresultaten waar zij recht 
op hebben, bij de overheden boven 
tafel te krijgen. Die groepen kunnen 
wij een handje helpen door het ook in 
deze wet op te nemen. 

Moet de leidraad, waar dit soort 
zaken in gesuggereerd worden, niet 
een meer verplichtend karakter 
krijgen? Zou het niet eigenlijk een 
richtlijn moeten zijn of zelfs in de 
vorm van een algemene maatregel 
van bestuur moeten worden vastge-
legd? Op die manier krijgt datgene, 
wat nu vriendelijk in een leidraad 
wordt voorgelegd, over rapporta-
ge, melding, begroting en proce-
dure van werken betreft, een meer 
verplichtend karakter. 

In die leidraad aan de provincies 
hebben wij bijna niets teruggevonden 

over het betrekken van de bevolking 
en milieugroepen bij het opstellen 
van programma's en het inventarise-
ren van gifvondsten. Ook over de 
sociale gevolgen van gifschandalen 
en de voorlichting aan de bevolking 
hebben wi j weinig gelezen. De 
Staatssecretaris vraagt in feite alleen 
aan de gemeentebesturen om haar te 
rapporteren als de leidraad niet 
voldoende blijkt te functioneren. Op 
dit punt zal zij naar mijn mening van 
de gemeentes niet al te veel suggesties 
krijgen. Van mij heeft zij op dit gebied 
in ieder geval enige suggesties 
gekregen om het geheel aan te vullen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik verwijs naar punt 11 van de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, waar duidelijk de belangrijke 
mogeli jkheid wordt aangegeven om 
bewoners erbij te betrekken. 

De heer Willems (PSP): Ja, de moge-
li jkheid! In de leidraad staan nog een 
heleboel mooie woorden! 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Ik wi l de indruk wegnemen dat 
die mogelijkheden niet onder ogen 
worden gezien. Onder punt 11 kan 
men lezen hoe de bewoners erbij 
kunnen worden betrokken. In de 
leidraad staat verder dat bewoners 
onder geheimhouding ook recht-
streeks kunnen aanmelden. Zo zijn er 
nog meer punten te noemen. 

De heer Willems (PSP): Ik heb de 
leidraad niet bij de hand, maar het 
gaat erom dat deze zaken niet opgelegd 
kunnen worden. De Staatssecretaris 
vraagt de gemeentes vriendelijk om 
bewonersgroepen erbij te betrekken, 
maar er is geen verplichting. Wij 
moeten meer garanties hebben dat 
aan de belangen van de betrokken 
bevolking tegemoet wordt gekomen. 
Ik denk dan niet aan belangen in de 
sfeer van een directe bedreiging van 
mens en milieu, waar het in de 
interimwet en de saneringscriteria om 
gaat, maar aan de sociale gevolgen. 

Wij kennen het geval van de Staart 
in Dordrecht waar sprake is van 
psychologische problemen bij de 
bewoners, omdat zij op een gifbelt 
wonen. De sanering duurt daar 
geruime ti jd. Veel huizen lopen leeg 
en andere mensen kunnen niet 
vertrekken omdat zij hun huis niet 
kunnen verkopen. 

Gedeeltelijk is in dit geval natuurlijk 
ook sprake van financiële problemen, 
maar aan de psychologische proble-
men moet naar onze mening veel 
uitdrukkelijker aandacht worden 
besteed. Dat geldt ook voor de manier 

waarop de problemen rond de 
sanering aan de bewoners worden 
gepresenteerd. Wij hebben daarover 
in de schriftelijke voorbereiding de 
nodige suggesties gedaan, maar tot 
nu toe trekken de provincie- en 
gemeentebesturen zich daar toch te 
weinig van aan. Men realiseert zich 
die problemen gewoon onvoldoende. 

Men heeft het al zo druk met eigen 
problemen, dat men er nauwelijks aan 
denkt op psychologisch en democra-
tisch verantwoorde wijze de bevolking 
bij nieuwe maatregelen te betrekken. 
Ik moet zeggen dat de Inspectie voor 
de Volksgezondheid op dit gebied wat 
meer gevoeligheid aan de dag heeft 
gelegd. 

Wat de uitvoering betreft, vraag ik 
mij af wat er gebeurt als er geen 
definitieve sanering plaatsvindt, maar 
bij voorbeeld wordt overgegaan tot 
isolatie of immobil isatie. In feite 
wordt ook gesteld, dat niet alles 
definitief gesaneerd kan worden, 
omdat het criterium is: direct gevaar 
voor mens en mil ieu. Uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag maak 
ik op dat de Staatssecretaris die 
situaties verwijst naar de wet bodem-
bescherming. Dat duurt toch echter 
veel te lang. Dat zal nog zeker vijf tot 
zes jaar duren en dan moeten we nog 
wachten totdat een begin van uitvoe-
ring met de definitieve sanering wordt 
gemaakt, terwijl het vaak om gevallen 
gaat, waarvan wi j zeker weten dat te 
zijner t i jd gevaar voor mens en milieu 
optreedt. Moet dan worden gewacht 
totdat de wet bodembescherming er 
is? Vijf jaar is misschien al te optimis-
tisch. Ik vind dat er nu al aan gewerkt 
moet worden. 

Wanneer wordt die definitieve 
sanering dan geregeld? In een rapport 
van 9 februari over de organisatie van 
de uitvoering van de interimwet van 
een adviesgroep voor organisatiever-
nieuwing uit Diemen, dat wij bij de 
stukken hebben gekregen, wordt de 
suggestie gedaan eigenaren van 
gronden die eenmaal gesaneerd zijn, 
in feite een beperkte sanering - het 
kan ook een sanering zijn in de vorm 
van isolatie - te vri jwaren van kosten 
van verdere sanering. Dat lijkt mij zeer 
ongewenst, omdat het mogelijk moet 
blijven dat op een later ti jdstip 
definitieve sanering plaatsvindt. Dan 
zou er geen verhaal meer op de 
veroorzakers mogelijk zijn. 

Wat gebeurt er overigens met 
afgegraven grond? Zijn de opslagde-
pots bedoeld als tijdelijke depots of 
als definitieve en hoe zit het met de 
financiering ervan? Uit gesprekken 
met gemeenten en ook met mensen 
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van de VNG heb ik sterk de indruk 
gekregen, dat de Staatssecretaris wat 
het instellen van depots betreft van 
zeer goede wil is, maar dat het nog 
maar zeer de vraag is, of het bestuurlijk, 
organisatorisch en financieel wel 
mogelijk is, dat zij er voor 1 januari 
1983 komen. Uit de leidraad blijkt wel 
dat de financiering nog een zeer groot 
probleem is. Ik zou graag wat meer 
duidelijkheid hierover krijgen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Mijnheer de Voorzitter! De 
vraag van de heer Willems over de 
financiering kan ik snel beantwoorden, 
want dat heeft al in de stukken 
gestaan en dat is zeker aan de 
provincies bekend. De bijdrage van 
het Rijk voor de inrichtingskosten is 
100% en de bijdrage voor de exploita-
tiekosten bestaat uit de normale 
verhouding 90%/10%. Deze laatste 
verhouding staat ook in het wets-
ontwerp. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In hetzelfde stuk staat dat 
de Staatssecretaris daar nog geen 
geld voor heeft, dus ik ben benieuwd. 
Als er nog nadere stukken aan de 
gemeenten moeten worden toegezon-
den begint het er toch om te spannen, 
want het is al augustus 1982. 

De afgegraven grond valt vaak niet 
onder de Wet Chemische Afvalstoffen 
vanwege de daarin voorkomende 
concentratiegrenzen. Bij voorbeeld 
cadmium heeft een grenswaarde van 
50 mil l igram per kilo. Zoals bekend 
zijn in Japan vele doden gevallen ten 
gevolge van de Itai-ltai-ziekte door het 
eten van rijst die geteeld was op 
grond die vergiftigd was met 3 
mil l igram cadmium per kilo. Op zich 
zelf biedt de Wet Chemische Afvalstof-
fen meer garanties voor een zorgvul-
dige behandeling van de afgegraven 
grond dan de Hinderwet, die in dit 
geval van toepassing schijnt te zijn. 

Is het geen zinnige suggestie om 
onder het processenbesluit van de 
Wet Chemische Afvalstoffen expliciet 
op te nemen, dat de afgegraven 
grond afkomstig van bodemsanering 
altijd onder de Wet Chemische 
Afvalstoffen valt? Bovendien vind ik 
dat het duidelijk moet zijn dat het 
nooit kan gaan om een definitieve 
opslag van het chemische afval, want 
het is troep die verwerkt moet 
worden. Het is spul dat gerecycled 
kan en moet worden. 

Er zijn maar enkele chemische 
stoffen die helemaal niet gerecycled 
kunnen worden. Daarvan moet een 
inventarisatie komen en daarvoor 
moet een depot worden opgericht. 

Dat gaat echter om een minimaal 
aantal, want bijna alles kan gerecycled 
worden. Wij moeten ervoor zorgen, 
dat alles gedaan wordt om de proces-
sen voor het recyclen van afvalstoffen 
van de grond te laten komen. De 
ontgiftingstechnieken moeten ook 
versneld ontwikkeld worden. Daarop 
moeten wi j nu anticiperen door de 
definitieve opslag van vervuilde 
grond niet toe te staan. 

In de wet is niets geregeld over 
zaken zoals huisaankoop bij grote 
bodemverontreinigingsschandalen. 
Het voorbeeld van Dordrecht is al 
genoemd. Daar was een essentieel 
onderdeel van de sanering dat een 
aantal huizen gesloopt moest worden. 
Lekkerkerk is daar ook een voorbeeld 
van. Huisaankoop kan nodig zijn, 
maar in hoeverre vallen deze kosten, 
verhuiskosten en bijkomende kosten, 
zoals tijdelijke huisvestingskosten, 
onder de uitvoeringskosten van een 
saneringsoperatie? 

Vindt de Staatssecretaris ook dat dit 
soort bijkomende sociale maatregelen 
een integraal onderdeel van die 
maatregelen moet uitmaken? Naar 
aanleiding van het destijds gelanceer-
de voorstel van mevrouw Epema, 
vraag ik om een 'vliegende brigade', 
een ploeg deskundigen, al dan niet aan 
de inspectie van het ministerie 
gekoppeld. Hieraan kan ook op een 
andere manier vorm worden gegeven. 
Waar sprake is van een ontdekking 
van een belt of van troep in de grond, 
moet een goed geëquipeerd, centraal 
opererend team beschikbaar zijn dat 
de eerste technische en juridische 
bijstand kan geven en dat de gemeen-
tebesturen meteen op het goede 
spoor kan zetten voor het betrekken 
van de bevolking hierbij. 

Het team is meteen inzetbaar en 
kan de wegen aangeven. Uiteraard is 
in de leidraad voorzien dat men 
meteen contact opneemt met het 
ministerie. Is een dergelijke vliegende 
brigade beschikbaar, die ad hoc kan 
bijspringen in de eerste commoties 
met de noodzakelijke voorlichting en 
adviezen? 

Wij praten nu over sanering, maar 
wij moeten nog jaren wachten op de 
Wet Bodembescherming. Ik heb een 
termijn van vijf jaar genoemd, maar 
die lijkt mij nog te optimistisch. 
Belangrijk is nu wat wij doen aan het 
interimbeleid voor de bodembescher-
ming. Wat doen wij om absoluut te 
voorkomen dat verontreiniging 
plaatsvindt? Wij kunnen niet wachten 
op de definitieve wet. Wij kunnen ook 
niet wachten met definitieve sanerin-
gen. Wij moeten ervoor zorgen dat de 
Interimwet inderdaad een wet is die 

van tijdelijke aard zal zijn, dat de 
kosten ervan overzienbaar zijn en dat 
er vanaf nu geen chemische troep 
meer de grond in gaat. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na Lekkerkerk is een hele 
reeks gevallen van bodemverontreini-
gingen, figuurli jk, aan de oppervlakte 
gekomen met Dordrecht en de Volger-
meerpolder als meest spraakmakende 
en ook ernstige voorbeelden. De 
overheid en de samenleving zijn het 
zonder een volksraadpleging erover 
eens geworden dat de Nederlandse 
bodem weer moet worden schoonge-
maakt, als het kan afzienbare 
termijn en met nadrukkelijke voorrang 
voor die gevallen waarin risico's voor 
de bevolking geen uitstel dulden. 

De fractie van het CDA heeft zich 
daarom van het begin af aan op het 
standpunt gesteld dat op korte termijn 
een tweetal zaken dient te worden 
geregeld, te weten het noodzakelijke 
juridische, bestuurlijke en technische 
kader om de bodemsanering op 
verantwoorde en rechtvaardige wijze 
aan te pakken èn de beschikbaarstel-
ling van de broodnodige financiële 
middelen om de bodemsanering ook 
daadwerkelijk te doen uitvoeren 
binnen een termijn van bij voorbeeld 
vijfjaar. 

Het spreekt vanzelf dat daartoe ook 
globale saneringsprogramma's, 
gedetailleerde saneringsplannen en 
hieraan voorafgaande ook een zo 
volledig mogelijke inventarisatie op 
gang moest komen. De inventarisatie 
heeft intussen geleerd dat de situatie 
nog veel ernstiger is dan aanvankelijk 
werd vermoed. Hiermee hangt samen 
dat de ramingen van de noodzakelijke 
financiële middelen steeds verder 
opliepen. Werd aanvankelijk nog 
gerekend op het niet onaanzienlijke 
bedrag van f 1 mld, nu wordt in het 
ons onlangs toegezonden ambtelijk 
stuk over de heffingen een bedrag 
van tenminste f2 mld. genoemd. 

'Nederland Gifvrij ', het samenwer-
kingsverband van milieu-organisaties, 
komt al tot een schatting van f8 tot 
f 12 mld. Financiële helderheid is dus 
wel geboden, wil tot een verantwoorde 
en haalbare financiering van de 
bodemsanering worden gekomen. 

Het huidig financiële inzicht, 
alsmede de thans beschikbare 
middelen kunnen de Kamer doen 
besluiten de behandeling van de 
Interimwet bodemsanering - afgezien 
van de t i jdnood - op te schorten. Het 
lijkt op het eerste gezicht niet zinvol, 
wetgeving tot stand te brengen die 
later financieel niet uitvoerbaar blijkt. 
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De Leegstandswet heeft leergeld 
opgeleverd. 

Toch wijs ik erop dat naast de 
financiële middelen het wettelijk 
instrumentarium ook noodzakelijk is, 
terwij l in elk geval voor de jaren 1982 
en 1983 geld beschikbaar is. Wij 
hebben de rijksbegroting 1982 
vastgesteld. Het kabinet heeft bij 
schrijven van 24 augustus aan de 
Kamer medegedeeld dat de minister-
raad intussen heeft besloten, naast 
het al via de meerjarencijfers beschik-
bare bedrag van f75 min. nog eens 
f40 min. ter beschikking te stellen. 
Deze f115 min. is niet veel, indien 
afgezet tegen de al genoemde f 2 mld . 
Het is toch een bedrag waarmee iets 
kan worden gedaan. 

Ik noem nog twee argumenten 
waarom de aanvaarding van de 
Interimwet bodemsanering, al dan 
niet gewijzigd, van groot belang is, in 
de eerste plaats om de vastlegging 
van de inhoudelijke, procedurele en 
financiële verantwoordeli jkheid van 
de gemeenten, en in de tweede plaats 
om de regeling met betrekking tot het 
verhaal op degenen die verantwoorde-
lijk kunnen worden gesteld voor de 
illegale bodemverontreiniging. 

Ik ben van oordeel dat artikel 13 
duidelijk verbeterd is. Het is natuurlijk 
ook van belang hieraan nu uitvoering 
te geven, zoals ook collega Wil lems 
heeft opgemerkt. Ik heb sterk de 
indruk dat men daarin toch terughou-
dend zal bli jven. Het is een moeili jke 
kwestie, ik erken dit. 

Een voortvarende aanpak van de 
bodemsanering is onmogeli jk wanneer 
de bestuurlijke instrumenten ontbre-
ken. Vandaar - ik herhaal dit - de 
wens om de Interimwet bodemsane-
ring zo spoedig mogelijk operationeel 
te maken. De gewenste spoed kon 
klaarblijkelijk niet worden betracht bij 
de schriftelijke voorbereiding. De 
beantwoording van de verslagen van 
de Kamer heeft nogal veel ti jd gekost. 

Het 'waarom' ligt waarschijnlijk in 
de financiële perikelen, want het 
bestuurlijk-technische en juridische 
kader levert toch minder problemen 
op, los van de vraag naar de eerste en 
gedeelde verantwoordeli jkheden van 
Rijk, provincie en gemeente. 

Mijn fractie spreekt niettemin 
waardering uit voor de zorgvuldige en 
veelal ook gedegen antwoorden. Dat 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag aan de memorie van 
antwoord te weinig heeft toegevoegd, 
schuif ik maar weer onder het hoofd 
'onzekerheden'. 

De fractie van het CDA stemt in elk 
geval in met de wijzigingen die in het 
wetsontwerp zijn aangebracht, 
waardoor de inspraak- en bezwaar-
schriftenprocedures aanmerkelijk zijn 
verbeterd. Ook de versterkte invloed 
van de gemeenten bij het opstellen en 
het uitvoeren van de saneringspro-
gramma's dient te worden genoemd. 
Discussiepunt blijft, of de invloed van 
de gemeenten voldoende is veilig 
gesteld. 

Ik ga niet zo ver als de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, die de 
primaire verantwoordeli jkheid voor 
de opstell ing en uitvoering van de 
saneringsplannen voor de gemeenten 
bepleit - of bijna claimt - terwij l de 
financiële verantwoordeli jkheid voor 
de volle 100% bij de rijksoverheid 
wordt gelaten. Het is een begrijpelijk , 
maar daarom nog niet terecht streven. 

Wel vraag ik de Regering, of niet een 
grotere verantwoordeli jkheid bij de 
gemeenten kan worden gelegd door 
het in beginsel mogelijk te maken 
- via een soort delegatiebevoegdheid -
dat gedeputeerde staten de opstelling 
en de uitvoering van een saneringsplan 
aan de desbetreffende gemeenten 
overlaten. Die gemeenten zouden dan 
daartoe een verzoek moeten indienen, 
waarop GS al dan niet positief 
beslissen, rekening houdende met de 
mogelijkheden die de gemeente heeft 
en uiteraard na toetsing van het 
saneringsplan, de uitvoering, de 
middelen, het ti jdschema enzovoorts 
aan het saneringsprogramma. 

Ik vraag nadrukkelijk het oordeel 
van de Staatssecretaris over dit punt. 
Ik was voornemens dit aspect in een 
amendement vasf te leggen. Ik was er 
nog mee bezig en kan er ook mee 
bezig bli jven. Ik begrijp van de heer 
Wil lems dat hij over dit punt een 
amendement heeft ingediend, dat is 
gebaseerd op het voorstel van de 
VNG. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen dat 
ook dat nog in voorbereiding is. 

De heer Lansink (CDA): Dan kan 
wellicht mijn opvatting worden 
meegenomen, namelijk dat de 
voorstellen zoals de VNG die op tafel 
heeft gelegö niet alleen in technische 
zin, maar ook op het punt van de 
beroepsregeling problematisch zijn. Ik 
bepleit wel een wetswijziging. 
Wellicht kunnen wi j nu al vaststellen 
dat hiervoor een meerderheid bestaat, 
hoewel de fracties van het CDA en 
van de PSP geen meerderheid 
vormen, maar ... 

De heer Willems (PSP): Na de verkie-
zingen! 

De heer Lansink (CDA): Zeker, althans 
wat ons betreft. 

Wellicht is er in ieder geval een 
meerderheid te vinden voor de 
gedachte dat iets van dien aard - een 
delegatiebevoegdheid zoals de heer 
Wil lems en ik hebben voorgesteld -
wordt vastgelegd in een wijzigings-
voorstel. Het zou beter zijn als de 
Staatssecretaris haar gedachte wilde 
laten gaan over een nota van wijzigin-
gen. 

Namens de fractie van het CDA wil 
ik enkele kritische kanttekeningen 
maken bij de visie van de Regering 
over de verantwoordeli jkheden met 
betrekking tot de onstane situatie; de 
schuldvraag dus. Indien al onderscheid 
wordt gemaakt tussen collectieve en 
individuele verantwoordeli jkheden 
- de Regering doet dat in elk geval -
dan geldt klaarblijkelijk de collectieve 
schuld het Rijk en de provincies, die in 
onvoldoende mate regelingen ter 
bescherming van de bodem tot stand 
hebben gebracht. 

Ik herinner er overigens aan, dat er 
enkele voortvarende provincies 
bestaan op dit punt, bij voorbeeld 
Gelderland, die al iets aan een eigen 
verordening hebben gedaan. Ik wijs 
ook op de lange duur voordat de wet 
op de bodembescherming in ontwerp 
verscheen. Dat is in ieder geval een 
verantwoordeli jkheid van de Regering 
geweest. 

Verschillende fracties, zoals die van 
de PvdA, hebben herdaaldelijk gepleit 
voor de indiening van een wets-
ontwerp. Ik heb mij daar vaak bij 
aangesloten. Welke regering er ook 
zat, wij weten nu langzamerhand de 
oorzaak; althans dat denk ik. 

Daarnaast is er, weer volgens de 
Regering, sprake van een individuele 
verantwoordeli jkheid die bij gemeen-
ten en bedrijven wordt gelegd. 
Daarnaast is er - weer volgens de 
Regering - sprake van een individuele 
verantwoordeli jkheid van gemeenten 
en van bedrijven. Die laatste categorie 
bedoel ik dan in de meest ruime zin, 
industrieën bij voorbeeld, maar ook 
overslagbedrijven en dergelijke. Ik 
kom over het bedrijfsleven nog te 
spreken. 

De stelling dat de gemeenten hun 
bevoegdheden, met name krachtens 
de Hinderwet, onvoldoende hebben 
benut, is ongetwijfeld verdedigbaar. Ik 
merk echter op, dat die stokoude wet 
niet voor niets in 1981 is gewijzigd, 
terwij l een algehele herziening nog op 
komst is. Ook voor het gebrek aan 
deskundigheid kunnen de gemeenten 
niet volledig verantwoordelijk worden 
gesteld. De recente evaluatie van de 
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Uniser-zaak maakt duidelijk - de 
Regering erkent dit - dat de structuur 
van het apparaat en de dubbelrol van 
toezichthouders een negatieve 
werking hebben gehad. Dat zou dus 
kunnen gelden voor heel wat meer 
gevallen van bodemverontreiniging. 
Ook het langs elkaar heen werken van 
overheidsinstanties noem ik als 
voorbeeld. Mijn conclusie is dan ook, 
dat de verantwoordelijkheid van het 
Rijk groter is dan in de schriftelijke 
voorbereiding is gebleken. Deelt de 
Staatssecretaris mijn opvatting en 
welke gevolgen verbindt zij daaraan? 

Overigens - ik erken dit - komt ook 
het parlement als medewetgever 
schuld toe, in die zin dat bij de 
totstandkoming van milieuwetgeving 
te weinig aandacht is besteed aan de 
uitvoerbaarheid in bestuurlijke en 
technische zin, terwij l ook het zicht op 
de financiële complicaties vaak 
ontbreekt. Wij moeten dat ook 
vandaag erkennen. Bij de financiële 
vertaling van de verantwoordelijkhe-
den valt op, dat het Rijk ten opzichte 
van de gemeenten een groter aandeel 
in de kosten voor de sanering voor 
haar rekening neemt dan met de 
beschouwing over de verantwoorde-
lijkheden in overeenstemming zou 
zijn. Dat is op zich te prijzen, zeker 
omdat de bodemsanering een acute 
aanpak vraagt. Maar het is tegelijk 
een erkenning van een toch grotere 
verantwoordelijkheid in bestuurlijke 
zin. 

Met betrekking tot de financiën 
- het blijkt een zorgwekkend thema -
vraag ik de aandacht voor een 
vraagstuk dat tot nu toe onbelicht is 
gebleven. Het is het punt van de 
kosten-baten-analyse. Als zo'n 
analyse vooraf moeilijk is, dan moet 
toch in elk geval gevraagd worden om 
zulk een analyse achteraf te maken, 
nadat ervaring is opgedaan. Is een 
kosten-baten-analyse voor Lekkerkerk 
mogelijk? Is de Staatssecretaris bereid 
in meer algemene zin het vraagstuk 
van de kosten-baten-analyse te 
bezien? 

Ik sprak al eerder over de inbreng 
van de gemeenten. Ik vervolg dat 
onderwerp, zij het nu in financiële zin. 
Ook al is de bijdrage van de gemeenten 
kleiner dan in de visie van de Regering 
met de verantwoordelijkheid van toen 
en nu overeenkomt, dan nog rijst de 
vraag of de op te leggen lasten te 
dragen zijn, en of er sprake is van een 
eerlijke lastenverdeling over de 
verschillende gemeenten. De VNG 
heeft de financiële regeling 
- via het drempelbedrag van f 10 per 

inwoner en het maximum van f200.000, 
alsmede de vaste bijdrage van 10% 
van de saneringskosten - uitgewerkt 
naar gemeentegrootte. Dan blijkt, dat 
de kleine gemeenten méér dan 'de 
klos' zijn. De vraag is of dat wel reëel 
en haalbaar is. Daarom stel ik nadruk-
kelijk de vraag, de bijdragen meer af te 
stemmen op de draagkracht van de 
gemeenten door verlaging of differen-
tiatie van het drempelbedrag per 
inwoner en door verhoging van het 
maximale drempelbedrag. 

In het advies van de Raad voor de 
Gemeentefinanciën is daarover 
gesproken. In antwoord daarop heeft 
de Staatssecretaris ons onlangs 
meegedeeld, dat nu al zeker is dat het 
merendeel van de saneringsgevallen 
juist grotere gemeenten betreft. Mijn 
opmerking geldt echter nog steeds de 
groep van gemeenten met 
20.000 tot 100.000 inwoners. Omdat 
deze zaken niet bij wet, maar bij 
algemene maatregel van bestuur 
worden vastgesteld - zie artikel 10, 
vierde lid - vraag ik de bewindsvrouwe, 
of zij mijn gedachte wi l overnemen en 
de Kamer nader wil informeren, nog 
voordat de bewuste algemene 
maatregel van bestuur wordt afgekon-
digd. 

Ik bedoel niet dat zij ons nader moet 
informeren over die algemene 
maatregel van bestuur - het concept is 
er immers - maar over de uitwerking 
van de idee om iets aan de drempel te 
doen. Men zou ook kunnen denken 
aan een mechanisme om de drempel 
er helemaal uit te laten. Wellicht 
wordt de zaak daardoor wat voorzich-
tiger. 

Uiteraard zou ook het algemene 
kostenpercentage van 10% - artikel 
10, eerste lid, onder b - kunnen 
worden verlaagd c.q. gevarieerd. 
Gelet op de problemen rond de 
dekking van de totale saneringsopera-
tie en gelet op de verantwoordelijkheid 
van de gemeenten, zie ik voorlopig af 
van een wijzigingsvoorstel in die zin. 

Terzijde merk ik op, dat onduidelijk 
blijft, wat de financiële vertaling is 
van de verantwoordelijkheid van de 
provincies, die nu - terecht overigens -
als eerste verantwoordelijk worden 
gesteld voor de saneringsprogramma's 
en die dat ook proberen waar te 
maken. Ik verwijs naar de recente 
besluitvorming in Zuid-Holland naar 
aanleiding van de ernstige situatie in 
Dordrecht. Is enige indicatie te geven 
van de kosten waarvoor de provincies 
komen te staan? Zijn daartoe ook 
dekkingsmiddelen aanwezig? 

Nu ik over provincies spreek, vestig 
ik de aandacht op de vertraging als 

gevolg van de niet-synchrone werking 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, waarvoor het interprovinciaal 
overleg de aandacht heeft gevraagd. 
Ik verneem hierop graag de reactie 
van de Staatssecretaris. 

De lasten voor de gemeenten 
kunnen sterk oplopen door bijkomende 
kosten, zoals de vertraging van 
woningbouwprojecten. Uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
kan men opmaken dat de gemeenten 
die kosten in ieder geval zelf moeten 
dragen. Bij een eventueel beroep op 
artikel 12 van de Financiële Verhou-
dingswet komen zij dan niet voor een 
verminderde bijdrage in aanmerking, 
gelet op artikel 10, derde lid van de 
Interimwet Bodemsanering. 

Is dat niet onrechtvaardig, juist 
vanwege de samenhang tussen de 
eigenlijke saneringskosten en deze 
afgeleide kosten? Het is opvallend dat 
in sommige indirecte kosten wel 
wordt voorzien, bij voorbeeld in het 
geval van noodzakelijk onderzoek. Ik 
vraag daarom meer klaarheid over de 
niet-rechtstreekse kosten. 

Een afzonderlijke kanttekening 
maak ik bij een punt dat hiermede 
samenhangt, maar dat niet alleen 
financiële aspecten telt, namelijk de 
vorderingsbevoegdheden van 
gemeenten ter zake van huizen die 
ontruimd en gesloopt dienen te 
worden. Zou een steviger regeling 
daarvan niet passen in het totale 
wettelijke kader waarover wij nu 
spreken? 

Via de vordering beland ik bij 
enkele onderwerpen die van wezenlijk 
belang blijven bij de uitvoering van de 
wet en waarop ik de aandacht blijf 
vestigen. Ik doe dit in de lijn met 
hetgeen ik bij eerdere gedachtenwis-
selingen - ik doel op het mondelinge 
overleg ter zake - naar voren heb 
gebracht. Een van deze onderwerpen 
is de aandacht voor de onderzoeksca-
paciteit naar geschikte methodieken 
en de zorg voor de mogelijkheden van 
uitvoering. 

Het tweede is de berging en 
verwerking van het afval gekoppeld, 
waarop de heer Willems ook de 
aandacht heeft gevestigd. Alle zaken 
die hiermee samenhangen, zoals de 
opslagdepots, zijn nog steeds niet 
afdoende geregeld en opgelost. Het 
blijft een aanhoudend punt van zorg, 
ook wanneer het afval niet radio-actief 
is. 

Een derde punt is de betrokkenheid 
van de plaatselijke bevolking. Ik 
verwijs naar eerdere stellingnamen en 
naar Dordrecht, hoewel ik ook andere 
voorbeelden kan noemen. Het gaat 
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daarbij bij voorbeeld om de keuzevrij-
heid, waarop ik in de stukken de 
aandacht heb gevestigd. 

Het vierde punt betreft het bevol-
kingsonderzoek. Er is nog steeds geen 
duidelijkheid of dit wel of niet wordt 
opgenomen, in welke mate, welke 
daarvan de consequenties zijn, enz. 

Ten slotte zijn er onduideli jkheden, 
door soms zelfs tegenstrijdige 
onderzoeksrapporten. Ik verzoek de 
Staatssecretaris, bij het verdere beleid 
en wellicht ook in dit debat op deze 
punten in te gaan. 

Naar mijn oordeel blijft de financiële 
dekking van het wetsontwerp - ik keer 
terug tot een van mijn al eerder 
genoemde punten - het grote discus-
siepunt. De vorige regering en de 
huidige hebben weliswaar prioriteit 
aan de bodemsanering toegekend. Ik 
neem aan dat het zo blijft, ook al is de 
nabije toekomst onzeker. Met de motie 
van collega Mik kan de zekerheid iets 
worden vergroot, maar niet helemaal. 
Uiteindelijk gaat het om de vaststelling 
van de begroting. 

De prioriteit, ook die gesteld door 
collega Mik, moet elk jaar uit de 
Rijksbegroting blijken. Zij moet al dan 
niet gekoppeld zijn aan de bijdrage die 
aan de werkgelegenheid wordt gele-
verd. Een meerjarenschema blijft 
onmisbaar. Ik blijf erom vragen, ook al 
erken ik dat ik heel blij ben met de 
beslissing die de Ministerraad al voor 
1983 heeft genomen. 

Ik blijf ook aandringen op een 
goede financiële onderbouwing, 
omdat mijn fractie van mening blijft 
dat in het gedrang om het geld de 
sanering niet ongemerkt in de toch al 
verontreinigde bodem mag verdwij-
nen. De keerzijde is, dat wij een zekere 
fasering van de plannen aanvaarden. 
Ik zeg dat bij voorbaat, want als nu al 
blijkt dat de middelen ontoereikend 
zijn, is aan die fasering niet te ontko 
men. 

Wat het bedrijfsleven betreft, heeft 
de Regering ook een onderscheid 
gemaakt tussen de individuele 
verantwoordeli jkheid en de collectieve. 
De collectieve verantwoordeli jkheid 
betreft dan het deel van het bedrijfsle-
ven waarvan de verontreinigende 
stoffen afkomstig zijn of dat bij de 
dumping betrokken was. 

Afgezien van de vragen die deze 
tweedeling oproept - de Nederlandse 
chemische industrie kan moeilijk 
collectief aansprakelijk worden 
gesteld voor daden van enkelingen, 
evenmin als een enkel chemisch 
bedrijf voor de daden van een 
overslagbedrijf of van wie dan ook 

betrokken was bij de dumpingsopera-
ties van destijds - is de vertaling van 
de collectieve verantwoordeli jkheid in 
een heffingenstelsel met een toch 
algemeen karakter problematisch. 

Ik verwijs met instemming naar de 
brief van het Bureau Milieu en 
Ruimtelijke Ordening van VNO en 
NCW van 4 augustus. Heeft de 
Staatssecretaris die brief gelezen? 
Heeft zij er een reactie op? 

Intussen heeft ons de 'financierings-
brief' van de Regering bereikt, 
alsmede de ambtelijke nota heffingen 
bodemsanering. Welke status heeft 
die nota? Of beter: kan de Staatsse-
cretaris daarover nu al een politiek 
oordeel geven? Daarover is zoeven in 
een interruptiedebat met collega 
Tripels al het een en ander gebleken, 
maar er is toch nog onvoldoende 
duidelijkheid. Het lijkt mij overigens 
een hachelijke opgave om nu al, op 
basis van die ambtelijke nota, tot een 
heldere politieke stellingname te 
komen. Anderzijds zijn er toch al wat 
dingen aangeroerd die om nader 
commentaar vragen. 

Die ambtelijke nota maakt overigens 
duidelijk dat aan een heffingenstelsel, 
zoals tussen de regels door wordt 
voorgesteld, aanmerkelijke bezwaren 
zijn verbonden. Ik som er enkele op. 
In de eerste plaats wordt de collectivi-
teitsgedachte verlaten of gedeeltelijk 
toegepast, namelijk op een klein deel 
van de Nederlandse industrie. In elk 
geval wordt zij met enige willekeur 
toegepast. 

In de tweede plaats wordt het 
beginsel 'de vervuiler betaalt' heel 
wat geweld aangedaan, daar toepas-
sing met terugwerkende kracht 
feitelijk onmogeli jk is. Ik geloof dat 
dat ook de kern van de beschouwing 
van de heer Tripels was, toen hij zulke 
principiële bezwaren tegen heffingen 
naar voren bracht, dus eigenlijk tegen 
artikel 14. Hij heeft deze bezwaren ook 
onderbouwd. Ik merk wel op, dat de 
eerste bewindsman die deze wet heeft 
ondertekend, de heer Ginjaar was. Hij 
had kennelijk geen principiële bezwa-
ren. Maar ik erken dat er een geweldig 
spanningsveld is. 

Het derde bezwaar wordt gevormd 
door de economische implicaties. Die 
zijn toch nogal fors; dat kan men uit 
deze nota opmaken. Dat geldt ook als 
het gaat om de nog overzichtelijke 
sector van de basischemicaliën. Men 
zou gemakkelijk geneigd zijn, die 
sector aan te pakken, maar ik heb 
daar bedenkingen tegen. Verder is er 
de doorwerking van de heffing naar 
andere sectoren van het sociaal-eco-
nomisch leven. 

Ik wijs ter illustratie op de gedachte, 
die ambtelijk eigenlijk alweer verlaten 
is, om het btw-tarief op sommige 
eindprodukten waarin chemicaliën 
zijn verwerkt, te verhogen. Ik noem 
ook de onmogeli jkheid om toeslagen 
te leggen op steenkool en ijzererts, in 
het eerste geval gelet op onze ener-
giepolitiek en in het tweede geval 
omdat wij Hoogovens graag overeind 
wil len houden. Als laatste punt noem 
ik de internationale concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven in meer algeme-
ne zin. Die zal natuurlijk door zo'n 
aanpak worden verzwakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
financiële verdeling van de verant-
woordeli jkheden over Rijk, gemeente 
en bedrijfsleven via de verdeling 65%, 
10% en 25% roept vragen op. Die 
cijfers zijn overigens niet genoemd, 
maar die kunnen worden afgeleid uit 
alle stukken te zamen. 

Als het gaat om 2 mld. over een 
periode van vijf jaar, dan betekent dat 
dat het bedrijfsleven - en dan nog een 
beperkt deel ervan - 500 min. in vijf 
jaar moet opbrengen, dus 100 min. 
per jaar. Dat is opnieuw een hele last. 
Ik vraag me af, of dat wel kan. Daarom 
vraag ik de Regering om, als niet aan 
een heffingenstelsel kan worden 
ontkomen, dus als wi j artikel 14 op de 
een of andere wijze overeind willen 
houden, een andere opzet te maken 
dan de opzet die uit de ambtelijke 
nota zou kunnen worden afgeleid. Ik 
vraag daarbij, vooral nog eens te 
kijken naar wat wi j hebben vastgesteld 
in de nota milieuheffingen. 

In navolging van wat gisteren 
minister Terlouw heeft gedaan zou ik 
een enkele opmerking wil len maken 
bij gelegenheid van het laatste debat 
waaraan mevrouw Epema deelneemt. 
Ons aller toekomst is onzeker; die is 
in handen van de kiezers, maar 
mevrouw Epema zal zeker niet meer 
aan deze discussies deelnemen, 
omdat zij zelf de keuze van vertrek 
heeft gemaakt. Dat geldt overigens 
ook voor de heer Bakker, bij wiens 
vragen over de schadevergoedingsre-
geling - artikel 9 - ik mij aansluit. Dat 
was ik bijna vergeten. 

Mijn opmerkingen gelden uiteraard 
ook collega Bakker, maar meer 
mevrouw Epema, omdat wij op het 
gebied van energie- en milieubeleid 
vaak de degens hebben gekruist, 
maar ook vaak tot overeenstemming 
zijn geraakt. Het gebeurt niet vaak - of 
wellicht gebeurt dit vaker dan ik zelf 
hebervaren-dat men overfractiegren-
zen, over politieke grenzen heen steun 
en hulp ontvangt. 
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Ik ben mevrouw Epema voor het 
verlenen daarvan erkentelijk. Normaal 
gesproken worden dergelijke opmer-
kingen na een maidenspeech gemaakt, 
ik hoop niet dat u, mijnheer de 
Voorzitter, het mij kwalijk neemt dat ik 
deze opmerkingen achteraf heb 
gemaakt. 

Ik sluit mi jn betoog af met de 
conclusie dat er drie onderwerpen zijn 
waaraan ik geweldig veel belang 
hecht. Op de eerste plaats de grote 
bevoegdheid van de gemeente, ook 
door de heer Wil lems naar voren 
gebracht. Op de tweede plaats de 
heffingen en op de derde plaats een 
eerlijke verdeling van de lasten over 
de verschillende gemeenten. Op dit 
laatste punt zou ik de Kamer een 
motie wil len voorleggen, om de 
discussie daarover op gang te 
houden. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Lansink 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een rechtvaardiger 
verdeling van de lasten van de 
bodemsaneringsoperatie over de 
gemeenten gewenst is; 

nodigt de Regering uit, bij het vaststel-
len van de algemene maatregel van 
bestuur ex artikel 10, vierde l id, van 
de Interimwet bodemsanering de 
volgende mogelijkheden in overwe-
ging te nemen: 
a. differentiatie van het drempelbe-
drag naar gemeentegrootte; 
b. een hoger max imum dan het 
voorgenomen bedrag ad f200 000,-, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 20(16821). 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik bedank de 
heer Lansink vriendelijk voor zijn 
buitengewoon aardige woorden. Het 
is inderdaad waar dat wi j wel eens 
van mening verschillen en het ook 
wel eens met elkaar eens zijn. Onze 
politieke achtergronden zijn verschil-
lend, dus ook in de toekomst zullen 
wi j verschillen van mening behouden, 
alleen kunnen wi j het dan waarschijn-
lijk niet hier uitvechten. Ik hoop echter 
de politiek niet helemaal te verlaten 
en velen nog vaak terug te zien. 

Het is het intrappen van een open 
deur als ik zeg dat de saneringsproble-
men in ons land wel voldoende 
bekend zijn. Wij kennen Lekkerkerk, 
Volgermeer, Dordrecht en vele 
kleinere gevallen. De meeste gebieden 
kennen wi j doordat daar de volksge-
zondheid nogal in het gedrang komt. 
Wij zullen echter ook veel aandacht 
moeten besteden aan gebieden waar 
het mil ieu in het gedrang komt. Dat is 
buitengewoon belangrijk. 

Bij overleg in het verleden zijn er 
ook van onze kant verschillende 
voorstellen gedaan. Wij hebben 
gepleit voor specialistenteams, een 
zogenaamde 'vliegende keep' en het 
snel inschakelen van bewoners. Ik 
denk dat het erg belangrijk is dat deze 
zaken in de toekomst overwogen 
worden. Ze staan in de leidraad. Deze 
zou echter een meer verplichtend 
karakter moeten krijgen, want dan 
zouden veel van de problemen die er 
steeds weer blijken te zijn, opgelost 
kunnen worden. 

De schriftelijke behandeling heeft 
inderdaad te lang geduurd, maar is 
wel zeer uitvoerig geweest en heeft 
veel vragen beantwoord. De t i jd laat 
het vandaag niet toe om uitvoerig op 
al deze zaken in te gaan. Het wets-
ontwerp is door de nota's van wijzi-
gingen aanzienlijk verbeterd. Ik wi l 
alleen maar wijzen op de inspraakpro-
cedures. Het is buitengewoon belang-
rijk dat de inspraakprocedure nu ook 
in het wetsontwerp staat. 

Ik vind het een beetje jammer dat 
de mogelijkheid tot vordering niet in 
de wet is opgenomen. Wij hebben 
Lekkerkerk meegemaakt. Wij hebben 
toen gedacht en gehoopt dat het bij 
Lekkerkerk zou blijven. Inmiddels is 
Dordrecht erbij gekomen. Misschien 
is het straks ook weer nodig om 
daarvoor met een aparte wet te 
komen. Ik hoop niet dat er andere 
zullen volgen, maar ik ben er niet 
zeker van. Kan er toch niet een 
regeling in deze wet worden opgeno-
men? 

Wij hebben ook nog wel enkele 
bezwaren tegen dit wetsontwerp. Wij 
houden bezwaren tegen de organisa-
tie, de financiering en de werkingsduur 
van deze wet. Daar kom ik nog op 
terug. Het is natuurlijk uitstekend dat 
de sanering volop begonnen is, 
ondanks het feit dat er geen wettelijke 
grondslag voor was. Wij vinden dat 
het al met al toch veel te lang heeft 
geduurd voordat er een wettelijke 
grondslag komt. 

De bodemsanering moet grotere 
prioriteit krijgen in het beleid en de 
financiering moet voor een aantal 

jaren vastliggen en het niveau moet 
hoog genoeg zijn. De heer Mik heeft 
daar een motie voor ingediend en 
daarin geen getal genoemd; daardoor 
blijft het geheel toch wat vri jbl i jvend. 
Ik weet dat de getallen alleen genoemd 
kunnen worden als ongeveer bekend 
is wat de sanering gaat kosten. 
Duidelijkheid daarover is buitenge-
woon belangrijk. 

Wat de bestuurlijke organisatie 
betreft, gaat ook onze fractie ermee 
akkoord dat de provincie het belang-
rijkste orgaan wordt voor de bodem-
sanering. Dat sluit goed aan bij de 
rest van het milieubeleid. 

Wij vinden het een goede zaak dat 
de gemeenten door de nota van 
wijzigingen al iets meer bij deze zaak 
zijn betrokken. Wij gaan niet zo ver als 
de VNG. Wel sluiten wij ons aan bij 
het standpunt van de heer Wil lems en 
van de heer Lansink dat aanvragen 
onder de verantwoordeli jkheid van 
gemeenten moeten vallen wanneer 
ook gedeputeerde staten van oordeel 
zijn dat die gemeenten voldoende 
deskundig zijn. Dat lijkt ons een goede 
zaak, waarover wi j graag het oordeel 
van de Staatssecretaris vernemen. 
Een nota van wijziging in deze zin 
bevelen wij van harte aan. Dat scheelt 
ons enige arbeid in het opstellen van 
een goed amendement. De beroeps-
procedure in de ons gepresenteerde 
ideëen lijkt mij ietwat moeilijk. 

Aan de andere kant moet gemeenten 
bij voorbeeld kunnen worden opge-
legd afgegraven grond tijdelijk op te 
slaan. Nu artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening niet is gewijzigd, 
meen ik dat nu een wettelijke regeling 
moet worden getroffen zoals dat ook 
bij de Herinrichtingswet Veenkoloniën 
is gebeurd. De heer Lankhorst is 
daarop uitvoerig ingegaan. 

Ik wijs de Staatssecretaris ook op 
haar antwoord bij punt 82 in de 
memorie van antwoord en op de brief 
van het IPO van 13 augustus. In het 
antwoord van de Staatssecretaris 
staat echter eigenlijk ook al dat zij wel 
vindt dat dit moet gebeuren. Ik vraag 
mij af waarom zij dit niet gedaan heeft 
bij de laatste nota van wijzigingen. 
Mocht zij er niet mee komen, dan 
zullen wi j met een amendement op dit 
terrein komen. 

Staatssecretaris Lambers-Hacque-
bard: Er komt nog iets. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat is heel plezierig, als het tenminste 
goed is. 

De criteria waaraan wi j de sanerings-
plannen toetsen, vormen een 
uitermate vaag geheel. Dat kan 
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waarschijnlijk moeilijk anders. Ik denk 
wel - dat is ook in het voorlopig 
verslag door de fractie van het CDA 
nogal sterk benadrukt - dat er meer 
tot normering gekomen moet worden. 
Het zal echter nog wel enige ti jd 
duren voor dat echt goed kan. Ook wij 
vinden dat de werkgelegenheid best 
een rol mag spelen bij de beoordeling, 
maar dan wel in de zin zoals de heer 
Van der Vlies uiteenzette. 

Alleen als de noodzaak van saneren 
gelijk is, kan het werkgelegenheidscri-
terium een rol spelen bij de vraag 
waar het eerst begonnen moet 
worden. Wij zijn het daar helemaal 
mee eens. 

Ik kom op de financiering. Dit is een 
buitengewoon zwakke plek in het 
wetsontwerp. Niet alleen de schatting 
van de saneringskosten is onduidelijk. 
Ik word hier steeds pessimistischer 
over. Ik geloof steeds meer dat 
Nederland gifvrij nog aan de lage kant 
zit, mij realiserend wat voor grote 
projecten er zijn en wat de sanering 
van Dordrecht alleen al zal kosten. Als 
er nog een paar projecten bij komen, 
weet men niet waar men blijven 
moet. 

Welke verdeling stelt de Staatssecre-
taris voor tussen de overheid en het 
bedrijfsleven? De heer Lansink heeft 
aan de hand van de ambtelijke nota 
een beetje zitten rekenen. Hij heeft 
echter alleen iets aangenomen. Ik wi l 
het echter graag weten. Het zou niet 
onlogisch zijn, dat het een kwestie 
van collectieve verantwoordeli jkheid 
is. 

Ik hoop dat ik dit van de heer 
Tripels mag zeggen. Ik zie dit, net als 
hij, als een politiek begrip. Er zou dan 
een collectieve schuld bestaan van de 
overheden aan de ene kant en het 
bedrijfsleven aan de andere kant. Een 
50/50-verhouding zou op zich zelf niet 
onlogisch zijn. Het opbrengen van 
50% zou een te zware belasting van 
het bedrijfsleven kunnen betekenen. 
Om deze reden zou een andere 
verhouding genomen kunnen worden. 
Het spijt mij dat daarover in de laatste 
brief - ik had erop gerekend - totaal 
geen duidelijkheid gekomen is. Wij 
wil len deze dan graag bij het antwoord 
krijgen. Dit komt vandaag in ieder 
geval niet. Er is dus nog enige 
bedenktijd. 

Wij hebben een aantal financierings-
bronnen, waarvan de belangrijkste de 
algemene middelen zijn. Dat krijgt ook 
van ons een hogere prioriteit. Het 
moet dan ook bij de kabinetsformatie 
een buitengewoon grote rol spelen. 
f115 miljoen voor 1983 lijkt mij te 
weinig. Ik vind dat een te laag bedrag. 

Ik hoop dat het nieuwe kabinet een 
hoger bedrag beschikbaar zal stellen. 

Tevens hoop ik dat zo'n nieuw 
kabinet er snel is. Zou dit niet gebeu-
ren, dan zal de bodem-sanering in 
ieder geval niet te leiden mogen 
hebben van een vertraagde kabinets-
formatie, omdat wij ons dan in de 
vingers snijden. Als wi j niet snel iets 
doen, zal het immers steeds duurder 
worden. 

Het is duidelijk bewezen dat 
preventie beter is dan opruimen en 
dat nu snel opruimen goedkoper zal 
zijn dan dit later te doen, als er weer 
een deel nog verder is gezakt. 

Als er nu heffingen ingesteld 
zouden worden, is het belangrijk je af 
te vragen of dit dan extra middelen 
voor de bodemsanering zijn. Of denkt 
de Minister van Financiën: 'da's mooi 
binnen en ik geef nu wat minder uit 
mijn potje algemene middelen'? Dat 
is mij onvoldoende duidelijk en het 
lijkt mij wel een belangrijke vraag. 

Het is moeilijk hier nu een hele 
discussie, aan de hand van het 
ambtelijk rapport, over individuele 
aansprakelijkheid en collectieve 
verantwoordeli jkheid en dergelijke te 
houden. De gemeenten zijn eigenlijk 
benaderd vanuit een oogpunt van 
individuele aansprakelijkheid en niet 
vanuit een oogpunt van collectieve 
verantwoordeli jkheid die men bij een 
deel van het bedrijfsleven legt. Daar is 
iets voor te zeggen, omdat je mag 
aannemen dat gemeenten, waarin 
wat troep ligt, wat 'schuldiger' zijn 
dan die, waarin helemaal niks ligt. 

Aan de andere kant blijven wij toch 
de voorgestelde vorm van die finan-
ciële bijdrage buitengewoon moeilijk 
vinden. Het zal toch een ongelijke 
uitwerking hebben, hoewel dat door 
de Staatssecretaris wordt ontkend in 
haar reactie op het advies van de 
Raad voor de Gemeentefinanciën. Ik 
ben er werkelijk van geschrokken, dat 
er gemiddeld bij 200.000 inwoners 20 
van die gevallen zijn en bij 5000 
inwoners 1 zo'n geval. Het gaat dan 
wel altijd over gemiddelden en 
spreiding rond die gemiddelden is 
ook buitengewoon belangrijk. 

De heer Van der Vlies kwam op een 
bijdrage van f70 en ikzelf op f 69 uit. 
Bij een grotere gemeente kom je dan 
uit op f39 per inwoner. Dat zijn 
natuurlijk buitengewoon grote 
verschillen. Daar moet duidelijkheid 
over komen. In ieder geval zou ik 
wil len vragen dat drempelbedrag te 
schrappen. Hoe luidt het oordeel van 
de Staatssecretaris hierover? Er ligt al 
gedeeltelijk iets over vast in een motie 
van de heer Lansink. 

Er zijn natuurlijk ook andere 
mogelijkheden. 

Wat ook zou kunnen - dat moet ook 
overwogen worden - is om toch maar 
van een collectieve verantwoordelijk-
heid van gemeenten uit te gaan en 
dan te komen tot een, weliswaar niet 
al te grote, korting op het Gemeente-
fonds. Een ander alternatief om geld 
in het laatje te brengen zou zijn, een 
baatbelasting leggen op schoonge-
maakte grond. Die belasting moet dan 
ten goede komen aan het Rijk. Graag 
hoor ik hierover het oordeel van de 
Staatssecretaris. Wij wil len dit naar 
voren brengen omdat wij de huidige 
regeling onbevredigend achten. 

Ik kom nu toe aan de bedrijven. Ik 
durf het woord 'heffingen' niet zo snel 
uit te spreken omdat ik gemerkt heb 
dat de Staatssecretaris almaar 
interrumpeert wanneer het over 
heffingen gaat. Het is mij echter ook 
onduidelijk wat de Regering nu 
gekozen heeft. De heer Mik dacht 
kennelijkdat erwel een besluitvorming 
had plaatsgevonden. Er wordt echter 
gezegd, dat de Regering het in 
principe mogelijk acht, uitvoering te 
geven aan dat artikel. Ik leg hierbij de 
nadruk op 'in principe mogelijk acht'. 
Dan komt echter de volgende zin 
waaruit ik opmaak dat de besluitvor-
ming niet heeft plaatsgevonden: 

In dat kader is het gewenst, ten 
einde definitieve besluitvorming 
mogelijk te maken, dat thans een wets-
ontwerp wordt opgesteld. Een echt 
difinitief besluit is nog niet genomen 
en ik betreur dat omdat in feite alles 
nog op losse schroeven staat, totdat 
er een heffing komt, als die er al komt. 
Ik wi l opmerken dat deze heffing toch 
een andere heffing is dan in de nota 
over de milieuheffing wordt omschre-
ven. Als de Kamer een dergelijke 
heffing bij wet wil regelen, dan moet 
dat mogelijk zijn. 

Aan het bedrijfsleven is een algeme-
ne lastenverlichting toegekend, 
waaruit ook een bijdrage zou kunnen 
komen. Dat zou een overheveling van 
een aantal miljoenen per jaar beteke-
nen van de begroting van het ministe-
rie van Economische Zaken naar het 
ministerie voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne voor de bodemsane-
ring. Zou de Staatssecretaris ook dit 
aspect wil len bekijken? 

Het voordeel van de heffingen is, 
dat zij aansluiten bij de produkten die 
in het verleden de 'oorzaak' zijn 
geweest van bodemvervuil ing. Een 
nadeel vind ik dat mogelijk een te 
groot deel van de heffing wordt 
doorberekend aan de consument. Dit 
komt ook al in de nota tot uit ing. Ik 
heb ook veel moeite met de hoge 
perceptiekosten voor heffingen. Die 
kun je niet saneren voor dat bedrag. Ik 
vind dat altijd buitengewoon jammer. 
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Graag hoor ik het oordeel van de 
Staatssecretaris over het aspect van 
de lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven, hoewel ik best begrijp dat deze 
ook uit de algemene middelen moet 
komen. 

Ik wi l er de nadruk op leggen dat 
het belangrijk is dat gemeenten en 
bedrijven die schuld hebben gehad 
aan de vervuil ing opdraaien voor een 
aanzienlijk deel van de kosten van de 
bodemsanering. In die zin vinden wi j 
artikel 13 dan ook een verbetering. 
Wij vragen ons wel af of het element 
van matiging door de rechter ook in 
dat artikel moet worden opgenomen. 
Verder vragen wi j ons af of de ideeën 
van de heer Willems omtrent de 
aanvulling wel aanbeveling verdienen. 
Hij noemde daarbij artikel 1402 van 
het Burgerlijk Wetboek. Kun je op 
grond van artikel 1401 wel gemeenten 
aanspreken die heel netjes vergunnin-
gen hebben afgegeven en er buiten 
die vergunningen om geen afval is 
gestort? 

Mijn laatste punt betreft de werkings-
duur. Wij zijn tegen een beperkte 
werkingsduur. Wij hebben dat ook al 
verschillende keren naar voren 
gebracht. Wij zullen dat punt amende-
ren. De amendementen hierover kan 
men begin volgende week verwachten. 
Als de opruiming goed in de Wet 
bodembescherming wordt geregeld, 
kan, naar onze mening, deze Interinv 
wetworden ingetrokken. Hetargument 
daarvoor is niet de integratie van de 
mil ieuwetgeving. Andere milieuwetten 
zouden dan ook eerder en beter 
moeten worden geïntegreerd dan 
deze wet. Wij beschouwen de Wet 
bodemsanering als een tijdelijke, 
want wij hopen dat op een gegeven 
moment het opruimen afgelopen zal 
zijn. 

Het element van preventie van het 
milieu - milieuwetten behoren dat 
element te bevatten - komt voor in de 
Wet bodembescherming. Wij wi l len 
daar echter niet vervelend over doen. 
Als dat in één wet komt te staan, 
vinden wi j dat goed. Het moet dan 
wel in de Wet bodembescherming 
aanmerkelijk beter worden geregeld 
dan nu het geval is. Het lijkt ons 
bovendien wenselijk de wet of 
onderdelen van de wet niet op een 
door ons goed te keuren ti jdstip in 
werking te laten treden. Op de 
financiële bepalingen na moet de wet 
zo snel mogelijk na publicatie in het 
Staatsblad in werking treden. 

Ik heb begrepen dat er wat techni-
sche probleempjes zouden kunnen 
zijn, omdat de wet per 1 januari 
aanstaande in werking moest treden. 

Dit mag er echter niet toe leiden dat 
deze wet pas kracht van wet krijgt per 
1 januari 1984. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zal in ons land geen 
zinnig mens zijn die de noodzaak van 
deze wetgeving zal wil len betwisten. 
Over de inhoud kan men uiteraard 
wel van mening verschillen. Ik wil drie 
punten aansnijden: het al dan niet 
tijdelijke karakter van de regeling, de 
bestuurlijke verantwoordeli jkheden en 
de financiële verantwoordeli jkheden. 

Het is mij in de schriftelijke voorbe-
reiding opgevallen dat de Staatssecre-
taris zeer terughoudend reageerde op 
alle vragen over het al dan niet tijdeijk 
zijn van de voorgestelde regeling. 
Voor een dergelijke terughoudendheid 
is des te minder reden, nu er ook een 
voorstel voor een wet bodembescher-
ming ligt. 

De verwachting is gewettigd dat de 
saneringsoperatie langer zal duren 
dan de aanvankelijk geplande vi j f jaar. 
De financiële middelen zullen niet zo 
rijkelijk vloeien en er zijn aanmerkelijk 
meer nieuwe gevallen ontdekt sinds 
de indiening van het wetsontwerp. 
Wat dat betreft deel ik het pessimisme 
dat mevrouw Epema heeft uitgespro-
ken. 

De Staatssecretaris wi l geen twee 
regelingen naast elkaar laten bestaan 
en de regeling uit het wetsontwerp 
bodembescherming is te weinig 
dwingend. Dan is het toch niet te veel 
gewaagd te veronderstellen dat deze 
interim-regeling model zal staan voor 
een definitieve regeling. Mijn fractie 
zou dat betreuren omdat de nu 
voorgestelde regeling op een aantal 
wezenlijke punten geen rekening 
houdt met de hoofdli jnen van de 
overige mil ieuwetgeving. Voor een 
interim-regeling is over dat bezwaar 
heen te stappen, bij een definitieve 
regeling wegen die tekorten zwaarder. 

Als wi j mogen veronderstellen, dat 
op het moment van inwerkingtreding 
van de Wet bodembescherming de 
ergste vervuilingsgevallen zijn 
opgeruimd, is er in principe toch geen 
reden meer om de dwingende en 
gecentraliseerde regeling uit deze 
interim-wet te handhaven. Er zou 
slechts behoeven te worden voorzien 
in een noodprocedure voor het geval 
er dan nog nieuwe ernstige vervui-
lingsbronnen zouden worden aange-
troffen. Alleen in dat soort nauw 
omschreven gevallen zou kunnen 
worden teruggegrepen op de interim-
regeling. Dat lijkt mij beter dan de 
interim-regeling in hoofdzaak overeind 
te houden voor alle gevallen. 

Het tweede hoofdpunt betreft de 
verdeling van de bestuurlijke verant-
woordeli jkheden. Dit punt is reeds 
door vele sprekers aangeroerd. Het 
wetsontwerp legt het zwaartepunt van 
de regeling mijns inziens terecht bij 
de provincies. De VNG pleitte voor 
een grotere rol van de gemeenten en 
een kleinere financiële aansprakelijk-
heid. Dat is, dunkt mij, niettegelijkerti jd 
te realiseren. Er kan wel worden 
bekeken in hoeverre de gemeenten 
meer kunnen worden ingeschakeld. 
Ook bij een aantal gemeentelijke 
milieudiensten is een grote mate van 
deskundigheid. Als het even kan moet 
die deskundigheid ook worden 
ingeschakeld. Bij nota van wijziging is 
de Staatssecretaris enigszins tegemoet 
gekomen aan de bezwaren die met 
name door de Raad voor de Gemeen-
tefinanciën tegen de voorgestelde 
regeling waren aangevoerd. Naast 
overleg over het saneringsprogramma 
is nu ook overleg over de uitvoering 
van de sanering voorgeschreven. Dat 
is een substantiële verbetering. 
Minder substantieel lijkt mij de 
wijziging waarbij de gemeente de 
bevoegdheid krijgt om ook zelf 
gevallen van bodemverontreiniging 
bij Gedeputeerde Staten aan te 
melden. Die bevoegdheid hadden zij 
immers toch wel. Het zelfstandig 
aanmelden van saneringsgevallen 
door de gemeenten heeft voor 
gedeputeerde staten echter geen 
enkel rechtsgevolg. Het blijft een 
volstrekte vrijheid om het aangemelde 
geval al dan niet in het programma te 
doen opnemen. 

Er zijn toch nog wel enkele andere 
mogelijkheden om met name de 
daarvoor in aanmerking komende 
grotere gemeenten te doen inschake-
len. Het is toch mogelijk om gedepu-
teerde staten de bevoegdheid te 
geven die gemeenten hun eigen 
plannen te laten maken die de 
provincie dan later inpast in het 
saneringsprogramma. Ik heb begrepen 
dat de heer Lansink mij voor een 
meerderheid niet meer nodig heeft. 
Mocht het echter nodig zijn, dan kan 
hij ook op mijn steun rekenen. 

De uiteindelijke beslissingsbevoegd-
heid blijft bij de provincie, maar de 
desbetreffende gemeenten kunnen 
dan een medeverantwoordelijkheid 
krijgen. Een plezierig neveneffect is, 
dat een zekere verlichting kan ontstaan 
van de druk die nu op de provinciale 
diensten zal worden gelegd. Een 
delegatiebevoegdheid is toch ook 
geen vreemde eend in de milieubijt. Ik 
wijs op de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, waarin een 
delegatiebepaling voorkomt. 
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Schutte 

Gedeputeerde staten kunnen een 
deel van het opstellen van plannen ter 
bestrijding van waterverontreiniging 
overdragen aan waterschapbesturen. 
Het zwaartepunt van de regeling blijft 
zo bij de provincie zonder dat nu 
sprake kan zijn van een gecentraliseer-
de regeling. 

Als sluitstuk van de regeling heeft 
de Minister nog de bevoegdheid om 
op zijn verzoek een geval van bodem-
verontreiniging in het saneringspro-
gramma te doen opnemen. Hoe 
noodzakelijk is deze bevoegdheid na 
inschakeling van provincie en gemeen-
ten en na een korte inspraakprocedure? 
Het is toch niet erg waarschijnli jk dat 
er dan bij de Minister nog gevallen 
bekend zijn die aan al die anderen niet 
bekend waren. Het lijkt mij meer in de 
lijn der verwachtingen, dat de Minister 
met zijn beperkte financiële middelen, 
gevallen van de lijst wil schrappen, 
dan er nieuwe opzetten. 

Een derde hoofdpunt in de discussie 
betreft de verantwoordeli jkheid van 
de gemeenten en van het bedrijfsleven 
voor de medebekostiging van de 
sanering. Uitgangspunt van de 
voorgestelde regeling dat de gemeen-
ten een bedrag betalen dat in relatie 
staat tot de kosten van de sanering en 
dat waar mogelijk de individuele 
verantwoordeli jkheid van de betrokken 
bedrijven in rekening wordt gebracht, 
acht ik juist. 

Het instellen van een apart fonds 
voor de financiering, die dan voor een 
deel gevoed zou worden uit een 
algemene korting op het Gemeente-
fonds, is mijns inziens een minder 
gelukkige gedachte. De gemeenten 
die totaal niets met bodemsanering 
hebben uit te staan, zouden dan te 
zwaar worden getroffen. Bovendien 
dienen wij in het algemeen heel 
terughoudend te zijn met het instellen 
van aparte begrotingsfondsen. Er 
zullen zeker gemeenten zijn die het 
geld moeilijk op hun begroting 
kunnen vinden maar datzelfde 
probleem heeft het Rijk ook. 

Waar een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid bestaat, zullen de problemen 
ook gezamenlijk moeten worden 
opgelost. Het is iets anders wanneer 
de voorgestelde lastenverdeling 
voldoende recht doet aan de draag-
kracht van de verschillende categorie-
en gemeenten. Wat dit betreft, heb ik 
met belangstelling kennis genomen 
van de motie van de heer Lansink. 
Worden de kleine gemeenten naar 
verhouding niet zwaar belast? 
Uitgaande van gemiddelde sanerings-
kosten van 3 mil joen gulden per 

geval, betalen de kleinste gemeenten 
met enige duizenden inwoners 
minimaal drie ton, terwij l de grootste 
gemeenten met honderdduizenden 
inwoners maximaal vijf ton behoeven 
te betalen. Deze verdeling is toch wel 
erg grof! 

De VNG heeft uitgerekend dat het 
bedrag per inwoner bij een grote 
saneringszaak kan verschillen van 
ruim f200 voor de kleinste gemeenten 
tot f 2 voor de grootste, terwij l de 
dekkingsmiddelen van algemene aard 
toenemen met het inwoneraantal. 
Bovendien hebben de grootste 
gemeenten ook meer deskundigen. 
De verantwoordeli jkheid voor het 
ontstaan van bodemvervuil ing mag 
de grote gemeenten dan ook zwaarder 
worden aangerekend. Een vertaling 
hiervan in definanciële lastenverdeling 
lijkt mij terecht. 

Wanneer bij voorbeeld de grens 
voor het bedrag van f 10 per inwoner 
zou worden gelegd bij 100.000 
inwoners en het aanvullende percen-
tage zou worden verlaagd van 10 naar 
5, zoals aanvankelijk de bedoeling 
schijnt te zijn geweest, dan wordt toch 
wat meer recht gedaan aan de 
draagkrachtverschillen. Mocht het 
totale bedrag dat dit oplevert te laag 
zijn, dan kan het aanvullende percen-
tage weer iets hoger worden gesteld, 
bij voorbeeld op 6. 

Ik stem graag in met het streven om 
ook de individuele verantwoordelijk-
heid van het betrokken bedrijfsleven 
in rekening te brengen. Een algemene 
heffing wordt terecht afgewezen. Een 
heffing alleen voor de chemische 
bedrijfstak lijkt mij ook niet zo'n 
gelukkige gedachte. Vooreerst zal 
moeten worden getracht het bedrijf 
dat rechtstreeks verantwoordelijk is 
voor de vervuil ing, financieel aanspra-
kelijk te stellen. 

Wanneer dat niet gelukt, dan zal de 
voorgestelde financiële regeling in 
werking moeten treden. Bij een 
specifieke heffing voor de chemische 
industrie lopen die bedrijven die wel 
individueel aansprakelijk konden 
worden gesteld immers het risico dat 
zij twee keer moeten betalen voor de 
sanering. Dat lijkt mij niet terecht. 

In de ambtelijke notitie die wi j 
gisteren ontvingen, werd nog de 
mogelijkheid geopperd om de 
bedrijven die kunnen aantonen dat zij 
hun afval altijd correct hebben 
verwerkt, een vrijstelling te verlenen. 
Dat lijkt sympathiek, maar inite is het 
een omkering van de normale 
bewijslast. Men wordt schuldig 
gehouden, tenzij bewezen kan worden 
dat men onschuldig is. 

Ten slotte is het onduidelijk hoe de 
lastenverdeling is in het geval van 
overschrijding van de begroting. 
Geldt hier ook 10% aansprakelijkheid 
voor de gemeente of komen deze 
kosten evenals de zogenaamde 
indirecte kosten volledig voor rekening 
van de gemeenten? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat de 
beraadslaging kan worden voortgezet 
op 22 september a.s. 

Ik deel de Kamer mede, dat de heer 
Keja het interpellatieverzoek, dat hij 
gisteren heeft gedaan, handhaaft. Ik 
stel voor, de interpellatie toe te staan 
en haar onmiddell i jk te houden, met 
spreektijden van drie minuten per 
fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is derhalve de interpella-
tie-Keja, gericht tot de Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, over reclame op sportvelden. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]7 

• 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben er de Kamer 
erkentelijk voor, dat zij mij in de 
gelegenheid stelt alsnog de Minister 
te interpelleren. Tijdens het mondeling 
overleg heeft de Minister gezegd dat 
hij verbaasd was over de opwinding 
die was ontstaan in deze zaak. Dit 
komt bij mij wat wereldvreemd over. 
Elk jaar is er een onnoemelijk geharre-
war en gehakketak bij de onderhande-
lingen tussen de omroep en de 
voetbalwereld over de prijs die moet 
worden betaald om voetbalwedstrijden 
te mogen uitzenden. Maar al te vaak is 
de televisiekijker door het uitblijven 
van sportuitzendingen of door het in 
het kort weergeven van wat er gebeurd 
is, de dupe. 

Wonder boven wonder, dit jaar ging 
het nu eens goed. Nu echter doorkruist 
de Minister het beleid zoals het werd 
geadviseerd door de sportwereld, de 
omroep en ambtenaren van CRM, 
waardoor opnieuw de kijker tegen 
sportflitsen van 2 minuten zit aan te 
kijken in plaats van een normale 
verslaggeving. 

Ik ken het persoonlijke standpunt 
van de Minister inzake de reclame op 
de sportvelden en het dragen van 
shirtreclame. Ik respecteer dit standpunt 
en dit weet de Minister. Ik neem aan 
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Keja 

dat hij mij in dezen ook gelooft. Ik ben 
het echter niet met hem eens en dat 
weet de Minister ook. De Minister heeft 
het toch kunnen op brengen om tegen 
zijn zin shirtreclame toe te staan. Mijns 
inziens is dat een goede zaak geweest. 
Ik denk dat het de sport ten goede is 
gekomen. 

Ik denk ook dat het een goede zaak 
zal zijn als de Minister ook met 
betrekking tot de reclameborden en 
het beleid daaromheen zijn persoon-
lijke opvatting weet te onderdrukken 
en opnieuw als Minister een beleid 
gaat voeren dat in het belang is van 
de kijkers, van de sportwereld en niet 
te vergeten van het bedrijfsleven. 

De Minister heeft in het mondeling 
overleg gezegd dat hij er niets voor 
voelt zijn beleid inzake de reclame op 
de sportvelden te herzien opdat een 
normale televisieverslaggeving 
mogelijk wordt. Misschien wijzigt de 
Minister zijn standpunt nog eens als hij 
de Kamer hierover heeft gehoord. Zo 
niet, dan voel ik mij gedwongen de 
Kamer om een uitspraak te vragen. 

D 
Minister De Boer: In antwoord op de 
vier vragen die mij door de geachte 
afgevaardigde de heer Keja zijn 
gesteld, zou ik het volgende wil len 
zeggen. 

De overwegingen die mij hebben 
geleid, hebben uitsluitend te maken 
met het zo goed en verantwoord 
mogelijk handhaven van artikel 11 
van de Omroepwet. 

De tweede vraag beantwoord ik 
bevestigend, mijnheer de Voorzitter. 

In antwoord op de derde vraag kan 
ik zeggen: mij is dat niet bekend, 
maar het lijkt mij ook niet zo relevant 
vanwege het feit dat daar de Neder-
landse omroepwetgeving niet van 
toepassing is. 

De vierde vraag beantwoord ik 
ontkennend. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het betreurenswaar-
dig dat de Minister zijn standpunt 
handhaaft. Hij gaat eraan voorbij dat 
als gevolg van zijn persoonlijk 
standpunt honderdduizenden mensen 
op de televisie niet datgene krijgen, 
wat zij graag wil len zien en wat de 
omroepwereld wél bereid is te tonen. 
Ik vind dat een zeer slechte zaak. Naar 
mijn gevoel komt het eigenlijk ook 
niet overeen met de vrijheidsbeginse-
len, zoals wi j die kennen met betrek-
king tot de vrijheid van het woord en 
de vrijheid van meningsuit ing. 

De Minister is niet bereid om 
overleg te voeren. Hij is bereid om 
nog eens een keer zijn standpunt 
duidelijk te maken aan de sportwereld. 
Ook dat heeft weinig met democratie 
te maken. 

Minister De Boer: De heer Keja heeft 
mij niet horen zeggen dat ik niet 
bereid zou zijn tot het voeren van 
overleg. 

De heer Keja (VVD): Nee, de Minister 
heeft gezegd dat hij uitsluitend bereid 
was zijn argumenten nog eens aan de 
sportwereld kenbaar te maken. Alleen 
je eigen argumenten geven is nog 
geen overleg. 

Het ergste vind ik al het gehakketak 
en bedissel over wat de sportwereld 
mag doen. In grote stadions mogen 
twee rijen reclameborden staan en op 
kleine velden maar één rij. Op welk 
niveau is de Minister nu bezig? 
Waartoe dwingt hij ons om ons mee 
bezig te houden? Daar ben ik teleur-
gesteld over. 

Ik vind het bovendien onrechtvaar-
dig. Deze Minister heeft vaak de mond 
vol van het opkomen voor zwakken. 
Nu doet hij echter precies het tegeno-
vergestelde. Immers, de clubs die in 
stadions voetballen en twee rijen 
reclameborden mogen hebben zijn de 
rijke, terwijl de kleine clubjes maar 
één rij mogen plaatsen. Ik zie daar 
geen enkel argument voor. Daarom 
dien ik een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Keja wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de handhaving 
van de beperkende maatregelen 
inzake televisieverslaggeving van 
sportgebeurtenissen in accommoda-
ties met reclame-uitingen belangen 
van televisiekijkers, sportorganisaties 
en bedrijfsleven worden geschaad; 

dringt er bij de Regering op aan, de 
betrokken beperkende maatregelen 
met onmiddelli jke ingang in te 
trekken, dan wel aan te passen aan 
het advies van de 'werkgroep reclame', 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (17 531). 

D 
De heer Bakker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind deze interpellatie 
eigenlijk flauwekul. De VVD had er 

verstandig aan gedaan actief deel te 
nemen in de discussie die wi j hebben 
gehad in het mondeling overleg en 
het overleg dat de Minister daar heeft 
toegezegd af te wachten. Dat was 
wellicht verstandiger geweest, maar 
de toekomst zal dat leren. 

De heer Jacobse (VVD): Welke 
toekomst, mijnheer Bakker? Vóór 
aanstaande zaterdag en zondag? 

De heer Bakker (D'66): Bedoelt de 
heer Jacobse de uitzendingen of het 
opkomen voor de mensen waarover 
de heer Keja spreekt? Over dat laatste 
ben ik het overigens met hem eens. 
De toekomst zal echter uitwijzen, als 
de heer Keja een al of niet aangenomen 
motie heeft, wat de beste weg 
geweest is. 

Ik had het verstandiger gevonden 
om het door de Minister toegezegde 
overleg af te wachten. Ik ga ervan uit 
dat de Minister dan goed naar de 
argumenten luistert en vervolgens 
wikt en weegt, waarna de Kamer dan 
eventueel een uitspraak kan doen. 
Met het standpunt van de Minister 
ben ik het niet eens; het standpunt 
van de heer Keja komt meer met het 
mijne overeen. 

Ik dank de Minister voor het 
toegezegde overleg. Wij gaan ervan 
uit dat handhaving van de Omroepwet 
het uitgangpunt moet zijn. De Minister 
kan in dit geval echter toestemming 
geven. Kan de Minister zeggen 
waarom één rij borden nu wel 
toegestaan is en twee rijen niet? Dat 
maakt toch geen bal uit? Het kijk- en 
luisteronderzoek dat CRM zelf heeft 
uitgevoerd bij AZ'67 is mede grondslag 
geweest van het unanieme advies van 
de werkgroep. 

Het is toch een rare vertoning dat 
wij hier wel meer dan twee minuten 
naar een uitzending van een buiten-
lands station mogen kijken, terwijl dat 
niet mag bij een uitzending van een 
wedstrijd door een Nederlandse 
zender. Ik noem als voorbeeld de Tour 
de France. Daar mogen langdurig 
beelden van worden uitgezonden. De 
Ronde van Nederland mag niet op de 
televisie, omdat het buitenland daar 
kennelijk geen belangstelling voor 
heeft. 

Ik vind dit een heel scheve redene-
ring van de politicus De Boer, want hij 
heeft gisteravond heel duidelijk 
gezegd, dat zijn CDA-verleden om de 
hoek komt kijken wanneer hij nu dat 
advies naast zich neerlegt. De mensen 
maken zelf wel uit wat zij belangrijk 
vinden. Ik denk dat mensen die graag 
naar een goede wedstri jd kijken het 
spel belangrijker vinden dan de 
knikkers, alhoewel het natuurlijk mede 
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Bakker 

gaat om die knikkers, want die zijn 
belangrijk voor de clubs, de spelers, 
de mensen die naar die wedstri jden 
wil len kijken, het BBI en van de 
sponsors. Ik hoop dat de Minister in 
het belang van al deze categorieën 
zijn besluit heroverweegt. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben natuurlijk zielsgeluk-
kig dat de heer Bakker het zo roerend 
met mij eens is. Vindt de heer Bakker 
echter dat het mondeling overleg van 
vanmiddag iets bijgedragen heeft tot 
het verzorgen van normale sportuit-
zendingen op aanstaande zaterdag en 
zondag? Daar is hij toch zo'n voorstan-
der van? 

De heer Bakker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de VVD het gehele 
mondel ing overleg had bi jgewoond, 
had zij ook geweten waarom ik dit 
zojuist heb gezegd. 

De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind dit een unfaire 
opmerking. Ik heb de Minister in 
eerste termijn beluisterd, ik heb in 
tweede termijn gereageerd en ik heb 
een deel van de tweede termijn van 
de Minister nog kunnen horen; pas 
daarna werd ik weggeroepen voor 
een persoonlijke aangelegenheid. Ik 
vind dat wi j in dit Huis zo niet met 
elkaar moeten omspringen. 

De heer Bakker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De redenen waarom de 
heer Keja is weggeroepen waren mij 
niet bekend. Aan overmacht kan 
niemand iets doen, daarom zal ik mi jn 
woorden terugnemen. 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het mondeling 
overleg mogen voorzitten en de heer 
Keja daar geëxcuseerd. Ik mag 
aannemen, dat elk lid dan begrijpt dat 
dat excuseren niet voor niets is. 

D 
De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Nederlandse 
voetbalcompetit ie is nog maar enkele 
dagen oud, maar in de wedstri jd 
betaald voetbal-overheid staan nu al 
zeven clubs buiten spel. Scheidsrech-
ter De Boer heeft gefloten, luid en 
duidelijk. De vrije trap is, zoals 
gebruikelijk, weer verlegd van het 
veld naar deze Kamer. Met de datum 
8 september in zicht worden enkelen 
daarbij nerveus. Sommigen wil len 
zelfs van deze bestuurlijke mug een 
politieke olifant maken. 

Wat zijn de feiten? Aan de ene kant 
staan, terecht, Minister en Kamer als 
hoeders van de Omroepwet, aan de 

andere kant is er, voortdurend in 
beweging, de zaak van reclame en 
sport. Daarom heeft de werkgroep 
reclame, bestaande uit vertegenwoor-
digers van NOS, KNVB, NSF en CRM, 
zich de afgelopen maanden bezigge-
houden met de vraag, of een verrui-
ming van de reclame, toegespitst op 
de borden bij de voetbalvelden, 
wenselijk is. 

Het advies van de werkgroep houdt 
een versoepeling van de bestaande 
bepalingen in. Onder bepaalde 
voorwaarden is een tweede rij 
reclameborden bij buitensportaccom-
modaties niet overheersend. Omdat 
laatste, twee in plaats van één rij 
borden, ging het. Dat advies kwam niet 
onverwacht. Daarop hebben, op zich 
begrijpelijk, verschillende clubs, zij 
het op eigen risico, vooruit gegrepen. 
De Minister legde het advies echter 
naast zich neer en dat kwam wel 
onverwacht. Het advies is unaniem. 

CRM heeft zelf aan de opstelling 
ervan meegewerkt. Verwachtingen 
zijn gewekt. Daar doet niets aan af het 
feit, dat ambtenaren a t i tre personnel 
in die werkgroep zaten. Wanneer dan 
de standpunten zover uit elkaar liggen 
- dat mag - dan dient er ook ruimte te 
zijn voor een gesprek met alle belang-
hebbenden 

Het gaat immers om belangrijke 
zaken, de bepalingen van de Omroep-
wet en dergelijke, maar ook om veel 
geld voor een noodli jdende bedrijfstak. 
Dat gesprek dient naar onze opvatting 
op korte termijn plaats te vinden. Alle 
argumenten pro en contra kunnen 
dan van weerszijden worden aange-
dragen. Ook andere elementen 
kunnen erbij worden betrokken, zoals 
de vraag, of het haalbaar is, dat 
wanneer clubs meer inkomsten 
krijgen, ook de prijs van het toegangs-
kaartje omlaag kan. Bij al die zaken 
hoort niet vooringenomenheid. 

Wij doen daarom een ernstig 
beroep op deze bewindsman dat 
gesprek te beginnen. Wij gunnen hem 
evenals de georganiseerde sport en 
de omroep daarbij de ruimte voor 
eigen opvattingen. Om dat gesprek 
niet op voorhand te belasten, zullen 
wi j tegen de motie-Keja stemmen. Wi j 
vinden dat de wedstri jd nu moet 
beginnen met de stand 0-0. 

De discussie kan niet lang duren, 
zoals bij de shirtreclame, maar zij 
moet binnen korte ti jd kunnen worden 
afgerond. Over de resultaten van dit 
gesprek kunnen wij later, naar ik hoop 
op vrije korte termi jn, discussiëren 
met de Minister. Nu ligt de bal aan de 
voeten van de Minister. Wij wil len de 
Minister niets afdwingen, want hij 
heeft het reeds toegezegd. Hierover is 

duidelijk gesproken in het mondeling 
overleg. Wi j wil len wel van onze kant 
het gewicht van een gesprek onderstre-
pen, reden waarom wij een motie aan 
de Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Henne-
kam en Worrell wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbend van het 
advies met betrekking tot reclamebor-
den dat is opgesteld door de 'werk-
groep reclame'; 

kennis genomen hebbend van het 
afwijkende standpunt van de Minister; 

overwegend, dat door het handhaven 
van beperkende maatregelen - zoals 
door de Minister voorgestaan - de 
belangen van velen kunnen worden 
geschaad; 

dringt er daarom bij de Regering op 
aan, over deze zaak, in breder verband, 
zo spoedig mogelijk overleg te voeren 
met de betrokken sportorganisaties 
en omroep, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2(17531). 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! ... 

De heer Bakker (D'66): Wat vindt het 
CDA nu eigenlijk zelf? 

De heer Hennekam (CDA): Ik heb de 
randvoorwaarden reeds genoemd. 
Enerzijds zijn er de bepalingen van de 
Omroepwet. Het parlement kan 
hiervoor in deze t i jd niet bl ind zijn, 
ook de heer Bakker niet. Anderzijds is 
deze zaak in beweging. Wanneer een 
toevoeging van reclame op sportvel-
den binnen de door ons aangelegde 
criteria past, kan de uitbreiding 
plaatsvinden. Dat zal moeten blijken. 

D 
De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij dat in de ti jd van 
de Regering en het parlement zendtijd 
voor de VVD beschikbaar is gesteld, 
om op deze wijze het volk duidelijk te 
maken wat haar standpunt is. Zo 
moet ik deze interpellatie van collega 
Keja in alle ernst noemen. 

Wij hebben hiervoor een mondeling 
overleg gehad met de Minister. Hij 
heeft toegezegd dat hij over deze 
problematiek gesprekken zal voeren. 
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Worrel 

Wij staan hier zonder enige kennis 
van de officiële stukken die nodig zijn 
voor de vorming van een behoorlijk 
oordeel. De heer Keja had die stukken 
niet nodig, want hij had zijn oordeel al 
klaar. 

In het parlement is het echter 
gebruikelijk dat wij met de Regering 
debatteren naar aanleiding van 
stukken die ons daartoe door de 
Regering of anderen zijn overhandigd, 
opdat de discussie zakelijk plaatsvindt 
en de emotionaliteit hier geen rol kan 
spelen. Dat gebeurt hier wel door te 
zeggen dat aanstaande zaterdag weer 
niets op de televisie mag verschijnen. 
Ik weet niet eens welke wedstri jd 
zaterdag wordt uitgezonden; mis-
schien zijn twee minuten meer dan 
zat! 

De heer Keja (VVD): Ik neem aan dat 
de heer Worrell ook niet weet welke 
wedstri jd hij gisteren heeft gemist! Hij 
had natuurlijk zijn oor te rade kunnen 
leggen bij de sportwereld, die hem 
ook had kunnen vertellen wat de 
afspraken waren en welke voorstellen 
zijn gedaan aan de Minister. Dat heb 
ik wel gedaan, zodat ik op dit moment 
meer kennis van zaken heb dan. de 
heer Worrell. 

De heer Worrell (PvdA): De heer Keja 
heeft wellicht zijn overtuiging onder-
lijnd gezien. Er is een onafhankelijk 
advieslichaam ingeroepen om dit te 
bekijken. Het heeft een rapport 
uitgebracht, waarin staat dat onder 
bepaalde voorwaarden uitbreiding 
mogelijk is. De heer Keja heeft van dit 
rapport geen kennis kunnen nemen. 
Hij weet dus ook niet onder welke 
voorwaarden men adviseert. Hij heeft 
wel zijn oordeel klaar. Ik respecteer 
dit, maar de fractie van de PvdA 
wenst de stukken te kennen, voordat 
zij haar oordeel geeft. 

De heer Joekes (VVD): De fractie van 
de PvdA moet natuurlijk wel werken 
volgens de regels van dit Huis. Als de 
heer Worrell zegt dat wi j hier alleen 
maar discussiëren op basis van 
stukken, raad ik hem aan artikel 106 
van het Reglement van Orde nog eens 
te lezen, dat de interpellatie regelt. 

De heer Worrell (PvdA): De heer 
Joekes is wat laat binnengekomen. Wij 
zijn al twee dagen bezig met deze zeer 
boeiende materie. 

De heer Joekes (VVD): Ik ben één 
minuut na het begin van deze interpel-
latie binnengekomen. Daarvoor heb ik 
getuigen. 

Als de heer Worrell dezelfde soort 
truken probeert uit te halen die al 
eerder zijn uitgehaald - daar heb ik 
helaas geen voorzitter bij - wi l ik hem 
erop wijzen, dat dit een argument is 
dat helemaal nergens op slaat. De 
heer Worrell praat gewoon onzin als 
hij mijn fractiegenoot de heer Keja 
tegenwerpt dat er in dit Huis alleen 
maar kan worden gedebatteerd op 
grond van stukken. Wat de interpellatie 
betreft, geldt dat uitsluitend voor de 
schriftelijke vragen die op tafel 
moeten liggen en die zo uitvoerig 
door de Minister zijn beantwoord. 

De heer Worrell (PvdA): Ik accepteer 
niet van de heer Joekes dat hij de 
trukendoos vergelijkt met hetgeen de 
heer Bakker de heer Keja heeft 
toegeworpen. 

De Voorzitter: Dat incident is gesloten. 

De heer Worrell (PvdA): Dan moet 
daar niet meer over gediscussieerd 
worden. 

De Voorzitter: Dat ben ik met u eens. 

De heer Worrell (PvdA): Ik wil de heer 
Joekes zeggen dat ik twee dagen lang 
heb geprobeerd, duidelijkheid te 
verkrijgen over de bezwaren van de 
heer Keja en over de stukken. Deze 
stukken zijn er. De heer Keja reageert 
immers op stukken die bestaan. Ik heb 
geprobeerd om duidelijk te maken: 
laten wi j de stukken vinden, opdat wij 
hierover een zakelijke discussie kunnen 
voeren. Mijn fractievoorzitter heeft 
reeds gisteren medegedeeld dat wij 
natuurlijk de interpellatie van de heer 
Keja toestaan. Waarom niet? Zo is dat 
bij ons gebruikelijk. Dat wil echter niet 
zeggen dat, als er stukken zijn die aan 
deze discussie een zakelijke inhoud 
zouden kunnen geven, wi j die niet 
graag zouden wil len hebben voor de 
goede afloop van dit debat. 

De Minister heeft toegezegd, het 
overleg met de sportwereld en met de 
NOS te wil len hebben. Hij betrekt daar 
ook de handhaving van de Omroepwet 
bij. Ik denk dat het goed is dat al dit 
soort zaken inderdaad bij de discussie 
betrokken wordt. Ik wi l nogmaals 
stellen dat wij het rapport heel zakelijk 
wil len toetsen en heel nadrukkelijk 
wil len bekijken wat het oordeel van de 
Minister is over de twee rijen borden 
- uitbreiding van reclame - en wat de 
feitelijke informatie is. 

Nadat al deze gesprekken geweest 
zijn en de Minister en de betrokkenen 
hun oordeel hebben gegeven, willen 
wi j naar aanleding daarvan het 
eindoordeel geven. Als de voorzitter 
van de KNVB aan een rapport van een 
werkgroep waarover de Minister in 

overleg met de Kamer nog geen 
oordeel heeft gegeven, meent 
regeringsbeleid te moeten toetsen 
door aan clubs te zeggen 'breidt u 
maar uit, de regeling wordt vermeer-
derd en u krijgt daar toestemming 
voor', dan ben ik geneigd te stellen, 
niet zo ver te gaan. Wij wachten 
rustig het oordeel van de Regering af. 
Wij zouden daarom erg blij zijn als de 
Minister het overleg met betrokkenen 
zo spoedig mogelijk voerde, zodat wi j 
ook zo gauw mogelijk een eindoordeel 
hierover kunnen hebben. Ik neem niet 
aan dat de heer Keja de Kamer nog 
voor 8 september bij elkaar wil laten 
roepen. Indien de Minister er kans toe 
ziet om dat overleg te hebben, zouden 
wij dat op prijs stellen, maar als dat 
iets later plaatsvindt, dan hebben wi j 
daar uiteraard geen bezwaar tegen. 

De heer Keja (VVD): Heeft de heer 
Worrell ook zelf een standpunt over 
hetgeen moet gebeuren met één rij of 
twee rijen reclameborden? Ik vraag 
dit, omdat hij vroeger ook een 
standpunt had over de shirtreclame. 
Het siert hem, dat hij dat heeft 
gewijzigd. Ik heb hoop dat hij zijn 
standpunt over de reclameborden 
enigszins verandert, waardoor de 
Minister misschien kan worden 
overtuigd, dat hij op de verkeerde 
weg is. De heer Worrell heeft het er 
nu almaar over, wat naar hij hoopt de 
Minister zal doen. Wat moet de 
Minister echter volgens de heer 
Worrell doen, behalve dan weer 
praten? 

De heer Worrell (PvdA); De heer Keja 
zal weten, dat de fractie van de PvdA 
het standpunt over de shirtreclame 
onderbouwd heeft gegeven: eerst een 
vierjarige periode, daarna een nieuwe 
situatie. Het wordt voor iedereen 
toegestaan, zodat wi j niet meer de 
vrijheid vinden om het betaalde 
voetbal daarvan uit te zonderen. 

De heer Keja (VVD): Dat is een 
wijziging; dat siert de heer Worrell. 

De heer Worrell (PvdA): Ik geef ons 
standpunt weer, opdat er weer geen 
vergissingen komen. 

Ik heb in het mondeling overleg 
tegen de Minister gezegd, dat wij deze 
zaak zakelijk willen beoordelen. Als 
het juist is dat clubs door een rij 
geweldige schade lijden en dat twee 
rijen niet van invloed zijn op het 
kijkersgedrag etcetera, dan zullen wi j 
dat in ons oordeel meenemen. Wij 
wil len zoveel mogelijk proberen de 
omroep in Nederland niet te vercom-
mercialiseren. In die afweging zullen 
wi j ook betrekken: een of twee rijen 
borden. 
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D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik sommige sprekers in 
dit debat hoor, vergaat de wereld op 
zaterdag en zondag wanneer slechts 
twee minuten van een voetbalwed-
strijd kunnen worden uitgezonden. Ik 
denk dat dit wel zal meevallen. Het 
afgelopen jaar zijn wij immers ook 
doorgekomen. Ik moet zeggen dat ik 
ook liever tien minuten van Groningen-
Ajax zie - zelfs als Ajax niet wint -
dan twee minuten. Dat neemt echter 
niet weg dat wi j het met het flitsende 
antwoord van de Minister geheel eens 
zijn. 

Deze spoedinterpellatie zou ook 
veel meer op haar plaats zijn geweest, 
als de Minister het beleid van zijn 
voorganger wèl had gewijzigd. Dan 
hadden wi j zijn argumentatie wel 
eens wil len horen! Nu hebben wij 
echter te maken met een bestaande 
maatregel, die wat ons betreft blijft 
bestaan. Daar komt bij dat dit jaar de 
shirtreclame is ingevoerd, terwijl 
straks de STER-reclame ook nog eens 
wordt uitgebreid. 

Wat ons betreft is er dan ook geen 
enkele reden om verder te gaan dan 
het afgelopen jaar. Als er dan al 
ongelijkheid bestaat tussen de grote 
en de kleine clubs in de grote en de 
kleine stadions, kan dat best worden 
opgeheven door ook in de grote 
stadions niet toe te staan dat er twee 
rijen reclameborden zijn. Daarmee is 
die discriminatie ook opgeheven. 

In dit debat zijn grote woorden 
als'onrechtvaardig' enzovoorts 
gebruikt. Wij vinden dat wi j , door dit 
soort zaken door de vingers te zien, 
op de verkeerde weg zijn. De heer 
Hennekam zegt dat de zaak in bewe-
ging is, ie tswatwe met de shirtreclame 
en met de STER ook hebben meege-
maakt. Volgens ons is de zaak echter 
naar de verkeerde kant in beweging. 
Daarom hopen wij dat deze Minister 
ten aanzien van dit punt stand zal 
houden en neen zal zeggen. Wij 
hebben aan beide moties dus geen 
enkele behoefte. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik wi l een bijdrage 
leveren aan deze bewogen discussie. 
Het is wel duidelijk dat er hier voor de 
Minister sprake is van een zaak, 
waaraan hij principiële aspecten ziet. 
Dat hij daaraan zwaar ti lt, waardeer ik. 
Ik meen dan ook dat hij er recht op 
heeft, rustig zijn standpunt te overwe-
gen, uit te leggen, te verklaren en 
eventueel nader te overwegen. 
Daarbij past geen druk, uit te oefenen 

door deze Kamer, wanneer er geen 
sprake is van wel zeer bijzonder 
knellende omstandigheden. Ik zie die 
omstandigheden in dit geval zeker 
niet. Ik denk zelfs dat het geen kwaad 
kan, thans enige matiging te betrach-
ten wat betreft het 'genieten' van 
sportuitzendingen na een zomer, 
waarin toch een grote overmaat van 
dit soort 'genoegens' beschikbaar is 
geweest voor het Nederlandse volk. 
Er zijn waarachtig wel méér zaken, die 
het waard zijn om in de komende 
weken aandacht aan te geven. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij kunnen in feite volstaan 
met een stemverklaring over de twee 
ingediende moties. Wij vinden dat 
zelfs twee minuten betaald voetbal -
ook zonder reclame - zoals dat zich 
nu op de velden afspeelt, soms als 
twee minuten tevéél moeten worden 
beschouwd. Dat komt vooral door de 
wijze, waarop het betaald voetbal 
wordt bedreven; het is vaak het 
aanzien niet waard. 

Dit vormt al voldoende reden om 
die twee minutenuitzendingen 
voorlopig te handhaven. Overigens 
vinden wij dat het best het overwegen 
waard is om het betaald voetbal 
versneld te saneren. Daarmee is men 
ook meteen af van de problemen van 
de shirtreclame en de reclameflitsen. 
Het amateurvoetbal zou men dan zo 
lang kunnen uitzenden als men wil en 
dat zou een goede bijdrage vormen in 
het kader van het bevorderen van 
actieve recreatie. 

Wij achten beide moties volstrekt 
overbodig. Ook het voorstel om 
verder te overleggen over het advies 
van de werkgroep-reclame vinden wi j 
niet nodig. Wij denken dat hiermee 
slechts kan worden gekoerst in de 
richting van het toestaan van méér 
reclame en dat wil len wi j beslist niet. 

De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het de heer Wil lems 
bekend dat de shirtreclame inmiddels 
ook bij de amateursport is ingevoerd? 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is dan echter de vraag 
of het nog wel amateursport blijft. 

De heer Worrell (PvdA): Alle amateur-
clubs hebben het voorstel om shirtre-
clame in te voeren aangenomen. Uw 
betoog gaat dan enigermate mank. 

De heer Willems (PSP): Neen, want ik 
constateer dat het grootste deel van 
de amateurclubs er niet in slaagt om 
shirtreclame te krijgen, omdat dit voor 
de sponsors niet aantrekkelijk genoeg 
is, want zij krijgen onvoldoende 

bekendheid en dergelijke. Er is 
namelijk al reclame rond de velden. 
Wij constateren ook dat naarmate de 
shirtreclame een grotere invloed 
krijgt, ook op de amateursport, de 
verruwing en vercommercialisering 
onaanvaardbare vormen gaan 
aannemen. Vandaar dat wi j ook op 
dat punt het terugdraaien van de 
situatie van vroeger graag bevorderen. 

De heer Keja (VVD): Dat is een 
conservatief standpunt! 

D 
Minister De Boer: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het voorrecht 
gesmaakt, deze week elke dag in dit 
Huis te mogen vertoeven om gemeen 
overleg met de geachte afgevaardig-
den te mogen hebben. Ik krijg er dan 
ook allengs meer zin in. Het wordt mij 
overigens nu wel iets eenvoudiger 
gemaakt, omdat de discussies meer 
onderling zijn gevoerd dan met de 
Regering. 

De heer Keja heeft gezegd dat hij 
het persoonlijk standpunt van de 
Minister respecteerde, maar dat de 
Minister toch eigenlijk anders zou 
moeten reageren. Ik hoop dat, als de 
heer Keja op deze stoel zit - dat kan 
best een keer gebeuren - er geen al te 
groot verschil is tussen hetgeen hij 
persoonlijk vindt en hetgeen hij dan 
als minister doet. Dat moet je namelijk 
niet al te vaak in je leven meemaken. 
Ik doe overigens niet anders dan de 
regeling, zoals die sinds kort bestaat, 
handhaven. Ik verander geen letter, 
dus wat dat betreft, valt het allemaal 
nog wel mee. 

Het lijkt mij dan ook dat woorden 
als 'gehakketak' en 'bedisselen' niet 
zozeer van toepassing zijn. Ik doe 
niets anders dan het handhaven van 
een regeling waarmee de Kamer 
akkoord is gegaan. Dat is mijn taak. Ik 
zie dat niet als gehakketak of bevoog-
ding. 

De heer Bakker zat een beetje op 
dezelfde toer. Zouden de mensen niet 
zelf mogen uitmaken wat zij willen? Is 
het niet een wat vreemde vertoning 
dat één rij borden wel mag en twee 
rijen borden niet? Al die overwegingen 
zijn uitvoerig aan de orde geweest bij 
de invoering van de regeling. Mijns 
inziens is het wat te eenvoudig, te 
stellen dat de mensen het zelf wel 
kunnen uitmaken. Wij hebben te 
maken met de handhaving van de 
Omroepwet. Het standpunt van 
degenen die kijken kan dan wel eens 
anders zijn dan dat van degenen die 
met de wet te maken hebben. 

De heer Bakker sprak ook over de 
inbreng van de Kijkdienst. Ik heb 
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De Boer 

vanmiddag al gezegd dat er geen 
sprake van is dat een advies van die 
dienst wordt genegeerd, maar dat in 
de groep deskundigheid is ingebracht 
door een lid dat in een andere functie 
hoofd van de Kijkdienst is. Dat is niet 
exact hetzelfde. 

De heer Bakker (D'66): Daarom gaat 
het nu net. Bij mijn weten heeft de 
Luister- en Kijkdienst aangetoond, dat 
het er niets toe doet of er één rij 
reclameborden staat of twee rijen. Als 
kan worden geconstateerd, dat twee 
rijen reclameborden geen degelijke 
invloed hebben, kan men volgens mij 
uitzendingen doodgewoon toestaan. 

Minister De Boer: Er staan de woorden 
'onder bepaalde omstandigheden' bij. 
Daarmee komen wij al weer in de 
sfeer van de interpretatie. 

De heer Hennekam zei dat zijn fractie 
zich beweegt tussen aan de ene kant 
het handhaven van de Omroepwet en 
aan de andere kant de ontwikkeling 
van zaken die met reclame te maken 
hebben. Daarmee heb ik ook te 
maken. Vandaar, dat ik bereid ben 
geweest, in overleg met de Kamer 
compromissen te sluiten, waar het 
om de shirtreclame ging. 

De heer Hennekam sprak wat 
vergoelijkend over het vooruit lopen 
op de ontwikkelingen. Daarin volg ik 
hem in geen geval. Ik heb op geen 
enkele wijze verwachtingen gewekt. 
Degenen die aan de werkgroep 
deelnamen was bekend, dat de kans 
bestond dat ik het advies niet zou 
volgen. Mijn besluit kwam bepaald 
niet uit de lucht vallen. 

Ik heb al in antwoord op vragen van 
de heren Hennekam en Worrell 
gezegd dat ik te allen tijde bereid ben, 
overleg te voeren, waarover dan ook. 

De heer Keja (VVD): Mag ik conclude-
ren dat deze bereidheid toch in zekere 
zin verwachtingen wekt? 

Minister De Boer: Neen, dat mag zo 
niet worden opgevat. De heer Worrell 
heeft daarvan een duidelijke vertaling 
gegeven toen hij sprak van 'zakelijk 
toetsen' en van 'gevolgen onder ogen 
zien'. Er is vanmiddag in het mondeling 
overleg gezegd dat ik de bereidheid 
zou moeten hebben, mijn opvattingen 
aan de orde te stellen en ook nog 
eens de meningen van de andere kant 
te horen. Aan gesprekken begin je 
niet om elkaar uitsluitend te aanhoren. 
Ik wi l echter niet op voorhand de 
suggestie van de heer Keja volgen dat 
daarmee opnieuw verwachtingen 
zouden worden gewekt, want ik heb 
niet voor niets het advies naast mij 
neergelegd. 

De heer Keja (VVD): Maar er is dus 
een kans dat u alsnog van mening 
verandert in dat overleg? 

Minister De Boer: Ik heb tijdens het 
overleg gezegd dat de Kamer het 
rapport zal krijgen en dat wij er 
daarna opnieuw over zullen spreken. 
De geachte afgevaardigde krijgt dus 
nog volop kansen. 

Ik dank de heer Lankhorst voor zijn 
ondersteuning. Ik heb het gevoelen, 
dat ik verder alle vragen heb beant-
woord. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de Minister voor de verstrekte 
inlichtingen. 

De motie-Keja over intrekking van de 
betrokken beperkende maatregelen 
inzake reclameborden (17531, nr. 1) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en D'66 voor deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Hennekam en Worrell over 
overleg met de betrokken sportorga-
nisaties en omroep over reclamebor-
den (17 531, nr. 2) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, het GPV, de PSP en 
de PPR tegen deze motie hebben 
gestemd. 

Ik merk nog op, dat de drie leden 
van de fractie van de CPN zich 
tevoren hebben verontschuldigd voor 
hun afwezigheid bij dit debat. 

Ik stel voor, het verslag van de 
vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. Een Koninklijke boodschap ten 
geleide van wetsontwerp Verlening 
van een eenmalige uitkering met het 
oog op de koopkrachtontwikkeling in 
1982 aan personen die alleen dan wel 
te zamen met een of meer andere 
over niet meer dan een min imumin-
komen beschikken (17 528). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken, is al gedrukt; 

2. twee brieven van de Minister van 
Economische Zaken, te weten: 

een, over de organisatiestructuur 
energieonderzoek (17 100, XIII, nr. 
144); 

een, over de oprichting van de 
M.I.P. (17418, nr. 10). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende adressen: 
een, van H. E. de Jongh te Leeuwar-

den, met betrekking tot een éénmalige 
uitkering; 

een, van T. G. J. van Bruggen te 
Brunssum, met betrekking tot zijn 
belastingen; 

een, van G. van den Beukei te 
Exloo, met betrekking tot rechtsbij-
stand; 

een, van A. Klapwijk te Groningen, 
met betrekking tot zijn belastingschuld. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Kamer van Koophandel 

voor Amsterdam over de politiesterkte 
in de grote steden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Sluis over kernbewapening; 

een, van het gemeentebestuur van 
Haarlem over kernbewapening; 

een, van D. J. Parlevliet over het 
Besluit farmaceutische hulp zieken-
fondsverzekering; 

een, van R. M. Brockhus over de 
recessie en het herstel; 

een, van de Algemene Vereniging 
voor Democratie over de Stopera en 
het 'kraakgebeuren'; 

een, van N. de Jong-Van Staalduinen 
over het strategisch scenario Verenig-
de Staten; 

een, van de Belangengroep van 
Dragers van de Verzetsster over het 
Indisch verzet; 

een, van de Bibliotheekraad ten 
geleide van het jaarverslag 1981; 

" > " groot aantal over de Grondwets-
herziening; 

een, van de Nederlandse Politiebond 
over de politiesterkte in de grote 
steden; 

een, van B. J. Leeftink over de 
positie van de middengroepen; 

een, van T. Kahlman over aantasting 
van de sociale uitkeringen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Horn over de opleidingsschool 
Rijkspolitie te Horn; 

een, van de Stichting Katholiek 
onderwijs Zaandam over bezuinigin-
gen bij het onderwijs; 

een, van ABVAKabo vrouwen Den 
'. laag over de notie herziening sociale 
zekerheid; 

een, van Nederland gifvrij over de 
Interimwet bodemsanering; 

een, van de Stichting Hervormd 
Beraad Vredesvraagstukken over de 
plaatsing van kruisraketten; 
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een, van B. A. Mustert ten geleide 
van een manuscript van een boek; 

een, van het Landbouwschap over 
Domeinboerderijen. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

5. de volgende proefschriften: 
'De N.V. Oliefabrieken Insulinde in 

Nederlands-lndië' door R. N. J. 
Kamerl ing; 

'Er zit dalang achter de Wayang' 
door V. M. C. van Groenendaal'. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek van de Kamer. 

Tweede Kamer 
26 augustus 1982 Ingekomen stukken 4332 



Noot 1 (zie blz. 4277) 

De vragen van het lid Knol luiden: 

1 
Hebt u bij het formuleren van de 

aan de NCO te stellen subsidievoor-
waarden rekening gehouden met de 
inhoud van de aangenomen motie-
Knol?1 

2 
Zo ja, op welke wijze hebt u dat 

gedaan, en hebt u daarbij dan ook 
betrokken al datgene wat de indiener 
van de motie tijdens het op 23 juni j l . 
gehouden debat over de inhoud en de 
uitwerking van de motie heeft opge-
merkt en, zo u dat niet gedaan hebt, 
waarom niet? 

3 
Stoelen de woorden in uw brief aan 

de vaste Commissie voor Ontwikke-
lingssamenwerking dd. 15 juli j l . 'mi jn 
goedkeuringsgrecht van de jaarplan-
nen van de NCO', op de beleidsvoor-
nemens die u ten aanzien van de NCO 
ontvouwde in uw brief aan de Voorzit-
ter van de Kamer dd. 9 juni j l . of hebt 
u gemeend, bedoelde zinsnede aan 
de in vraag 1 genoemde motie te 
kunnen ontlenen? 

4 
Is de door u gekozen uitleg van 

bedoelde motie een factor van 
betekenis geweest bij het uiteindelijk 
ontbreken van overeenstemming 
tussen u en de NCO over de door u 
gestelde subsidievoorwaarden? 

5 
Op welke wijze hebt u uitvoering 

gegeven aan de aangenomen motie-
Nuis-Gualthérie van Weezel2 en heeft 
die beleidsdaad van u ook een rol 
gespeeld bij het uiteindelijk door de 
NCO afwijzen van uw subsidievoor-
waarden? 

6 
Bent u bereid, alsnog de aangeno-

men moties uit te voeren in de zin 
zoals door de indieners in de vergade-
ring3 is verwoord? 

' Kamerstuk 17 100, hfdst. V, nr. 115 
2 Kamerstuk 17100, hfdst. V, nr. 114 
3 Handelingen 32, blz. 3978-3981 
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Noot 2 (zie blz. 4280) 

De vragen van het lid Willems luiden: 

1 
Is het waar, dat het laboratorium 

van de N.V. Kema onlangs door het 
Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne opnieuw is geclassifi-
ceerd in brandklasse I? 

2 
Heeft de Staatssecretaris kennis 

genomen van het rapport van de 
brandweer Arnhem dd. 19 juli 1982 
no. 8-/190, waarin ernstige leemten 
worden vastgesteld inzake de brand-
veiligheidsaspecten bij de KSTR en 
het kernreactorlaboratorium van de 
Kema? 

3 
Waarom hebben de brandweer te 

Arnhem en/of de Rijksinspectie voor 
het brandweerwezen nooit eerder 
opdracht gekregen, de brandveilig-
heidssituatie bij de Kema na te gaan? 

4 
Is een dergelijke inspectie aan de 

orde geweest bij de op 28 mei j l . aan 
de N.V. Kema gegeven vergunning 
inzake de KSTR en kernlaboratorium? 

5 
Welke maatregelen zijn inmiddels 

getroffen, of worden op korte termijn 
getroffen, om de brandveiligheidssitu-
atie bij de Kema te verbeteren? 

6 
Is de Staatssecretaris bereid de 

verleende vergunning onmiddelli jk in 
te trekken, gelet op de grote risico's 
voor de werknemers en omgeving? 

Noot 3 (zie blz. 4282) 

De vragen van het lid Laning-Boerse-
ma luiden: 

1 
Is de Minister op de hoogte van de 

inhoud van de brief van de burgemees-
ter en wethouders van Den Helder dd. 
13-8-1982, Kenmerk 11168/a.2? 

2 
Is het de Minister bekend, dat de 

conclusie van het rapport, opgesteld 
door een door hem ingestelde 
departementale werkgroep, luidt dat 
bij de huidige wetgeving de functie 
van wethouder niet bij wijze van 
duobaan kan worden vervuld? 

Noten 

3 
Deelt de Minister de opvatting, dat 

de vervull ing van het wethouderschap 
als duobaan in strijd is met de 
gemeentewet? 

4 
Zo ja, is de Minister dan bereid een 

wetswijziging in dezen te bevorderen? 

Noot 4 (zie blz. 4284) 

De vragen van het lid Mateman 
luiden: 

1 
Acht de Minister het juist, het 

oplossen van een evidente onrecht-
vaardigheid t.a.v. de rechtspositie van 
wethouders en gedeputeerden, te 
weten de problematiek met betrekking 
tot de sociale premies, te laten 
wachten tot zijn eindoordeel in 1983 
over de algehele rechtspositie van 
betrokkenen? 

2 
Is de bewindsman bereid, nu begin 

september de nieuwe Colleges van 
Burgemeester en Wethouders zullen 
worden gekozen, reeds thans de 
enige uitleg van artikel 100, lid 3, van 
de gemeentewet op dit punt bij de 
gegroeide praktijk aan te passen? 

Noot 5 (zie blz. 4284) 

De vragen van de leden Stoffelen en 
Jacobse luiden: 

1 
Welke overwegingen hebben de 

Minister ertoe gebracht, het besluit 
van zijn ambtsvoorganger van 11 
maart j l . tot uitbreiding van de sterkte 
van de politie in de vier grote steden 
in 1983 met 125 politiemensen teniet 
te doen? Wil de Minister daarbij nader 
aangeven, waarom hij is ingegaan 
tegen de door een grote meerderheid 
van de Tweede Kamer geuite wens de 
sterkte van de politie in de vier grote 
steden extra te verhogen, mede 
gezien de leefbaarheidstekorten en de 
werkdruk voor de politie in die grote 
steden? 

2 
Blijft de Minister het redelijk vinden 

dat hij geweigerd heeft over het 
bevriezen van de politiesterkte in de 
grote steden overleg te voeren met de 
politievakorganisaties, indien hij 
bedenkt dat over het voornemen van 
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zijn ambtsvoorganger, de sterkte van 
de politie in de vier grote steden in de 
komende vier jaar met 500 polit iemen-
sen u i t te breiden, wèl overleg is 
gevoerd met de politievakbeweging? 

3 
Deelt de Minister de mening dat zijn 

beslissing, de politiesterkte in de 
grote steden niet te vergroten, 
alsmede de gevolgen van die beslis-
sing wel degelijk van algemeen 
beiang zijn voor de rechtstoestand 
van polit ie-ambtenaren waarover dus 
overleg gevoerd moet worden? 

4 
Is de Regering bereid, alsnog de 

aan de Tweede Kamer, de besturen 
van de vier grote gemeenten en de 
polit ievakbeweging gedane toezeggin-
gen en de met de gemeentebesturen 
gemaakte afspraken over de vergroting 
van de sterkte van de politie na te 
komen? 

Noot 6 (zie blz. 4284) 

De vragen van het lid Faber luiden: 

1 
Hoe valt het met elkaar te ri jmen 

dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken op 22 juli j l . kenbaar maakt, dat 
in de nabije toekomst belangrijke 
bezuinigingen zullen worden toege-
past met betrekking tot de gemeente-
politie terwij l de Minister-President 
nog geen week daarvoor, namelijk op 
16 jul i , voor de TV verklaarde dat: 'wi j 
het ons absoluut niet kunnen veroor-
loven om te gaan bezuinigen op 
politie, op materieel, op personeel, 
het kan helemaal niet meer en wi j 
doen het ook niet meer'? 

2 
Kan de Regering zich voorstellen, 

dat de politie op zo'n manier niet 
meer weet waar ze aan toe is nu de 
Minister van Binnenlandse Zaken o.a. 
de recente toezeggingen aan de vier 
grote steden terugdraait en hij 
bovendien afgezien heeft van het 
voeren van overleg met de betrokken 
politie-organisaties over zijn voorne-
mens? Waarom is van dat overleg 
afgezien? 

3 
Ligt het in de bedoeling van de 

Minister van Justitie dat ook met 
betrekking tot de rijkspolitie verdere 
bezuinigingen toegepast zullen 
worden? 

4 
Wat zullen de bezuinigingsvoorne-

mens van de Minister van Binnenland-
se Zaken opleveren en kan dat 
toegelicht worden? 

Noot 7 (zie blz. 4326) 

De vragen van het lid Keja luiden: 

1 
Welke overwegingen hebben de 

Minister er toe gebracht de beperkende 
bepalingen inzake reclame op sportvel-
den ten aanzien van het uitzenden van 
televisiebeelden te handhaven? 

2 
Is het waar dat deze beslissing is 

genomen in afwijking van het advies 
van de 'werkgroep reclame', bestaande 
uit ambtenaren van CRM en vertegen-
woordigers van de NOS en de NSF? 

3 
Komen dergelijke beperkende 

bepalingen ten aanzien van sportver-
slaggeving door televisie in ons 
omringende landen, van waaruit de 
televisiebeelden in Nederland worden 
ontvangen, ook daar voor? 

4 
Deelt de Minister de mening van de 

steller van deze vragen dat door deze 
beperkende maatregel de belangen 
voor de Nederlandse televisiekijker, 
de sportwereld en het bedrijfsleven 
worden geschaad, terwijl geen enkel 
serieus doel wordt gediend? 
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