
30ste Vergadering Dinsdag 12 mei 1981 

Aanvang 10.00 uur 

Voorzitter: De Rijk 

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten: 

De Rijk, Schinck, Van der Meer, Van 
der Werff, Oskamp, Van Waterschoot, 
Vogt, Van Hemerttot Dingshof, Eijsink, 
Van Dalen, Vermeer, Steigenga-Kou-
we, Van Veldhuizen, Mol , Ermen, Heij-
ne Makkreel, Maaskant, Franssen, 
Schreurs, Netjes, Van Kuik, D'Ancona, 
B. de Gaay Fortman, Umkers, Trip, 
Tjeerdsma, F. C. de Jong, G. de Jong, 
Vrouwenvelder, Uijterwaal-Cox, Van 
Hulst, Schouten, Steenkamp, Post, 
Groensmit-van der Kallen, Derks, Kolt-
hoff, Feij, Glastra van Loon, Van 
Soest-Jansbeken, Diepenhorst, Nagel, 
Zoon, Van der Jagt, Veen, Van Boven, 
W. F. de Gaay Fortman, Versloot, Ou-
denhoven, Vonhoff-Luijendijk, Achter-
straat, Van den Bergh, Von Meijen-
feldt, Leyten-de Wijkerslooth de Weer-
desteyn, Zoutendijk, Meuleman, Wie-
benga, Van de Zandschulp, Simons, 
Christiaanse, Kaland, Uijen en Vonk-
van Kalker, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Minister van Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Pais, Minister van Onderwijs en We-
tenschappen, Tui jnman, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, Van Trier, Mi-
nister voor Wetenschapsbeleid, Brokx, 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, Hazekamp, 
Staatssecretaris van Economische Za-
ken, De Graaf, Staatssecretaris van So-
ciale Zaken en Wallis de Vries, Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering voor vandaag en 
morgen van de leden: 

Thurlings en Van Krimpen; 

Van der Werf-Terpstra, Lamberts en 
Tummers, wegens deelneming aan 
een vergadering van de Raad van Eu-
ropa; 

Van Tets, De Vries en Terwindt, we-
gens verblijf buitenslands; 

alleen voor vandaag van Raad leden: 

Vonk-van Kalker en Kloos. 
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Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Ik memoreer, dat op 8 mei jongstleden 
ons geacht medelid W. F. de Gaay 
Fortman 70 jaar is geworden. 

Ik hecht eraan hem namens de Kamer 
ermee geluk te wensen dat hij thans 
ook de leeftijd der sterken heeft be-
reikt. 

(Applaus) 

Ik deel aan de Kamer mede, dat is in-
gekomen een missive van de Voorzit-
ter van de Tweede Kamer houdende 
mededeling, dat hij de voorstellers 
heeft verzocht de verdediging in deze 
Kamer van het op 29 april j l . in de 
Tweede Kamer aangenomen voorstel 
van wet van mevrouw Langedijk-de 
Jong en de heer Mei jertot wijziging 
van de Wet op de bejaardenoorden 
(15 599) wel te wil len voeren. 
Ik deel voorts aan de Kamer mede: 
a. dat het College van Senioren om-
trent de wetsontwerpen nrs. 16 722, 
16638, 16679, 16577, 16408 en 16512 
een blanco eindverslag heeft vastge-
steld; 
b. dat de door het College van Seni-
oren te nemen besluiten, alsmede de 
lijst van ingekomen stukken met de 
door mij gedane voorstellen voor de 
leden ter inzage zullen worden gelegd. 
De op het vorenstaande betrekking 
hebbende stukken zullen in de Hande-
lingen worden opgenomen. Ingevolge 
artikel 41 van het Reglement van Orde 
liggen ook de notulen van de vorige 
vergadering voor de leden ter inzage. 
Tenzij enig lid hiertegen vóór het einde 
der vergadering bezwaar maakt, zal 
worden aangenomen, dat de Kamer 
akkoord gaat met de voorstellen en dat 
zij de notulen goedkeurt. 

Ik heb bericht van verhindering tot bij-
woning van de vergadering ontvangen 
van de Ministers van Financiën, van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, van Sociale Zaken en van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, alsme-
de van de Staatssecretaris van Justitie. 
Zij zullen bij de behandeling van de 
wetsontwerpen hun departement be-
treffende, zo nodig, vervangen worden 

Ingekomen stukken 
Economische mededingen 
Veiligheidswet/Arbeids-
omstandighedenwet 
Bezitvormingsfonds 

door de Minister van Justitie dan wel 
door de Staatssecretarissen van Soci-
ale Zaken en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk de heer Wallis 
de Vries. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerpen van (rijks)wet: 

Verlenging van de werking van het 
Koninklijk besluit van 1 april 1964 
(Stb. 110), houdende onverbindend 
verklaring van bepalingen betreffende 
verticale prijsbinding en mededin-
gingsregelingen (16 722); 

Wijziging van de Veiligheidswet 
1934 (Stb. 352) en van de Ar beid som 
standighedenwet (Stb. 1980, 664) 
(16638); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Bezits-
vormingsfonds voor het jaar 1980 
(16 679); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Ge-
meentefonds voor het jaar 1980 (wijzi-
ging naar aanleiding van de Voorjaars-
nota; eerste wijzigingsvoorstel) 
(16577); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Provin-
ciefonds voor het jaar 1980 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (16408); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de begroting van uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1980 (wijziging in 
hoofdzaak naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (16512); 

Goedkeuring van het op 18 decem 
ber 1971 te Brussel tot stand gekomen 
Internationaal Verdrag ter oprichting 
van een Internationaal Fonds voor ver-
goeding van schade door verontreinig 
ging door olie (Trb. 1973,101), en van 
de op 19 november 1976 te Londen tot 
stand gekomen protocollen bij dat 
verdrag en bij het Internationaal Ver-
drag inzake de wettelijke aansprake-
lijkheid voor schade door verontreini-
ging door olie, 1969 (Trb. 1980, 2 en 1) 
(16148; R1144); 
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I 

Voorzitter 

Uitvoering van het op 18 december 
1971 te Brussel tot stand gekomen ln-
ternationaal Verdrag ter oprichting 
van een Internationaal fonds voor ver-
goeding van schade door verontreini-
ging door olie (Trb. 1973, 101) (Wet 
schadefonds olietankschepen) 
(16149). 

Deze ontwerpen van (rijks)wet worden 
zonder beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet 
Sociale Werkvoorziening (16429). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Evenals aan de overzijde 
heeft de fractie van onze partij hier het 
wetsontwerp met gemengde gevoe-
lens ontvangen. Wij zitten met bezwa-
ren tegen een wetsontwerp, dat ove-
rigens ook duidelijk enkele goede zij-
den heeft. Wat ons het meest bezwaart 
is de invoering van een verplicht 
advies door rijksconsulenten, die tege-
lijkertijd belast zijn met het toezicht 
achteraf. Zoals de praktijk zich heeft 
ontwikkeld kan men er vrede mee heb-
ben. Nu een verplicht advies te voren 
is voorgeschreven voor een functiona-
ris die tegelijkertijd is belast met toe-
zicht achteraf, is de grens die deze con-
structie scheidt van voorafgaand, pre-
ventief toezicht nauwelijks meer zicht-
baar. 

Het is zeer duidelijk dat een gemeen-
tebestuur dat een afwijzend advies 
van een consulent heeft gekregen, nog 
wel dat advies naast zich neer kan leg-
gen. Wie echter, zoals ook in de me-
morie van antwoord aan de overzijde 
duidelijk stond, het advies volgt heeft 
geen financiële consequenties te 
duchten. Wie het niet volgt moet con-
stateren dat de minister vervolgens de 
afwegingen van het gemeentebestuur 
zorgvuldig zal gaan toetsen. Dat is dui-
delijk een sterk centraliserende ten-
dens, die ongetwijfeld dempend zal 
werken op de pogingen tot gedecen-
traliseerd initiatief te komen. 

We zitten ook met problemen inzake 
werkobjecten zonder geldelijke op-
brengst. Het is duidelijk dat regelen 
moesten worden getroffen. De regels 
zoals ze nu zijn getroffen bevatten in 
de eerste plaats in artikel 13, lid 3, on-
der a, het voorschrift, dat een dergelijk 
werkobject uitsluitend mag worden 
gebruikt indien geen andere mogelijk-

heid tot arbeid, uiteraard met geldelij-
ke opbrengst, aanwezig is. Dat wil dus 
zeggen dat in feite ieder object met 
geldelijke opbrengst voorrang heeft 
boven elk ander object, welk ook, zon-
der geldelijke opbrengst, ongeacht het 
feit - dat is het wat ons hierbij zo stoort 
- dat het zeer wel mogelijk is dat voor 
een werknemer in de WSW met zijn 
beperkte mogeli jkheden maar ook zijn 
achtergronden dat object dat geen gel-
delijke opbrengst heeft, de voorkeur 
zou moeten hebben. 

Niettemin, als er een andere moge-
lijkheid is voor tewerkstelling met gel-
delijke opbrengst, ook al is die ten op-
zichte van de te werk te stellen werkne-
mer van veel minder betekenis of veel 
minder gunstig, dan heeft volgens de-
ze wet die andere, mindere mogelijk-
heid, die echter wel geld opbrengt, 
voorrang boven de betere mogelijk-
heid die toevallig geen geldelijke op-
brengst garandeert. Wij vinden dat 
frustrerend ten aanzien van de doel-
stellingen van de WSW. 

De bepaling in artikel 13, derde lid, 
sub c, is op zich zelf duidelijk. Er mag, 
zo parafraseer ik, geen gebruik worden 
gemaakt van de WSW om taken voor 
rekening van de WSW te laten vervul-
len die tot de normale taken van de ge-
meente of de betrokken rechtspersoon 
behoren. Feit is, dat juist op advies van 
een aantal consulenten in de jaren 
vóór 1978 een dergelijke tewerkstel-
ling in dergelijke objecten uitdrukkelijk 
is bepleit, zelfs met het argument dat 
het niet alleen goed is voor de man 
maar ook voor de gemeente. Daarop 
hebben de gemeenten, ook kleine ge-
meenten, zich ingesteld. Wij vinden 
het redelijk dat men deze mogelijkheid 
voor de toekomst wenst af te sluiten. 

Waar echter gemeenten zich hierop 
hebben ingesteld en diensten laten 
vervullen die de facto door de WSW 
worden gefinancierd, is een structuur 
ontstaan. Het is duidelijk dat in de peri-
ode die voor ons ligt bij alle andere 
veranderingen, bij alle toenemende ta-
ken van de gemeenten en bij afneming 
van de financiële middelen, dit een ex-
tra verzwaring van de last is. Deze ach-
ten wij voor de reeds bestaande objec-
ten niet redelijk. 

De Regering bevordert, dat deze ge-
leidelijk worden afgevoerd. Voors-
hands had die situatie gecontinueerd 
moeten worden voor die projecten 
waarop deze regeling toegepast is. 

Ik zal het standpunt van mijn fractie 
nog niet naar voren brengen. Met be-
langstelling wachten wi j het antwoord 
van de Regering ter zake van onze be-
zwaren af. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot ons genoegen heeft de 
Staatssecretaris in beginsel geen be-
zwaar tegen de eventuele mogelijk-
heid dat sociale werkvoorzienings-
schappen ook een rol vervullen in rela-
tie tot het verschaffen van bezigheden 
aan werklozen. Uiteraard moeten de 
WWV- en WSW-commissies zich kun-
nen vinden in het mede dienstbaar 
maken van de binnen een sociale 
werkvoorzieningsschap aanwezige 
deskundigheid en ervaring aan het op-
sporen van zinvolle en aanvaardbare 
mogelijkheden tot het verrichten van 
onbetaalde arbeid en het begeleiden 
van daarin geïnteresseerde werklozen. 
Ook gemeentebesturen moeten dat 
wel wi l len. 

Wij vertrouwen erop dat initiatieven 
tot het stimuleren van de bereidwill ig-
heid bij gemeentebesturen en bij de in 
de genoemde commissies en dergelij-
ke participerende organisaties en in-
stellingen verder ontwikkeld zullen 
worden. De rijksconsulenten zullen on-
getwijfeld een ondersteunende rol wi l -
len vervullen wanneer maar bruikbare 
ideeën en concrete mogelijkheden 
door bij voorbeeld regionale en loka-
le coördinatoren van activiteiten voor 
langdurig werklozen worden doorge-
geven. 

Dat aan een en ander verbonden 
kosten uiteraard nietten laste van een 
WSW-werkverband komen, kunnen 
wij vatten. Wellicht ligt hier wel een 
mogelijkheid tot financiering krach-
tens artikel 36 van de WWV omdat het 
toch gaat om het behoud en de bevor-
dering van de arbeidsgeschiktheid van 
langdurig werlozen. Wij nemen aan 
dat de Staatssecretaris ook dit een aan-
vaardbare gedachte vindt. 

Heel deze eventuele aanpak binnen 
sociale werkvoozieningsschappen kan 
er misschien ook nog toe leiden dat de 
beperkende voorwaarden, waaraan de 
mogelijkheid van het verrichten van 
onbetaalde arbeid is gebonden, wat 
worden verruimd omdat het dan in 
WSW-verband toch gaat om uitvoe-
ring zonder kosten en geldelijke op-
brengst, terwijl daar al waarborgen be-
staan dat het werk niet concurrentie-
vervalsend wordt uitgevoerd. De pro-
deo arbeid heeft zich tot nog toe im-
mers te weinig in het belang van de 
langdurige werlozen kunnen ontplooi-
en. 

Niet uitgesloten lijkt mij dat er ge-
mengde werkobjecten kunnen komen 
voor WSW-werknemers en moeilijk of 
niet herplaatsbare werklozen. Deze 
mogelijkheid zou dan parallel lopen 
met wat de quotum-regeling beoogt te 
bereiken in het bedrijfsleven. 
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Van Dalen 

Ook hierbij nemen wij aan dat de 
Staatssecretaris het in beginsel aan-
vaardbaar vindt over deze beleidslij-
nen door te denken en tot uitvoering 
zien te komen. 

Onze in het Voorlopig Verslag ge-
uite twijfel of de quotum-regeling wel 
stabiliserend zal inwerken op het be-
stand WSW-werknemers kan in de me-
morie van antwoord moeilijk worden 
ontzenuwd omdat terecht onder meer 
wordt gewezen op de mate, waarin 
aanpassing van arbeidsplaatsen mo-
gelijk is. 

Als het bedrijfsleven en de overheids-
instellingen praktisch maar meer mo-
gelijkheden zagen om arbeidsplaatsen 
aan te passen aan strikt persoonlijke 
omstandigheden dan zouden er min-
der mensen worden afgekeurd en 
meer gehandicapte personen plaats-
baar zijn. Laten we niettemin toch 
maar hopen dat de komende Wet Ar-
beid Gehandicapte Werknemers qua 
opzet en uitvoering een positievere 
ontwikkeling kan bewerkstelligen. Ons 
definitieve oordeel daarover kunnen 
wi j te zijner t i jd geven bij de openbare 
behandeling in de Kamer. 

Hier en daar bestaat ernstige veront-
rusting over de sociale werkvoorzie-
ning voor gehandicapte werknemers. 
Het doen uitvoeren van additionele 
werkobjecten zou nog slechts bij uit-
zondering mogelijk zijn, wanneer 
plaatsing op een geldopleverende ar-
beidsplaats uitgesloten moet worden 
geacht. Additionele werkgelegenheid 
voor gehandicapten, die op legale wi j -
ze en met goedkeuring van de rijks-
overheid tot stand is gekomen, dreigt 
niet alleen te loor te gaan, maar ook 
vervangen te worden door aanmerke-
lijk duurdere werkgelegenheid, wat 
dan weer ten laste komt van de collec-
tieve sector, waarop eigenlijk krach-
tens deze nieuwe wetgeving bezuinigd 
zou moeten worden. 

Wanneer wi j denken aan het werk 
van geestelijk gehandicapten in plant-
soenen en op boerderijprojecten, plei-
ten wij niet voor een overgangsrege-
ling, doch voor een echter uitzonde-
ringsregeling, want gemeentebesturen 
beschikken in het algemeen over on-
voldoende aanvullende middelen om 
de financiering voor hun rekening te 
nemen. Als dat niet gebeurt, komen de 
betrokkenen ten laste van het werk-
loosheidsfonds. Moet CRM wellicht 
gaan subsidiëren, wanneer bij voor-
beeld blindenbibliotheken zouden die-
nen te gaan betalen voor de produktie 
van braillelectuur door WSW-ers? 
Gaarne vernemen wi j van de Staats-
secretaris of deze verontrusting op een 

misverstand berust, dan wel onder-
vangen is of wordt door concrete uit-
zonderingsmaatregelen. 

In deze ti jd waarin ook door het kabi-
net in alle toonaarden verruiming van 
medezeggenschap en inspraak wor-
den bezongen komt het bij onze fractie 
wat vreemd over, dat de Staatssecre-
taris in de memorie van antwoord 
voor toelating van de Vakcentrale voor 
Hoger en Middelbaar Personeel in de 
sociale werkvoorzieningscommissie 
het argument gebruikt dat in de prak-
tijk niet de behoefte is gebleken. 

Waarom wordt deze Vakcentrale 
daartoe niet officieel uitgenodigd, 
want dan zal blijken waar men toch 
graag zo'n inbreng zal wil len leveren. 

Op ander vraagpunten is in de me-
morie van antwoord bevredigend ge-
antwoord. De gevraagde uitzonderin-
gen en andere financieringsmogelijk-
heden kunnen slechts nog bevestigen 
dat het in de wetswijziging ook naar 
onze mening gaat om een verantwoor-
de financieringsregeling voor de soci-
ale werkvoorziening, zodat wi j voor 
kunnen stemmen. 

D 
Mevrouw Vonhoff-Luijendijk (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Na de gedegen 
behandeling van dit wetsontwerp in 
de Tweede Kamer bestaat er bij mijn 
fractie geen behoefte meer aan een 
uitvoerig debat in deze vergadering. 
Toch wil len wi j een enkele opmerking 
maken, omdat wij hier te maken heb-
ben met een onderwerp dat de belan-
gen raakt van een groep zwakkeren in 
onze samenleving. Het gaat om hun 
mogelijkheid om in een ongunstige 
economische tijd toch op zinvolle wi j -
ze deel te kunnen nemen aan het ar-
beidsproces op een voor hen aange 
paste wijze. 

Wie, zoals ik, kort geleden de kans 
had, weer eens zo'n sociale werkplaats 
in bedrijf te zien, weet hoezeer, met al-
le problemen die zich kunnen voor-
doen, de mensen die er werken tot 
zelfverwerkelijking kunnen komen. 
Juist daarom moeten wi j zorgvuldig 
zijn met kansen op aangepaste arbeid 
voor hen die dat behoeven. Hoe ziet in 
dit verband de Staatssecretaris de in-
vloed van de economische teruggang? 
Welke waarborgen zijn er dat er zich 
geen zodanige opschuiving op de ar-
beidsmarkt voordoet dat deze mensen 
buitenspel geraken, zoals blijkens re-
cente berichten gebeurt met jeugdige 
arbeidskrachten die hun plaatsen aan 
andere arbeidszoekenden - in dit ge-
val vrouwen met deeltijdbanen - schij-
nen kwijt te raken? 

In dit verband zijn wij van mening 
dat nu geaccepteerd moet worden dat 

dit wetsontwerp sterker centraliseert 
dan bij het totale kabinetsvoornemen 
op allerlei beleidsterreinen lijkt te pas-
sen. Overigens brengt dat wel de nood-
zaak met zich mee, de kostenfactoren 
terdege in het oog het houden. Alleen 
dan is de investering van 1,5 min. ge-
rechtvaardigd. Ik vertrouw er verder 
op, dat deze aanpak zal leiden tot meer 
creativiteit bij de organisatie van het 
werk en tot een efficiëntere aanpak 
van zaken. Dat behoeft op zich zelf de 
kwaliteit niet aan te tasten. Integen-
deel, op allerlei terreinen zijn er voor-
beelden van te vinden, dat de nood-
zaak om de zaken binnen engere finan-
ciële grenzen te houden, per saldo eer-
der tot betere dan tot slechtere resulta-
ten heeft geleid. Om die reden kan 
mijn fractie akkoord gaan met deze 
voorstellen. Hiermee wordt namelijk 
het gevaar vermeden, dat de arbeids-
mogelijkheden voor mensen met een 
arbeidsbeperking afnemen. 

Mijn fractie zou het waarderen, als 
de Staatssecretaris ermee kon instem-
men, dat zulk vertrouwen gerechtvaar-
digd is. Mijn fractie is van oordeel dat 
de aan de orde zijnde wetswijziging 
niet te kort doet aan wat bij deze voor-
ziening altijd voor ogen heeft gestaan. 
De beleidslijnen wijken naar ons oor-
deel niet af van wat de Staatssecretaris 
in maart 1978 al in een rondschrijven 
aan de gemeentebesturen kenbaar 
heeft gemaakt. Daarom kunnen wi j ak-
koord gaan met zijn voorstel, zij het 
zonder groot enthousiasme. Uit mijn 
betoog zal de Staatssecretaris begre-
pen hebben, dat mijn fractie wel de 
vinger aan de pols wi l houden, in het 
belang van deze groep werknemers, die 
onze speciale aandacht behoeft. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Gelet op de breedvoerige 
behandeling aan de overzijde en de 
schriftelijke behandeling in deze Ka-
mer lijkt het mij niet nodig, de achter-
gronden van dit wetsontwerp nog 
eens naar voren te brengen. Ik zal dus 
maar meteen ingaan op de concrete 
vragen en suggesties. 

De heer Versloot zei dat hij dit wets-
voorstel met gemengde gevoelens 
heeft ontvangen - hij staat er blijkbaar 
niet helemaal alleen in - al kan hij in-
stemmen met de grote lijnen. Hij kijkt 
nogal kritisch aan tegen het verplicht 
vragen van advies aan de rijksconsu-
lent. Ik heb best begrip voor zijn op-
merkingen, maar wi j zijn van oordeel, 
dat deze verplichting noodzakelijk is 
voor beheersing van de kostenontwik-
keling in de WSW. Dit is in feite ook al 
de gang van zaken, dus de wet legt 
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De Graaf 

slechts de bestaande praktijk vast. Ik 
hecht er ook grote waarde aan, dat dit 
zo blijft. 

Uit het derde lid van artikel 13 leidt 
de heer Versloot af, dat voorrang 
wordt gegeven aan werkzaamheden 
die geld opleveren. Die constatering is 
juist, want geen baten opleverende 
objecten komen gelet op de formule-
ring van dit artikel alleen in aanmer-
king, wanneer geen andere mogelijk-
heden voorhanden zijn. Ik mag ervan 
uitgaan, dat men die andere mogelijk-
heden, zo die er zijn, ook gebruikt en 
dat ze passend zullen zijn voor de be-
treffende WSW-werknemer. Als de be-
trokkene het werk wegens persoonlij-
ke omstandigheden niet kan doen, dan 
geldt wel een uitzondering op die re-
gel. Ik ben er dus niet bang voor, dat 
dit artikel in de praktijk niet goed zal 
worden uitgewerkt en toegepast. 

De heer Versloot wi l ten slotte graag 
wat meer duidelijkheid over lid 3c. van 
artikel 13. 

De heer Van Dalen wi l op dit punt 
een uitzondering. Ik kan slechts zeg-
gen dat wij bij de uitvoering van de 
overgangsregeling op een verant-
woorde wijze te werk zullen gaan. Het 
maken van een uitzondering lijkt mij 
in strijd met wat wi j met deze wetteli j-
ke regeling bedoelen. Ik geef de heer 
Versloot toe dat door het optreden van 
de rijksconsulenten in het verleden 
heel wat banen zijn gecreëerd in deze 
sector voor niet betaalde arbeid. Dat 
was een bewust beleid, ik erken dat. 
Mijn voorganger heeft echter al in 
1976 de gemeenten erop geattendeerd 
dat die ontwikkeling niet in overeen-
stemming was met de bedoeling van 
de WSW. 

Omdat de circulaire van 1976 mis-
verstanden opriep, heb ik in maart 
1978 - mevrouw Vonhoff heeft daar te-
recht aan herinnerd - opnieuw een cir-
culaire rondgestuurd, waarin nog eens 
exact is aangegeven wanneer wel van 
niet-baten opleverende objecten ge-
sproken mag worden en wanneer niet. 
Die praktijk hebben wi j inmiddels in 
deze wettelijke regeling vastgelegd. 
Wij moeten ons hieraan houden. De 
afbouw moet geleidelijk geschieden. Ik 
ben er zeker van dat ook in overleg 
met de rijksconsulenten de gemeenten 
daarvoor de goede oplossing weten te 
vinden. Wanneer je uitzonderingen 
wilt creëren, moet je ook aangeven in 
welke situatie je uitzonderingen wilt 
maken. Op zijn minst dient dit wets-
voorstel dan te worden veranderd. 

De heer Kolthoff (PvdA): De Staats-
secretaris denkt dat de gemeenten wel 

een oplossing zullen vinden. In het 
voorlopig verslag hebben wi j nog een 
opmerking gemaakt over het advies 
van de raad voor de gemeentefinan-
ciën. Er is een fors bedrag becijferd. 
Acht u het mogelijk in deze t i jd, waarin 
de Regering niets anders doet dan de 
gemeentelijke uitkeringen ombuigen, 
dat bewerkstelligd wordt dat aan de 
ene kant minder inkomsten worden 
ontvangen en aan de andere kant 
meer uitgaven worden gedaan? Hoe 
kun je dit verantwoord opvangen? 

Staatssecretaris De Graaf: De over-
gangstermijn willen wi j zo soepel mo-
gelijk toepassen. De WSW kan niet 
fungeren als sluitpost voor de begro-
ting van de gemeenten. Dat gebeurde 
nu af en toe wèl. Iedereen zal het er-
over eens zijn dat die praktijk moet 
worden veranderd. Ik begrijp best dat 
er hier en daar moeilijkheden zullen 
optreden vanwege het feit dat de ge-
meenten krap in de financiën zitten. Ik 
heb toch de hoop en verwachting dat 
in goede samenwerking met mede de 
rijksconsulenten de gemeenten de 
goede oplossing weten te vinden. 

De heer Kolthoff (PvdA): De indruk be-
staat dat het andersom is. De Regering 
gebruikt de gemeenten als sluitpost 
om haar begroting sluitend te krijgen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die indruk 
is onjuist. U vindt dit duidelijk in de 
stukken terug. Het was de praktijk dat 
normale vacatures vervuld werden 
door WSW-ers, hetgeen niet juist is. 
Voor werk in WSW-verband moet wor-
den betaald. Er moet normaal voor be-
taald worden. Alleen in bepaalde uit-
zonderingsgevallen, die nu duidelijk in 
de wet zijn geformuleerd, wil len wi j 
hiervan afwijken. Wat wi j voorstellen 
is een goed uitgangspunt en dat blijkt 
ook wel uit de adviezen die wi j hebben 
gekregen. 

De heer Van Dalen benadrukte het 
nut van de pro-deo-arbeid, het verrich-
ten van vrijwill igerswerk met behoud 
van uitkering. Terecht stelde hij dat dit 
niet zo geweldig van de grond komt. Ik 
ben er blij mee dat hij er waardering 
voor heeft dat de gemeenten graag de 
deskundigheid van de sociale werkver-
banden beschikbaar wil len stellen. Ik 
ben blij dat de heer Van Dalen ermee 
instemt dat dit niet voor rekening van 
de WSW kan en dat hiervoor betaald 
moet worden. Hij vraagt of dit eventu-
eel kan in het kader van artikel 36 van 
de WWV. 

Als het gaat om activiteiten die in-
derdaad vallen onder de toepassing 
van artikel 36 van de WWV - daaraan 
moet het dan ook worden getoetst -
kan dat eventueel inderdaad voor re-

kening van de WWV komen. Ik voeg er 
echter heel nadrukkelijk aan toe, dat 
het moet passen binnen die maatre-
gel. Die hebben betrekking op het stre-
ven tot behoud van de arbeidsge-
schiktheid van de mensen. 

De stabiliserende werking van de 
Wet arbeid gehandicapten, waarvan 
gewag is gemaakt in de schriftelijke 
stukken, is enigermate door de heer 
Van Dalen in twijfel getrokken. Hij is 
niet helemaal overtuigd van ons ant-
woord. Toch ben ik blij, dat hij de hoop 
uitspreekt, dat de Wet arbeid gehandi-
capten in de toekomst een positieve 
werking heeft. Ik ben er ook zeker van 
dat, als die wet eenmaal is ingevoerd, 
die werking ook zal optreden, alhoe-
wel ik graag wil erkennen dat bij een 
teruggang van de economische situ-
atie het moeilijker zal zijn om die wet 
die werking te geven die wij beogen. 
De definitieve oordeelsvorming daar-
over kan echter plaatsvinden zodra het 
wetsontwerp hier aan de orde is. 

Ik heb al gereageerd op de vraag, of 
men uitzonderingen kan maken. Dat is 
niet mogelijk. Daarvoor moet de wet 
op dit moment worden veranderd. Nu 
is in de wet duidelijk aangegeven wat 
de regel is. Van die regel kan men al-
leen afwijken in een overgangssituatie 
om een zodanige fasering in de tijd te 
vinden, dat de gemeenten daarmee 
kunnen werken. 

De heer Van Dalen is niet tevreden 
met ons antwoord over de plaats van 
de vakcentrale voor hoger en middel-
baar personeel. Ik heb naar ik meen in 
de stukken duidelijk gemaakt, dat uit 
de praktijk niet is gebleken, dat daar-
aan behoefte bestaat. Als dat het geval 
was, zou op zijn minst van de zijde van 
de vakcentrale voor hoger en middel-
baar personeel de wens te kennen zijn 
gegeven om te participeren in deze 
commissies. Ik geef toe, dat er ook 
hoofdarbeiders werken in het kader 
van de WSW. Van de behoefte in de 
praktijk is mij tot op dit moment echter 
niets gebleken. Zou er evenwel een 
concreet verzoek van de desbetreffen-
de vakcentrale komen, dan wil ik zo'n 
verzoek uiteraard graag in overweging 
nemen. Ik meen dat ik daarop nu niet 
moet vooruitlopen. 

Mevrouw Vonhoff wil graag een 
waarborg, dat de economische achter-
uitgang niet leidt tot het aantasten 
van de doelstelling van de WSW. Een 
exacte waarborg kan natuurlijk nooit 
worden gegeven. Het beleid is er ech-
ter heel duidelijk op gericht, dat, ook al 
wordt af en toe de positie van de or-
derportefeuille enigszins moeilijk, er 
geen ontslagen plaatsvinden in 
WSW-verband. Tot nu toe is in dat ver-
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band ook niemand ontslagen. Als er 
echt problemen ontstaan, kunnen die 
met name worden opgelost vanwege 
het feit, dat er 10% a 15% van het be-
stand van de WSW jaarlijks door-
stroomt. Daarnaar moet dan ook aller-
eerst worden gekeken. Tot nu toe blijkt 
het mogelijk te zijn, de problemen het 
hoofd te bieden. 

Mevrouw Vonhoff hoopt dat de 
werkverbanden meer creativiteit v in-
den voor het zoeken van werk in 
WSW-verband. Tot nu toe hebben de 
werkverbanden en de besturen die in 
dit opzicht functioneren altijd de nodi-
ge creativiteit opgebracht. Ik ben er ze-
ker van, dat zij dat ook in de toekomst 
blijven doen. Met mevrouw Vonhoff 
ben ik van oordeel, dat dit de kwaliteit 
van de arbeid in WSW-verband zeker 
niet behoeft aan te tasten. Ik heb er 
vertrouwen in, dat de gemeentebestu-
ren, die primair verantwoordelijk zijn, 
en de schapbesturen in staat zijn, de 
doelstelling van de WSW, ook in deze 
moeilijke ti jden, volledig tot haar recht 
te laten komen. 

D 
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Staatssecretaris 
dankbaar voor zijn antwoorden, maar 
hij heeft mij niet overtuigd. In enkele 
gevallen heeft hij mij zelfs overtuigd 
van hettegendeel. 

Als de Staatssecretaris zegt, dat de 
voorafgaande advisering door de con-
sulenten noodzakelijk is ter beheersing 
van de kosten, is het duidelijk dat dit 
advies geen advies meer is, maar een 
beheersingsinstrument. 

Dan heeft het dus een oneigenlijke 
structuur. Dan doet het schade aan de 
overige begeleidings- en adviesfunc-
ties van de consulent als hij met een 
beheersingsinstrument, dat noodzake-
lijk is voor de beheersing van de kos-
ten, gecentraliseerd moet werken. Wij 
beschouwen dit als een innerlijke te-
genstrijdigheid in het systeem. 

Wat artikel 13, lid 1, 3a betreft zullen 
de werkzaamheden uiteraard passend 
moeten zijn. Ik heb eenvoudig niet dur-
ven veronderstellen dat niet passende 
werkzaamheden voorrang zouden krij-
gen. Het gaat echter om de optimale 
werkzaamheden die voor deze man met 
zijn beperkingen het meest geschikt zijn, 
die hem het meesttot ontplooiing kun-
nen brengen. Als die mogelijkheden lig-
gen in arbeid zonder geldelijke op-
brengst, terwijl er wel passende andere 
arbeid is, die geldelijke opbrengsten 
heeft, dan heeft die andere arbeid voor-
rang, hoewel de niet betaalde arbeid op-
timaal zou zijn. 

Ik vind dit een schadelijke bepaling in 
deze wet. 

Wat de additionele objecten betreft 
erkent de Staatssecretaris dat de toe-
passing die daaraan is gegeven, ook in 
de normale gemeentelijke werkzaanv 
heden, indertijd vanuit Den Haag en 
door de consulenten is gestimuleerd. 
Ik kan nu alleen zeggen dat de bepa-
ling theoretisch helemaal goed is. Het 
is duidelijk. Zo zou het in de toekomst 
moeten zijn. Echter, met dat gelijk en 
met dat goede neemt dat niet weg, dat 
het nu terugdraaien van die historisch 
gegroeide toestand te veel van het 
goede is in een ti jd waarin gemeenten 
op allerlei wijzen worden geconfron-
teerd met uitbreiding van taken en ver-
laging van middelen. Om deze rede-
nen kan mijn fractie toch niet haar 
stem aan dit wetsontwerp geven. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de heer Versloot niet 
kunnen overtuigen. Dat vind ik jam-
mer. Ik heb serieuze pogingen gedaan 
dat toch te doen. Hij leidt uit mijn 
woorden af dat het optreden van de 
rijksconsulenten in hun adviesfunctie 
mede is bedoeld als beheersingsin-
strument. Dat is juist. Dat was ook de 
bedoeling. In de praktijk is dit ook al 
het geval. Ik vind dat daarin niets 
kwaads steekt. Ik zie dit dan ook niet 
als een oneigenlijk gebruik van deze 
functie. In de nota 1%-operatie is een 
studie in deze richting ook al aange-
kondigd. De bedoeling hiervan was 
om tot een wetswijziging te komen die 
tot een betere beheersing van de kos-
tenontwikkeling, ook in het kader van 
de WSW, leidt. Ik blijf dus ervan over-
tuigd dat deze functie van de rijkscon-
sulent een goede is. 

Wat de andere twee punten van de 
heer Versloot betreft zouden wi j tot 
een herhaling van zetten kunnen ko-
men. Ik heb de heer Versloot niet kun-
nen overtuigen. Ik moet daarin dan 
blijkbaar maar berusten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de CPN, 
de PSP en de PPR wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te wor-
den tegen het wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet op 
de rechterlijke organisatie en de Wet 
op de Raad van State (16298). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Regelen omtrent leeg-
staande woningen en andere gebou-
wen (Leegstandwet) (15442). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het voor ons lig-
gende wetsontwerp, de leegstandwet, 
is op het terrein van de volkshuisves-
t ing het enige geheel eigen stuk wet-
geving van dit kabinet. Wij gaan er 
daarbij nog aan voorbij dat dit eigen 
stuk wetgeving voorafgegaan werd 
door een initiatiefontwerp van verge-
lijkbare strekking, dat van grote in-
vloed op het regeringsontwerp ge-
weest is. Nu behoeft men een kabinet 
niet op de veelheid van ingediende 
wetsontwerpen te beoordelen. De vi-
sie op het geheel van een bepaald be-
leidsterrein en de inzet van middelen 
daar waar dat nodig is zijn belangrij-
ker. Dit wetsontwerp roept bij ons twi j -
fels op, omdat beide, de visie op het 
geheel van het beleidsterrein en de 
noodzakelijke inzet van middelen, ont-
breken. 

Naar onze mening had deze kabinets-
periode ook besteed kunnen worden 
aan een grondige herziening van de 
Woonruimtewet 1947, een wet waar-
van ieder wel overtuigd is, dat zij sterk 
verouderd is en volstrekt onvoldoende 
mogelijkheden biedt voor een eerlijke 
verdeling van woonruimte. Het gedoe 
met de woonruimteverordeningen van 
verschillende grote gemeenten is daar 
al voldoende bewijs voor. Onzes inziens 
had het kabinet eerst een visie op het 
gehele vraagstuk van de woonruimte-
verdeling behoren te ontwikkelen. Die 
bezinning zou zeker geleid hebben tot 
inzicht in de noodzaak om de Woon-
ruimtewet grondig te herzien. De mate-
rie die wij vandaag meer in het bijzon-
der behandelen had daarbij uiteraard 
meegenomen kunnen worden. 

Nu is een andere weg gevolgd. Zon-
der een duidelijke visie op het geheel 
van de woonruimteverdeling wordt 
gesleuteld aan het probleem van de 
leegstand en aan het probleem van het 
kraken; ernstige zaken allebei, te ern-
stig om ze geïsoleerd van het geheel af 
te doen. Bovendien blijkt tijdens de rit 
van het wetsontwerp alles toch wel de-
gelijk met alles samen te hangen, en 
ontstaat een steeds ingewikkelder 
wetsontwerp, dat steeds meer zaken 
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tracht te regelen. Geïsoleerde - kunst-
matig geïsoleerde - problemen wor-
den bestreden zonder een visie op het 
geheel. Op de inzet van middelen die 
nodig is om althans die problemen op 
te lossen, kom ik aan het eind van mijn 
betoog terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit het voor-
gaande mag blijken, dat wi j onze stel-
ling handhaven, dat bestrijding van 
leegstand niet meer is dan een onder-
deel van een rechtvaardig woonru im-
teverdelingsbeleid. De Regering 
meent, die stelling met twee argumen-
ten te kunnen weerleggen. Het gaat 
immers, zo zegt zij in de memorie van 
antwoord, om een regulering van de 
leegstand, daar waar dit verschijnsel 
in samenhang met een tekort aan 
woonruimte onaanvaardbare propor-
ties aanneemt en aanleiding geeft tot 
onvrede en kraakacties. Nu mag dit een 
impliciete erkenning zijn van de belang-
rijke signaalfunctie die van het kraken 
is uitgegaan, er behoeft toch niet eerst 
onvrede te ontstaan voordat een kabi-
net in het geweer komt? Er kan toch 
ook gehandeld worden vanuit een ei-
gen analyse van de gehele situatie? 

Als tweede argument om niet tot 
een grondige herziening van de woon-
ruimtewet over te gaan, maar een 
aparte leegstandwet te presenteren, 
noemt de Regering dat de leegstand-
wet ook andere gebouwen dan wonin-
gen in haar werkingssfeer betrekt, 
waarbij het niet gaat om een verdeling 
van bestaande woonruimte maar om 
het scheppen van nieuwe woonruirrv 
te. Nog daargelaten dat dit element 
ook al aanwezig is in de Woonruimte-
wet 1947, zijn het natuurlijk juist die 
voorgenomen scheppingsdaden die 
wij met twijfel tegemoet zien. 

Alles samenvattend, wil len wij dit 
deel van ons betoog afsluiten met de 
vraag, of de Regering met ons van me-
ning is, dat de Woonruimtewet 1947 
dringend aan een grondige revisie toe 
is. Wij zullen uiteraard niet vragen, dat 
nog in deze kabinetsperiode af te han-
delen. 

Nader ingaand op het wetsontwerp, 
wil ik beginnen met een probleem dat 
op zich zelf gering is. Wij vroegen in 
het voorlopig verslag of in artikel 1 bij 
de begripsomschrijvingen niet ook het 
begrip 'eigenaar' had moeten worden 
uitgezonderd voor wat betreft artikel 7, 
4e lid en artikel 15, 1e lid. Deze vraag 
behoort onzes inziens zonder meer 
met ' ja' beantwoord te worden. In de 
genoemde artikelen wordt immers uit-
sluitend 'de eigenaar' in civielrechtelij-
ke zin bedoeld, terwij l daaronder nu, 
op het voetspoor van de begripsom-

schrijving in artikel 1, ook anderen 
kunnen vallen. In de memorie van ant-
woord werpt de Regering ons tegen 
dat niet altijd waar wordt gesproken 
van 'eigenaar', het woord 'huurder' 
kan worden ingevuld. 

Dat hebben wi j ook niet betoogd. 
Wij hebben betoogd dat het zich kan 
voordoen, waardoor in een tweetal ar-
tikelen van de wet een lek ontstaat. Het 
lijkt ons goed, dat de Regering uitdruk-
kelijk verklaart dat in de genoemde ar-
tikelen inderdaad alleen de eigenaar in 
civielrechtelijke zin bedoeld is en dat 
de begripsomschrijving als gegeven in 
artikel 1 daar nooit van toepassing kan 
zijn. 

Zo soepel als de Regering naar onze 
mening op het zo juist genoemde punt 
omspringt met de begripsomschrijvin-
gen, zo strikt moeten we ze op een an-
der punt begrijpen. Wij stelden dat ar-
tikel 18 eigenlijk niet in de wet thuis-
hoort, omdat daar geen sprake is van 
leegstandsbestrijding. De Regering 
verwijst ons naar de definitie in artikel 
1, volgens welke gekraakte woningen 
ook leegstaan. Dan is er inderdaad, bij 
ontruiming van een gekraakte woning, 
sprake van leegstandsbestrijding. Het 
kan evenwel bestrijding van 'definito-
rische leegstand' met werkelijke leeg-
stand zijn. 

Artikel 18 geeft op zich zelf immers 
geen enkele garantie dat na uitzetting 
van de bewoners het pand werkelijk 
gebruikt gaat worden. Met leegstands-
bestrijding heeft dit artikel dan ook 
weinig te maken. Het heeft alles te ma-
ken met het beschermen van de rech-
ten van de eigenaars. Dat vinden wij 
geen onbelangrijke nevendoelstelling 
van de wet. Naar onze mening zou de-
ze nevendoelstelling dan ook een 
plaats in de considerans verdiend heb-
ben. Doordat de considerans hier nu 
niet over spreekt, worden er naar ons 
gevoel toch principiële zaken verslui-
erd. 

In het voorlopig verslag stelden wi j 
dat wi j gelijksoortige bezwaren tegen 
de artikelen 12 en 13 hebben als tegen 
artikel 18, zij het in mindere mate. 

Dat ligt ook voor de hand, omdat in 
deze artikelen wel een directe band 
met de bestrijding van leegstand en 
daardoor met de woonruimteverde-
ling bestaat. Die band zou nog duidelij-
ker zijn, wanneer hier aan de burge-
meester een ontruimingsbevoegdheid 
was gegeven in plaats van een ontrui-
mingsplicht was opgelegd. Dan was er 
plaats geweest voor een werkelijke af-
weging van belangen. Een element 
van die belangenafweging kan nu wor-
den ingebracht via het bepalen van de 
termijn van de ontruiming. Wij zijn 

verheugd over het antwoord van de 
Regering dat bij het bepalen van die 
termijn ook volkshuisvestingsbelan-
g e n - e n nader gepreciseerd: de be-
langen van de zittende bewoners -
kunnen meespelen. Een verder ele-
ment van deze afweging kan worden 
ingebracht door in die termijn (die door 
de burgemeester wordt bepaald) tot 
vordering over te gaan. 

Toch bevredigt de zaak ons niet en 
hebben wi j met name twijfels rondom 
de overtreding die door artikel 12 geïn-
troduceerd wordt. Op zich zelf juichen 
wi j het natuurlijk toe dat, anders dan in 
de 'antikraakwet', niet elk kraken tot 
een overtreding gemaakt wordt. Wij 
stemmen in met de redenering dat, wi l 
kraken strafbaar zijn, er naast het ele-
ment van het gebruik van het eigen-
dom van een ander, een ander ele-
ment moet bijkomen. De vraag is ech-
ter, wat dat andere element in de visie 
van de Regering is. Zou het een recht-
vaardige verdeling van woonruimte 
zijn en het beleid van B en W op dat 
punt, dat doorkruist zou kunnen wor-
den door krakingen, dan was er sprake 
van een heldere visie. Nu gaat het ech-
ter alleen om het beleid van burge-
meester en wethouders ten aanzien 
van het al dan niet doorhalen van een 
aantekening in het leegstandsregister; 
waardoor dat doorhalingsbeleid be-
paald zou dienen te worden, blijft in 
het vage. 

Burgemeester en wethouders zou-
den zich ook kunnen laten leiden door 
de gedachte, dat eigenaars enige extra 
bescherming nodig hebben. Dan is 
dus geen sprake van een tweede ele-
ment dat strafbaarheid zou kunnen 
rechtvaardigen, maar gaat het gewoon 
twee keer om hetzelfde element; één-
maal gehanteerd door de eigenaar die 
zijn belang beschermt en éénmaal door 
het college van burgemeester en wet-
houders dat dit ook nog eens doet. Wij 
menen dat, na afloop van de bepaalde 
termijnen, het volkshuisvestingsbe-
lang de enige reden voor handhaving 
van de registratie kan zijn. Door hand-
having van de registratie geven burge-
meester en wethouders als het ware te 
kennen, dat zij uit volkshuisvestings-
oogpunt belang hechten aan het be-
trokken pand. Vervalt dat belang, dan 
dient doorhaling te volgen. Graag ver-
nemen wi j de inzichten van de Rege-
ring op dit punt. 

Het antwoord dat de Regering ons 
geeft op onze vraag over artikel 5, 6e 
lid, waar de openbaarheid van het 
leegstandsregister geregeld wordt, 
heeft ons wat verbaasd. Wij stelden 
dat het de gemeenten toch vrijstaat 
deze openbaarheid zo ruim mogelijk te 
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interpreteren. De Regering meent dat 
dat niet het geval is, omdat de zinsne-
de 'en ligt voor een ieder ter inzage' 
uitdrukkelijk geschrapt is. Wij kunnen 
daarin niet meer zien, dan dat de loka-
le overheid ontheven is van een uit-
drukkelijke extra verplichting, maar 
dat zij overigens de vrijheid heeft, de 
overblijvende verplichting van de 
openbaarheid naar haar eigen inzicht 
en zo ruim mogelijk te regelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zo strikt als 
de Regering hier de gemeenten voor-
houdt wat zij te doen hebben, zo terug-
houdend stelt zij zich op ten aanzien 
van de rol van de rechter in de kwestie 
van de anonieme dagvaarding. Dat 
laatste achten wi j op zich zelf uiteraard 
juist. Toch blijven we met een aanzien-
lijk probleem zitten. Als dit wets-
ontwerp wet wordt, kan gezegd wor-
den dat het de uitdrukkelijke bedoeling 
van de wetgever is dat anonieme dag-
vaarding mogelijk wordt. Een even uit-
drukkelijke bedoeling van de wetgever 
is echter dat dat eerst mogelijk wordt 
een jaar na inwerkingtreden van de wet 
Wij zien niet, hoe wi j het een burger 
zouden moeten uitleggen, als hij voor 
dat ti jdstip niettemin met een anonie-
me dagvaarding te maken zou krijgen. 
Dat zou de hele bepaling omtrent het 
latere inwerkingtreden tot een holle 
frase maken. Misschien dat de Rege-
ring hier toch enig licht wil verschaf-
fen, meer dan in de memorie van ant-
woord gedaan is. 

Wij zullen de Minister van Justitie 
niet vragen, of het optreden van de po-
litie als bedoeld in artikel 12, 4e lid, 
ontruiming tot gevolg kan hebben. Die 
vraag heeft de Minister aan de overzij-
de circa vijf maal ontkennend beant-
woord en dat lijkt ons genoeg. Daar-
mee is echter nog niet duidelijk, waar-
om deze bepaling is opgenomen in het 
wetsontwerp. De vraag kan ook anders 
gesteld worden: is het werkelijk in alle 
gevallen nodig een pand te betreden 
om de opsporing mogelijk te maken? 
Wij vragen dat ook, omdat wi j vrezen, 
dat een eventuele escalatie door han-
tering van deze bepaling gewoon naar 
een ander moment verlegd wordt. 

Het valt immers niet in te zien, waar-
om mensen die hun woning barricade-
ren om ontruiming tegen te gaan, plot-
seling wel opsporende beambten van 
harte welkom zouden heten. Wij me-
nen dan ook dat deze bepaling met de 
uiterste terughoudendheid zal moeten 
worden toegepast en dat voor de op-
sporing eerst andere wegen gezocht 
dienen te worden. 

Ook de Regering meent dat escalatie 
voorkomen moet worden. Om te voor-

komen dat een golf van ontruimingen 
zou plaatsvinden bij invoering van de 
wet werden zittende krakers in artikel 
14 uitgezonderd van de werking van 
de artikelen 12 en 13. In het verlengde 
daarvan ligt de bepalimg over het uit-
stel van de mogelijkheid van anonie-
me dagvaarding, waarover wij hierbo-
ven al spraken. Een golf van ontrui-
mingen dient zich ook naar onze me-
ning niet voor te doen. Net zo min bij 
in werking treden van de wet als een 
jaar daarna. Wij menen, dat dat jaar 
benut zal moeten worden om tot een 
stringent vorderingsbeleid te komen, 
zodat de gevreesde golf van ontrui-
mingen zich niet zal voordoen. Op de 
vraag of zo'n vorderingsbeleid ook ge-
stalte kan krijgen, komen wi j straks te-
rug. 

Tegen de mogelijkheid van tijdelijke 
verhuur behoeft niet in alle gevallen 
bezwaar te bestaan. Er zijn immers 
met gemak situaties te bedenken, 
waarin huurder en verhuurder beiden 
bij deze mogelijkheid gebaat zijn. Dat 
is echter niet de constructie van artikel 
15. Daar gaat het belang van de ver-
huurder voorop. Nu kan men natuur-
lijk stellen, dat de huurder zich willens 
en wetens in de situatie van tijdelijke 
verhuur begeeft, maar wat moet hij 
anders, als er geen andere mogelijkhe-
den zijn. Wij zijn er daarom ook geluk-
kig mee, dat de mogelijkheid tot ti jde-
lijke verhuur geen gewichtige reden 
kan zijn om niet te vorderen. Deze t i j -
delijke verhuur moet hoge uitzonde-
ring blijven en zo burgemeester en 
wethouders ook een vergunning inge-
volge de woonruimtewet dienen te 
verlenen, dient onzes inziens ook het 
belang van de potentiële bewoner bij 
tijdelijke verhuur meegewogen te wor-
den. 

Als dat belang niet aanwezig is, 
wordt iemand in een situatie gebracht, 
die grote onzekerheid meebrengt en 
hem op hoge verhuis- en inrichtings-
kosten kan jagen. Wij menen dat arti-
kel 15, lid 3, onder c, waar het gaat om 
de plicht van de eigenaar om aan te to-
nen dat het pand bij tijdelijke verhuur 
voldoende zal worden bewoond, aan 
burgemeester en wethouders ook de 
ruimte geeft om het belang van de po-
tentiële huurder te toetsen, ook in ge-
meenten waar de Woonruimtewet niet 
meer van kracht is. De eigenaar zal de 
voldoende bewoning immers alleen 
kunnen aantonen door aan te geven 
aan wie hij gaat verhuren. Gaarne ver-
nemen wij op dit punt de mening van 
de Regering. 

Wat ons van de hele regeling van de 
tijdelijke verhuur zeer verbaast is dat 
zij geen opzeggingsgrond bevat. Dat 

brengt de tijdelijke huurder in een situ-
atie van rechteloosheid, zelfs ten aan-
zien van de huurprijs. Die wordt welis-
waar door burgemeester en wethou-
ders bepaald, maar wat let een eige-
naar, er onder de tafel een schepje op 
te doen, op straffe van opzegging als 
men weigert dat extra bedrag te beta-
len. De regeling had daarom een op-
zeggingsgrond moeten bevatten. De 
enig denkbare extra opzeggingsgrond 
buiten die van het BW in het geval van 
tijdelijke verhuur lijkt ons voor de hand 
te liggen. 

Die doet zich namelijk voor, wan-
neer de verhuurder de eigenlijk door 
hem beoogde bestemming van het 
pand wil realiseren, met andere woor-
den, tot verkoop , tot sloop of tot reno-
vatie wil overgaan. Daarnaast hadden 
dan de opzeggingsgronden van artikel 
1623e BW gewoon van kracht kunnen 
blijven. Ook de extra opzeggingsgrond 
had daar trouwens zijn plaats kunnen 
vinden, onder verwijzing naar de Leeg-
standwet. Dat had bovendien het wets-
technische voordeel gehad, dat men 
uitzonderingen op een bepaalde wet 
niet in andere wetten behoeft te zoe-
ken, zoals nu door de Leegstandwet 
niet alleen het geval is bij het BW, 
maar ook bij de wet AROB en de 
Woonruimtewet. Daardoor wordt de 
inzichtelijkheid van wetten niet bevor-
derd. 

Afgezien van deze wetstechnische 
opmerking menen wij dat de regeling 
van de tijdelijke verhuur op het door 
ons genoemde punt aangevuld dient 
te worden. Die aanvulling kunnen wi j 
op dit ogenblik niet rechtstreeks be-
vorderen, maar we horen graag het 
oordeel van de Regering over onze ge-
dachten op dit punt. 

Ook op een ander punt willen wij 
aandacht vragen voor de rechtspositie 
van bewoners. Wij vroegen in het 
voorlopig verslag wat voor een ge-
meente redenen zouden kunnen zijn, 
een gevorderd pand ter beschikking te 
stellen door middel van huur en ver-
huur dan wel door toewijzing. Verder 
vroegen wi j naar de rechtspositie van 
bewoners in beide gevallen. Het ant-
woord van de Regering stelt ons niet 
gerust. De rechtspositie van de bewo-
ners wordt volgens het antwoord van 
de Regering in beide gevallen be-
heerst door het gevorderd zijn van het 
pand waarin zij wonen. Wat betekent 
dat nu? 

Betekent dat dat bewoners ook 
wanneer een huurovereenkomst tot 
stand komt, toch niet de volledige wet-
telijke huurbescherming genieten? Zo 
zij die wel genieten, staat dat dan an-
ders met bewoners die de woonruimte 
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alleen maar toegewezen hebben ge-
kregen? Hierover moet toch wel wat 
meer helderheid komen. We denken 
daarbij ook aan de omstandigheid, dat 
de artikelen 18 en 20 van de Woon-
ruimtewet allerlei bepalingen over de 
beëindiging van een vordering bevat-
ten, bepalingen die alleen niet van toe-
passing verklaard worden indien een 
vordering geschiedt met de goedkeu-
ring van de Minister als bedoeld in ar-
tikel 8 van de Leegstandwet. Waarom 
zijn deze bepalingen niet voor alle vor-
deringen buiten werking gesteld en 
hoe verhouden zij zich tot de huurbe-
schermingsbepalingen als neergelegd 
in het BW? 

Uit de behandeling in de Tweede Ka-
mer hebben wij begrepen, dat onder 
de in artikel 13 van de Woonruimtewet 
1947 bedoelde geldende prijsvoor-
schriften de Huurprijzenwet woon-
ruimte verstaan moet worden. Dat vin-
den we op zich zelf een gelukkige zaak. 
Wij kunnen dan echter niet inzien, 
waarom niet de huurcommissie, voor-
zover het althans om woonruimte 
gaat, zou kunnen optreden als de com-
missie bedoeld in artikel 13, 2e lid van 
de Woonruimtewet. Dat zou toch de 
eenheid van oordeel alleen maar be-
vorderen? 

Ik kom tot de uitvoering en de uit-
voerbaarheid van de wet. Als één van 
de doelstellingen van de wet noemt de 
Regering het wegnemen van onvrede. 
Wij moeten constateren dat ons in de 
laatste weken steeds meer geluiden 
bereiken die er op wijzen, dat de on-
vrede bij aanname van deze wet alleen 
maar kan toenemen. Die onvrede be-
gint al, waar men in de kraakbewe-
ging, zoals wi j onlangs op een infor-
mele hoorzitting mochten horen, grote 
bezwaren heeft tegen de onevenwich-
tigheid waarmee in de wet de belan-
gen van eigenaars enerzijds en die van 
zittende bewoners anderzijds behan-
deld zijn. Die bezwaren behoeven wij 
niet allemaal te delen om vast te stel-
len dat de onvrede terecht zal toene-
men, wanneer blijkt dat de uitvoering 
van de wet op het ene punt, te weten 
het ontruimen en acties tegen het kra-
ken, wel mogelijk is, maar op het an-
dere punt, te weten een stringent vor-
deringsbeleid niet mogelijk is. 

Onze vrees spitst zich toe op twee za-
ken. Het gaat ten eerste om de midde-
len die nodig zijn. om gevorderde pan-
den geschikt voor bewoning te maken, 
eventueel de middelen om die panden 
aan te kopen, en ten tweede om de 
middelen die de gemeente ter beschik-
king krijgt om het extra benodigde ap-
paraat op te bouwen. Op beide punten 

heeft de Regering zich nogal luchthar-
tig opgesteld. 

Beginnen we met het eerste. We 
hebben met verbazing vastgesteld, dat 
onze vraag welke subsidieregelingen 
toepasselijk zijn, nog niet kan worden 
beantwoord. Er wordt kennelijk nog op 
gestudeerd. Wij menen dat deze vraag 
vóór in werking treden van de wet be-
antwoord dient te worden en zouden 
de Regering dan ook wil len uitnodigen 
de beide Kamers van dat antwoord te 
voorzien. Toepasselijkheid van subsi-
dieregelingen is één ding, het beschik-
baar komen van extra middelen een 
ander. Wij menen ook dat die extra 
middelen er dienen te komen. Voor 
goed begrip zeggen we daarbij, dat wi j 
uiteraard niet denken aan extra midde-
len waardoor bij vordering grondiger 
verbouwd zou kunnen worden dan in 
een situatie van vri jwi l l igheid het ge-
val zou kunnen zijn. 

Het lijkt ons het beste, dat zo snel 
mogelijk bij de meest in aanmerking 
komende gemeenten een inventarisa-
tie van de benodigde middelen ge-
maakt wordt en dat vervolgens een 
globale beoordeling daarvan gemaakt 
wordt door de Regering. 

Nogmaals, het gaat hier om het 
scheppen van nieuwe woonruimte en 
het wegnemen van onvrede, beide 
naar zeggen van de Regering doelstel-
lingen van dit wetsontwerp. Naar onze 
mening zou dan de bedoelde inventari-
satie en de beoordeling daarvan door 
de Regering ook hun beslag gekregen 
moeten hebben, voordat het wets-
ontwerp wet wordt, en zouden beide 
Kamers ook van deze zaken op de 
hoogte gesteld moeten worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Langzamer-
hand wint de overtuiging veld, dat aan 
lagere overheden niet langer taken 
dienen te worden opgelegd zonder 
specificatie van de financiële conse-
quenties en zonder de noodzaak van 
een financiële compensatie te bezien. 
Deze volzinnen komen niet van mij. Ze 
bestaan in de regeringsnota 'decentra-
lisatie van rijkstaken', bladz. 29 en in 
de memorie van toelichting op de be-
groting van Binnenlandse Zaken. 

Wij hebben voorlopig de indruk dat 
bij dit wetsontwerp de noodzaak van 
een financiële compensatie wel is be-
zien, maar vervolgens is afgewezen 
zonder enige specificatie van de f inan-
ciële consequenties. De opmerkingen 
in antwoord op een vraag van de frac-
tie van de PPR kunnen niet in de plaats 
van zo'n specificatie treden. Daar staat 
immers niet meer, dan dat de Staats-
secretaris de beheerders van het Ge-
meentefonds heeft gevraagd om aan-
dacht te schenken aan de komende in-

werkingtreding van de Leegstandwet 
en de daaraan voor de gemeenten ver-
bonden gevolgen op het gebied van 
de financiën en de personeelsbezet-
t ing. Zal die aandacht resulteren in de 
bovenbedoelde specificatie en vervol-
gens in de noodzakelijke compensatie. 

Ook op deze punten dient helder-
heid te komen voordat de wet in wer-
king treedt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
overwogen om onze in het voorgaan-
de deel over de uitvoering van de wet 
gestelde vragen in een motie neer te 
leggen. Twee overwegingen houden 
ons daarvan af. Ten eerste zou die mo-
tie veel gelijkenis vertonen met een in 
de Tweede Kamer verworpen motie 
van het lid van de PPR de heer Jansen. 
Indiening van een soortgelijke motie in 
deze Kamer zou de mogeli jkheid uitlok-
ken, dat de Regering geconfronteerd 
wordt met een verschillende mening 
van de beide Kamers. Wij wi l len dat 
niet bevorderen. Anderzijds zijn de 
stemmen van gemeentelijke zijde 
eerst na de behandeling in de Tweede 
Kamer op dit punt zeer luid geworden. 
Men kan het betreuren dat men hier en 
daar wat laat wakker wordt, maar het 
punt komt daardoor toch met ver-
nieuwde kracht op ons pad. 

Naast de bekende brief van de ge-
meente Leiden, die maar half waar be-
hoeft te zijn om al alarmerend genoeg 
te zijn, ontvingen wi j dezer dagen een 
brief van de gemeente Amsterdam, die 
het vraagstuk nog eens in al zijn scherp-
te stelt. Wij achten geen gronden aan-
wezig om, zoals de gemeente Amster-
dam vraagt, de behandeling van het 
wetsontwerp of althans het eindoordeel 
uit te stellen. De zekerheden die burge-
meester en wethouders van Amster-
dam vragen kunnen ook verkregen wor-
den door een toezegging van de Rege-
ring de wet niet in werking te laten tre-
den voordat die zekerheid bestaat. 

Vooralsnog nemen wi j aan, dat de 
Regering die toezegging zal wil len 
doen, omdat ook zij geen belang heeft 
bij het scheppen van een wellicht nog 
zo fraai instrument waarmee echter niet 
gewerkt kan worden. Dit is de tweede 
overweging die ons ervan afhoudt op 
dit moment een motie in te dienen. 

Mijnheer de Voorzitter! Van het kra-
ken is in tweeërlei opzicht een belang-
rijk signaal uitgegaan. Ten eerste 
maakte het ons op indringende wijze 
erop attent dat het woningtekort niet is 
opgeheven. Ten tweede maakte het er-
op attent dat eigendom in een situatie 
van woningtekort op volstrekt onaan-
vaardbare wijze gebruikt kan worden, 
doordat men de zaak leeg kan laten 
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staan om eraan te verdienen. Het wo-
ningtekort kan met de Leegstandwet 
niet worden opgeheven. Wel kan de 
Leegstandwet, mits voorzien van vol-
doende middelen meer ruimte schep-
pen voor een eigen wooncultuur, zoals 
die zich ook in de zogenaamde kraak-
beweging ontwikkeld heeft. 

Het woningtekort kan niet alleen in 
cijfers gevat worden; de soort van be-
huizing en de lokatie moeten ook mee-
tellen. Ongerechtvaardigde leegstand 
kan met deze wet, mits voorzien van 
voldoende middelen wél bestreden 
worden, zodat ieder kan vaststellen, 
dat het sociale woonrecht kan prevale-
ren boven het klassieke eigendoms-
recht. Dat sociale woonrecht kan, an-
ders dan het eigendomrecht, niet wor-
den uitgeoefend door een willekeurige 
voorbijganger ten opzichte van een 
willekeurig pand. De overheid zal hier 
sturend moeten optreden, steeds de 
vraag stellend wie op welke woon-
ruimte op welke gronden aanspraak 
kan maken. Wil het sociale woonrecht 
werkelijk gestalte krijgen en zal er wer-
kelijk sprake zijn van een eerlijke ver-
deling, van woonruimte, dan is er, om 
terug te keren tot het begin van ons 
betoog, meer omvattende wetgeving 
nodig dan deze Leegstandwet. 

D 
De heer Van Waterschoot (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Bij de bespreking 
van dit wetsontwerp gaat het onze 
fractie om drie zaken. 

In de eerste plaats om het in ons land 
nog steeds bestaande tekort aan 
woonruimte, een tekort dat in een aan-
tal gebieden zeker als schrijnend kan 
worden aangemerkt. Alleen al dit ge-
geven rechtvaardigt de conclusie dat 
het woonbeleid van de overheid in de 
afgelopen decennia onvoldoende is 
geweest en de woonruimteverdel ing 
ondoelmatig. Verlies en ontbreken van 
vertrouwen in dat beleid mag dan ook 
geen verbazing wekken. 

In de tweede plaats gaat het om de 
leegstand. Een zeer schrijnend gege-
ven bij een nog steeds grote vraag om 
woonruimte hetgeen eigenlijk ontoe-
laatbaar is in een verzorgingsstaat 
waar nog zovelen verstoken zijn van 
een woning. 

In de derde plaats gaat het om het 
verschijnsel van het kraken, een ge-
volg van en een reactie op het geen 
vertrouwen biedend woonruimtever-
delingsbeleid. Op een aantal punten is 
dit verontrustend, gezien de vormen 
die het aanneemt zeker in zijn nevenef-
fecten en de reacties daarop. 

De bewindslieden geven ook in de 
memorie van antwoord aan onze Ka-
mer te kennen, slechts de twee laatst 
door mij genoemde aspecten bij dit 
wetsontwerp te wil len betrekken. In 
plaats van de door mijn fractie daar-
over gestelde vraag te beantwoorden 
- z i e blz. 3 van de memorie van ant-
woord - geven ze slechts als hun me-
ning dat met dit wetsontwerp 'een re-
delijk evenwicht is bereikt' tussen de 
bestrijding van leegstand enerzijds en 
van het kraken anderzijds. Het gaat 
hier echter om de vraag of de hier 
voorgestelde maatregelen ter bestrij-
ding van leegstand en kraken een be-
tere verdeling van de beschikbare 
woonruimte dichterbij brengen, of de 
hier voorgestelde maatregelen ertoe 
zullen bijdragen, het geschokte ver-
trouwen in het verdelen van de beschik-
bare woonruimte te herstellen en of de 
hier voorgestelde maatregelen doel-
treffende zullen en kunnen zijn, met 
name als men de financiële middelen 
in aanmerking neemt. Vanuit die in-
valshoek wil len wi j dit wetsontwerp 
dan ook benaderen. 

Om te beginnen, wil len wi j onze 
waardering uitdrukken voor de verbe-
teringen die in dit wetsontwerp zijn 
aangebracht in de loop van de parle-
mentaire behandeling. Ik denk aan de 
uitbreiding van de wet tot alle ge-
meenten, aan de procedurevoorschrif-
ten voor woonruimte- en gebouwen-
vordering, aan de mogelijkheid tot 
schrappen uit het leegstandsregister 
na één jaar, aan het wegvallen van de 
bescherming voor woningen die niet 
ter registratie zijn aangemeld, of uit 
het register zijn geschrapt én aan de 
uitbreiding van de mogelijke steun ter 
verbetering die nu óók zal gelden voor 
gebouwen. 

Daarnaast blijven er een aantal pun-
ten waarop het wetsontwerp bij ons 
bedenkingen oproept. Waarde be-
windslieden wijzen op een evenwicht 
(zij noemen het een redelijk even-
wicht) vragen wij ons af, of dit ook 
werkelijk in het wetsontwerp aanwe-
zig is. Voor de leegstandsbestrijding 
gelden vele, vaak omslachtige en bijna 
zeker altijd zeer langdurige procedu-
res, meestal met uitvoerige mogelijk-
heden tot beroep. 

Het lijkt ons twijfelachtig of het ef-
fect hiervan op een betere en doelma-
tiger — laat staan snellere - woonruinv 
teverdeling erg groot zal zijn. De voor-
gestelde maatregelen om het kraken te 
bestrijden zijn stringent. Op zich zelf 
zelf behoeft dat geen bezwaar te zijn. 

Ook wi j vinden kraken niet zonder 
meer in alle gevallen gerechtvaardigd, 
zeker niet wanneer dat een gemeente-

lijk leegstandsbestrijdingsbeleid of 
een gemeentelijk woonruimteverde-
lingsbeleid doorkruist. Daarover wil len 
wi j geen enkel misverstand laten be-
staan. 

Kraken is echter ook nog iets anders. 
Het is bij voorbeeld een systeem voor 
het gebruik van leegstaande woningen 
dat de maatschappij geen geld kost. 
Kiezen wij nu vanwege de bezwaren 
van het kraken een systeem waarbij de 
overheid de leegstand bestrijdt, dan 
kost dat wel geld. Komt dat geld er 
niet, dan blijft men zijn eigen richting 
volgen. Maar in het kader van de nieu-
we wettelijke aanpak van het kraken 
kan daarvan alleen escalatie van con-
flicten het gevolg zijn. Daarop kom ik 
nog terug. 

In dit wetsontwerp valt ons op het 
frappante verschil tussen de regelin-
gen voor bestrijding van de leegstand 
en de regelingen die het kraken moe-
ten tegengaan. Spreken van een even-
wicht tussen de op beide terreinen 
voorgestelde maatregelen lijkt ons 
niet juist. Immers, op het ene terrein 
worden maatregelen voorgesteld die 
nagenoeg waterdicht zijn, terwijl op het 
andere de effectiviteit van de maatre-
gelen toch wel mag worden betwijfeld. 
De doeltreffendheid van de bestrijding 
van de leegstand vindt onze fractie op 
een aantal punten in dit wetsontwerp 
erg zwak, vooral als het gaat om de 
mogelijkheden van uitvoering. 

Van de bezwaren die tegen dit wets-
ontwerp zijn aan te voeren, zal ik er 
nog enkele noemen. Wij blijven betwij-
felen of de definities in het wets-
ontwerp wel voldoende sluitend zijn. 
Ik doel op de definities van 'gebou-
wen' en 'leegstand' en het door de 
burgemeester hanteren van het begrip 
'gewichtige reden'. Een evaluatie van 
die definities op korte termijn, in ieder 
geval korter dan de drie jaar na inwer-
kingtreding van de wet, achten wi j 
noodzakelijk. Wij blijven van mening 
dat een termijn van één jaar na de ef-
fectieve inwerkingtreding van de wet 
mogelijk en gewenst is. 

De tijd die de procedures vergen 
vanaf het moment van inschrijving in 
de registers blijft lang en zal door de 
woningzoekende als onbillijk en als 
leegstand-beschermend worden erva-
ren. 

De in artikel 8 geformuleerde 'ge-
wichtige reden' waarom burgemees-
ter en wethouders kunnen afzien van 
vordering is een ander punt waarbij 
wi j vraagtekens plaatsen. Hiervan zal 
zo snel mogelijk - ik zei het al - een 
evaluatie moeten komen. 

Ook de tijdelijke verhuur, die ten 
koste kan gaan van huurbescherming 
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en leegstandsregeling, wekt twijfels 
aan de doeltreffendheid van deze wet, 
zeker als men zich realiseert dat een 
gevolg van dit tijdelijk verhuren het 
voortdurend verhuizen van bepaalde 
categorieën woningzoekenden kan 
zijn, als er voor hen na beëindiging 
van de tijdelijke verhuur al enig alter-
natief is. Hebben de gemeenten dan 
bovendien in dergelijke gevallen niet 
de plicht, voor vervangende woon-
ruimte te zorgen? 

Ik wil niet alle bezwaren herhalen, 
die tegen dit wetsontwerp zijn aan te 
voeren. Het is ook de vraag, of deze 
bezwaren, hoewel wi j ze ernstig ge-
noeg vinden, voor onze fractie van 
doorslaggevende betekenis zouden 
zijn als er niet nog een bezwaar aan 
het wetsontwerp op het gebied van de 
effectiviteit kleefde dat ons wel bijzon-
der sceptisch maakt. Dat is het ontbre-
ken van zelfs maar het uitzicht op een 
daadwerkelijke toereikende financiële 
steun aan de gemeenten bij de uitvoe-
ring van deze wet. Dat geldt op twee 
terreinen, namelijk op het gebied van 
de organisatie, de opzet van een ge-
meentelijk apparaat voor het invoeren 
en het uitvoeren van deze wet en op 
het terrein van de uitvoering van de 
leegstandsbestrijding zelf, de vorde-
ringsmogelijkheden, de financiële on-
haalbaarheid van de meeste vorderin-
gen van gebouwen en het ontbreken 
van middelen om gevorderde woon-
ruimten of andere gebouwen tot rede-
lijke woningen om te vormen. 

Wanneer de bewindslieden in ant-
woord op onze vraag hierover in de 
memorie van antwoord niet meer kun-
nen aandragen dan dat zij deze zaak 
onder de aandacht hebben gebracht 
van de beheerders van het Gemeente-
fonds, de Minister van Financiën en de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken en dat overleg wordt gevoerd met 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, dan vragen wij ons werkelijk 
af, waarmee wij nu bezig zijn. Uiter-
aard verwijs ook ik naar de aan de 
overzijde door onze politieke vriend 
Jansen ingediende motie, die prak-
tisch zonder enig argument door de 
Kamer is verworpen. 

Tot de criteria, waaraan wij in dit 
Huis behoorlijke wetgeving dienen te 
toetsen, behoort zeker ook de uitvoer-
baarheid. Aan het scheppen van een 
dode letter, van loze wetgeving heb-
ben wi j niet alleen niets, het is ook on-
gewenst en zelfs gevaarlijk vanwege 
de illusies die daarmee gewekt wor-
den. Voor een Kamer die zich graag 
beroept op haar taak van bezinning op 
wetgevende arbeid, moet dit aspect 
dan ook zeer zwaar wegen. 

Van verschillende zijden is ons al op 
het ontbreken van financiële mogelijk-
heden tot uitvoer van deze wet gewe-
zen. Ik noem de Raad van Kerken, de 
Landelijke organisatie belangengroe-
pen huisvesting (LOBH), maar zeker 
ook de zeer concrete en deskundige 
uitwerking van de problematiek rond 
de uitvoering van deze wet zoals die 
ons heeft bereikt uit Leiden en Amster-
dam. 

Nogmaals: er zijn geen middelen 
voor het aantrekken van de ambte-
naren die voor in- en uitvoering van 
deze wet nodig zi jn; er bestaat geen 
enkele zekerheid over de beschikbaar-
heid van financiën voor het te voeren 
vorderingsbeleid en het bewoonbaar 
maken van de gevorderde panden. De 
gemeenten krijgen hier weer eens een 
wettelijke taak toegeschoven, zonder 
dat hun de middelen ter beschikking 
worden gesteld om die taak naar be-
horen uit te voeren. Dat betekent gega-
randeerd een zeer gebrekkige en zelfs 
slechte uitvoering van deze wet naar 
de zijde van de leegstand en vordering 
en naar de zijde van het kraken, moge-
lijk - zo niet waarschijnlijk - een reeks 
ontruimingen, frustraties alom, geweld 
en escalatie. Dit is zeker het geval waar 
de antikraakbepalingen stringent zijn en 
de burgemeester geen andere keuze la-
ten dan ontruiming, terwij l de leeg-
standbepalingen allerlei ontsnappings-
mogelijkheden bieden. De problemen 
rondom de uitvoering van deze op het 
punt van de uitvoering gebrekkige wet 
zullen op de voorgrond treden. De be-
strijding van de woningnood als zoda-
nig zal weer op de achtergrond raken. 

Naar de mening van mijn fractie kan 
een parlement uit een oogpunt van 
zorgvuldige wetgeving een wet, waar-
van de mogelijkheden tot uitvoering 
zo onzeker zijn en well icht een effect 
zullen hebben dat tegenstrijdig is aan 
wat wordt beoogd, eerst aanvaarden 
wanneer die onzekerheden zijn weg-
genomen. 

D 
De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Een kwestie die 
meer dan tien jaar lang oorzaak is van 
juridische krommigheden, onbilli jkhe-
den en soms ernstige maatschappelijke 
onrust, zou met dit wetsontwerp een 
stap nader tot haar oplossing kunnen 
worden gebracht. Ik zeg uitdrukkelijk 
'zou', want mijn fractie is er allerminst 
gerust op dat dit ook feitelijk gebeurt. 
Wij betreuren dit, niet alleen omdat wi j 
het de hoogste tijd achten dat de wet 
een zo billijk en evenwichtig mogelijke 
regeling schept voor de verhouding 
tussen de belangen van woningeige-

naars, krakers en woningzoekenden 
die niet kraken, maar ook omdat dit 
wetsontwerp belangrijke elementen be-
vat die daartoe kunnen bijdragen. Wij 
kunnen ons met de opzet in hoofdzaken 
verenigen. 

Het is een verdienste van dit wets-
ontwerp dat het - na de nodige bijstel-
lingen en herzieningen - een geheel 
biedt van elkaar aanvullende maatre-
gelen. Leegstandsregistratie, blanco 
vorderingsbevoegdheid van burge-
meester en wethouders, ontruiming 
en vergunning tot tijdelijke verhuur l i j-
ken samen een aanvaardbare moge-
lijkheid te bieden tot beteugeling en 
correctie van de wildgroei van sociaal 
onaanvaardbare leegstand, kraken, 
knokploegen, barricadering, enzo-
voorts, die al veel verder is doorge-
schoten en dieper is geworteld dan in 
het belang van de rechtsorde wense-
lijk is. Er is ons daarom wat aan gele-
gen dat dit ontwerp spoedig in zijn ge-
heel effectief wordt. Precies op dat 
punt beginnen echter ook onze twi j -
fels. 

Zal dit wetsontwerp werkelijk in zijn 
geheel effectief worden? Een conse-
quentie van de verdienste van dit ont-
werp, zoals het uiteindelijk is gewor-
den, is dat als één van die maatregelen 
in effectiviteit achterblijft bij de an-
dere, zijn uitwerking onevenwichtig en 
zelfs averechts zal zijn. Veel, zo niet al-
les, hangt daarbij af van de mogelijk-
heden, de middelen, het beleid en de 
prioriteitenstelling van de gemeenten. 
Wij zijn er niet gerust op dat alles wat 
dat aangaat in de beste orde is. In 
sommige gevallen lijken de middelen 
te kort te schieten, in andere gevallen 
laat - naar zich laat aanzien - de priori-
teitenstelling in het beleid van de ge-
meenten te wensen over. 

Met betrekking tot het eerste zal het 
Rijk het oor scherp te luisteren moeten 
leggen en alert moeten in- en bijsprin-
gen. Het tweede is een zaak van plaat-
selijke democratie. 

In dit verband wil len wij de bewinds-
lieden een aantal vragen stellen. WM-
len zij de toegezegde evaluatie van de 
werking van de wet spoedig - liefst on-
middellijk - voorbereiden en op gang 
brengen? Zijn zij bereid, blijkende 
noodzakelijke bijstellingen in de subsi-
dies, aan de gemeenten op een alerte 
wijze door te voeren? Zijn zij bereid 
een goede voorlichting aan de burgers 
over de taken en verantwoordelijkhe-
den van hun plaatselijke vertegen-
woordigers met betrekking tot de uit-
voering van deze wet te bevorderen? 

Zijn zij bereid met die gevallen waar-
in de prioriteiten binnen een gemeente 
onjuist worden gesteld in de toeken-
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ning van woningbouwcontingenten 
rekening te houden? In het algemeen: 
wat is de Regering bereid te doen ten 
behoeve van het tot stand komen van 
een goede leegstandsregistratie en een 
effectief vorderingsbeleid door de ge-
meentebesturen? 

In hetzelfde verband van de grote 
verantwoordeli jkheid van gemeente-
besturen voor de werking van deze 
wet vragen wi j ons ook ernstig af, of 
het wenselijk, juist en raadzaam is, de 
burgemeester ex artikel 13 te verplich-
ten tot executie van een vonnis, waar-
in is vastgesteld dat een pand is inge-
schreven in het leegstandsregister en 
dat de bewoner niet kan aantonen dat 
het pand door hem of haar voor 1 febru-
ari 1981 is gekraakt en vanaf toen onaf-
gebroken bewoond. Niet alleen komt zo 
noch de rechter noch de burgemeester 
toe aan een afweging van huisvestings-
belangen en het belang van de eige-
naar, ook wordt op die manier iedere 
toetsing van de ontruiming aan het 
evenredigheidsbeginsel voor de rechts-
handhaving de pas afgesneden. 

Heeft bij het ontwerpen van deze be-
paling niet al te veel ergernis over het 
verloop van zaken met betrekking tot 
één pand in één gemeente, daargela-
ten of die ergenis begrijpelijk en te-
recht was of niet, de doorslag gege-
ven? Zou het niet van meer wijsheid 
hebben getuigd, eerst ervaring op te 
doen met de uitoefening van een ont-
ruimingsbevoegdheid van de burge-
meester alvorens naar de botte bijl van 
artikel 13, zoals nu geschreven, te grij-
pen? Is dat bovendien niet een veel be-
ter in het systeem van dit wetsontwerp 
passsende bepaling en dreigt door het 
opleggen van verplichting tot ontrui-
ming aan de burgemeester niet het 
evenwicht, zowel in de werking van de 
wet als in de taken en verantwoorde-
lijkheden van gemeentebesturen, te 
worden verstoord? Gaarne verneem ik 
ook hierover de mening van de be-
windslieden. 

Dit wetsontwerp is als een gerecht 
van goed gaar, gezien het lange tijds-
verloop van de totstandkoming zelfs 
overgaar gekookte aardappelen, waar-
aan de jus in de vorm van waarborgen 
voor een juiste en evenwichtige uit-
voering vooralsnog ontbreekt. Mijn 
fractie heeft, ondanks haar geprikkelde 
eetlust, grote moeite met het slikken 
van dit gerecht, juist met betrekking tot 
een zozeer en zo lang door de overheid 
verwaarloosde kwestie als die van de 
sociaal ongerechtvaardige leegstand 
van woningen, juist met betrekking tot 
een zozeer uit verschillende, elkaar aan-
vullende maatregelen samengesteld 

wetsontwerp dienen optimale waarbor-
gen te bestaan voor een juiste, goede 
en evenwichtige uitvoering van alle on-
derdelen van de wet. Welke verzekering 
kan de Regering ons geven, dat aan de-
ze fundamentele eis kan worden vol-
daan? Welke toezegging kan zij doen bij 
het blijken van gebreken en oneven-
wichtigheden in de uitvoering van de 
wet, met spoed de noodzakelijke bijstel-
lingen en corrigerende maatregelen te 
zullen nemen? 

Erkent, kortom, de Regering, dat een 
overheid die zowel landelijk als plaat-
selijk met betrekking tot sociaal niet 
aanvaardbare leegstand ook zelf boter 
op haar hoofd heeft, met dit wets-
ontwerp haar eigen legit imiteit op het 
spel zet en daaraan onherstelbare af-
breuk doet door onvoldoende de juiste 
of evenwichtige uitvoering te garande-
ren? 

Wij hechten grote betekenis aan de 
beantwoording van deze vragen door 
de bewindslieden voor de bepaling 
van ons stemgedrag. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Dit ontwerp wekt 
bij mijn fractie gemengde gevoelens. 
Een aantal elementen daarvan juichen 
wi j zeer toe, met andere hebben wi j 
grote moeite. Laat ik met de goede 
kanten beginnen. 

Reeds meermalen hebben wi j hier 
tot uitdrukking gebracht dat onze 
rechtsorde niet kan dulden dat eigen-
richting plaatsvindt. Vanuit die optiek 
hebben wi j het kraken alti jd als een 
volstrekt ontoelaatbaar verschijnsel 
beschouwd. Evenzo ontoelaatbaar is 
het handhaven van een situatie waar-
door die eigenrichting wordt uitge-
lokt. Als zodanig kan het tegelijkertijd 
voorkomen van woningnood en van 
bepaalde vormen van leegstand toch 
wel beschouwd worden. 

Een van de belangrijkste bezwaren 
tegen het ontwerp van wet 12 305 was 
dan ook dat hierdoor slechts een kant 
van de problematiek werd aangepakt. 
Ik wi l niet nalaten hier nog eens met 
waardering melding te maken van de 
bijdrage die de Raad van Kerken in Ne-
derland met zijn rapport geleverd 
heeft tot het openen van de ogen voor 
deze samenhang; anderen niet te na 
gesproken. Dat neemt niet weg dat 
een aanpakken van de problemen, 
maar dan van beide kanten tegelijk, 
nodig bleef en in de laatste jaren 
steeds urgenter is geworden. 

Een verdienste van het nu voorl ig-
gende ontwerp is dan ook dat het een 
evenwichtige aanpak van beide kanten 
mogelijk maakt: leegstand bestrijden 
en kraken aanpakken. 

Er zijn nogal wat commentaren tot 
ons gekomen waarin tegen het aan-
pakken van het kraken, ook in de con-
text van dit ontwerp, werd geprotes-
teerd. Achtergrond van dergelijke pro-
testen is kennelijk dat men de overheid 
niet vertrouwt en het recht van eigen-
richting wi l claimen, daarmee impliciet 
het vertrouwen dat men de overheid 
niet wil geven voor zichzelf wel opei-
send. Voor deze wijze van denken kan 
ik hoegenaamd geen begrip opbren-
gen. 

Ik beschouw dus de mogelijkheid 
van anoniem dagvaarden in civiele 
procedures als een verbetering. Het 
zich verschuilen in anonimiteit is een 
misbruik van procesrecht dat de rech-
ter buitenspel zet. Het is goed dat daar 
een eind aan wordt gemaakt. Het is 
slechts te betreuren dat dat nog een 
jaar extra duurt. De in de stukken aan-
gegane discussie over anticipatiemo-
gelijkheden voor de rechter zal ik maar 
niet proberen voort te zetten. Tegen 
deze regeling wordt door sommigen 
als bezwaar aangevoerd dat de rechter 
geen belangen af kan wegen en zon-
der meer de eigenaar gelijk moet ge-
ven. 

Afgezien van de vraag of dat waar is, 
komt het mij voor dat men dan zijn be-
zwaren tegen de verkeerde bepalingen 
richt: bezwaar tegen bepaalde regels 
van materieel recht legitimeert im-
mers nog geen misbruik van proces-
recht om aan de werking van het mate-
riële recht te ontkomen. Dan moet 
men dat materiële recht zelf aanpak-
ken. De toegang tot de rechter is van 
het grootste belang. Ik herhaal dat het 
een goed element van dit ontwerp is 
dat het aan het frusteren van die toe-
gang tot de rechter een eind maakt. 

Een tweede element van de verbete-
ring van de mogelijkheden om kraken 
aan te pakken is de strafbaarstelling 
van het kraken van door dit ontwerp 
beschermde ruimten. In dit verband in 
het bijzonder een opmerking over de 
verplichting voor de burgemeester om 
in een dergelijk geval te ontruimen. 
Ook daartegen worden bezwaren ge-
maakt, en wel op de grond dat de bur-
gemeester aldus niet meer de moge-
lijkheid heeft om de belangen van kra-
kers en eigenaar af te wegen. 

Daarmee wordt dan naar mijn me-
ning over het hoofd gezien, onder an-
dere, dat er nog een derde belang in 
het spel is, namelijk dat van de open-
bare orde, en dat de wetgever in dit 
geval de belangenafweging gemaakt 
heeft: vóór openbare orde en tegen ei-
genrichting. Ik acht dat juist, in het bij-
zonder omdat in het verleden wel eens 
gebleken is dat niet iedere burgemees-
ter in staat is deze afweging zelf te ma-
ken. 
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De andere kant van dit ontwerp, 
waaraan het zijn naam ontleent, is de 
leegstandsbestrijding, waarbij in het 
bijzonder de mogelijkheid van blanco-
vordering als sanctie een belangrijke 
rol speelt. In hoofdli jnen heeft dit onze 
volle instemming. Eigendom is een 
recht met een maatschappelijke func-
tie. Zolang het die functie vervult, ver-
dient het bescherming. Een eigendom 
in de dode hand vervult geen enkele 
functie en verliest zijn recht op be-
scherming. Non usus is altijd een 
grond voor verval van recht geweest. 
Nog sterker geldt dat bescherming 
moet vervallen wanneer het niet ge-
bruiken van de eigendom in conflict 
komt het gerechtvaardigde belangen 
van anderen zonder zelf een redelijk 
doel te dienen. 

In een situatie waarin nog velen ge-
schikte woonruimte zoeken, moeten er 
goede redenen bestaan om leegstand 
te beschermen. Ik stipte reeds aan dat 
ontwerp 12 305 een veel te ruime, vri j-
wel absolute en onvoorwaardelijke be-
scherming van leegstand zou hebben 
geboden en daarom verworpen moest 
worden. Dat neemt niet weg dat er wel 
degelijk ook goede redenen kunnen 
ontstaan om leegstand gedurende eni-
ge tijd te accepteren. Deze stelling 
wordt kennelijk niet door iedere be-
trokkene voldoende begrepen. Het is 
kennelijk de bedoeling van dit ontwerp 
om de leegstand alleen te beschermen 
als daar goede redenen voor zijn, en 
dat wordt door mijn fractie positief ge-
waardeerd. 

Niettemin rijst er op dit punt nog een 
vraag, en wel ten aanzien van de uitleg 
van artikel 7, 1e lid. Na vijf maanden 
moeten B en W beslissen of zij vorde-
ren. De vraag is wat geldt als zij beslis-
sen niet te vorderen: kunnen zij dit 
besluit na enige tijd heroverwegen of 
niet? Ik heb de uitleg horen verdedigen 
dat zij dat niet kunnen. Als deze uitleg 
juist zou zijn, dan zou vanaf dat mo-
ment de leegstandbescherming weer 
praktisch onbeperkt zijn. Immers: de 
redenen die B en W verhinderen te 
vorderen zullen hen ook verhinderen 
het object uit het leegstandsregister te 
verwijderen, dan wel een beroep te-
gen een schrappingsbesluit onder-
steunen. Ik acht deze uitleg dan ook 
onaanvaardbaar en wi l duidelijk vast-
leggen dat artikel 7, 1e l id, zo begrepen 
moet worden dat B en W in elk geval 
na vijf maanden verplicht zijn, een be-
slissing omtrent vorderen te nemen. 

Mochten zij op dat moment nog niet 
tot vorderen besluiten, dan blijven zij 
bevoegd, daartoe later alsnog over te 
gaan. Het besluit niet te vorderen 

heeft in deze visie voor de rechtheb-
bende steeds slechts het karakter van 
een uitstel. Gaarne verneem ik het in-
zicht van de Regering hieromtrent. 

Met enige verbazing heb ik kennis 
genomen van de passage die in de 
memorie van antwoord is gewijd aan 
artikel 5, 7e lid. Hier worden naar mijn 
mening twee zaken door elkaar ge-
haald, en daardoor loopt het antwoord 
langs de vraag heen. Het is volstrekt 
duidelijk dat het opzettelijk verstrekken 
van onjuiste of onvolledige informatie 
hard aangepakt moet worden. Ik vraag 
mij overigens af of dit niet beter had 
kunnen geschieden door dit in de Wet 
Economische Delicten op te nemen, 
die immers afroming van het genoten 
voordeel mogelijk maakt, hoe groot 
dat ook moge zijn. Daarover ging de 
gestelde vraag echter niet. 

Wanneer onder de gelding van de 
voorgestelde bepaling een rechtheb-
bende, geheel te goeder trouw, een 
beleefde brief schrijft op eigen briefpa-
pier, naar waarheid inhoudende dat 
zijn huis, adres X, met ingang van da-
tum Y leegstaat, dan is hij op het mo-
ment dat hij deze brief in de PTT-brie-
venbus laat glijden strafbaar met vier 
weken hechtenis of f 25.000 boete. Dat 
vermoedelijk geen rechter het in zijn 
hoofd zal haien om een dergelijke straf 
in zo'n geval op te leggen doet niet ter 
zake. De strafbepaling op zich zelf is 
absurd omdat de delictomschrijving 
zo geconstrueerd is dat deze in het ge-
schetste geval is vervuld. 

Ik zie dat als een excessief geval van 
ondergeschikt maken van individuele 
burgers aan ambtelijke gemakzucht, 
en ik zou het op prijs stellen, van de 
Regering de toezegging te krijgen dat 
degene die een dergelijke brief schrijft 
een beleefd briefje terug zal krijgen 
met een aangifteformulier, en niet een 
dagvaarding wegens overtreding van 
artikel 5, 7e lid van de Leegstandwet. 
Voorts zou ik vastgesteld wil len zien 
dat in een dergelijk geval de ont-
vangstdatum van een dergelijke brief 
wordt aangemerkt als datum van de 
melding. Voor zover de tekst van dit 
wetsontwerp zich daartegen zou ver-
zetten, heb ik daar bepaald bezwaar te-
gen. 

Grote moeilijkheden heeft mijn frac-
tie met de positie waarin dit ontwerp 
de eigenaar-bewoner brengt. De 
beschouwingen die in de memorie van 
antwoord aan onze vragen daarom-
trent worden gewijd, lopen mijns in-
ziens iets te licht over de problemen 
heen. De zinsnede bij voorbeeld: 

'Aangenomen mag toch worden dat 
een eigenaar-bewoner een woning 
koopt om er in te gaan wonen en niet 

om deze te laten leegstaan en vrij van 
bewoning weer op de markt te bren-
gen.' - blz. 5 onderaan - is op zich na-
tuurlijk waar, maar mist niettemin het 
punt waarom het gaat volledig. Dat is 
namelijk dat elke eigenaar-bewoner 
geconfronteerd kan worden met de si-
tuatie dat er redenen opgekomen zijn 
om de bewoning van zijn eigendom te 
beëindingen, en dat hij dit dan vrij op 
de markt moet kunnen brengen om 
zijn investering weer te realiseren, bij 
voorbeeld om elders een andere wo-
ning te kunnen kopen. 

Als iemand die overweegt een wo-
ning te kopen weet dat hij te zijner tijd 
het riscico loopt zijn investering niet te 
kunnen realiseren, ja, zelfs tot verlies-
gevende exploitatie gedwongen te 
worden, dan zou dat voor hem een 
heel goede reden kunnen zijn om toch 
maar liever te huren in plaats van te 
kopen. Daarom handhaaf ik ten volle 
de mening dat van dit ontwerp een ne-
gatieve invloed op het eigen woning-
bezit te verwachten is, en dat dus een 
vraagteken gezet mag worden bij dit 
ontwerp in het licht van het regeerak-
koord. 

Dit ontwerp in deze vorm geeft de 
gemeenten de mogelijkheid om in be-
paalde gevallen vooral bij een inzak-
kende woningmarkt zoals w i j die thans 
beleven, de kosten van hun huisves-
tingsbeleid ten dele af te wentelen op 
toevallige huiseigenaren, namelijk de-
genen die in de noodzaak komen te ver-
keren, het eigen huis dat zij bewonen te 
verlaten, en die niet snel genoeg een 
koper vinden. Ook de prijsdrukkende 
werking van het aflopen van de termijn 
van bescherming verdient naast het 
vorderingsrisico de aandacht. Deze ca-
tegorie woningbezitters kan daardoor 
onevenredig zwaar getroffen worden. 

In dit verband verdient ook de posi-
tie van de hypotheekhouder met huur-
beding aandacht. Het is volstrekt dui-
delijk dat voor deze de verhaalsmoge-
lijkheden worden beperkt in gevallen 
waarin een onderpand dat voorheen 
door de eigenaar bewoond werd, 
wordt gevorderd en aan derden in ge-
bruik gegeven. In de memorie van ant-
woord wordt, technisch juist, uiteen-
gezet dat de gemeente dan gebruik 
maakt van publiekrechtelijke bevoegd-
heden en dus met de rechtsverhou-
ding tussen hypotheekgever en hypo-
theeknemer niets heeft te maken. 

Een feit blijft, dat door dit publiek-
rechtelijke optreden in de private 
sfeer aanmerkelijke schade kan wor-
den aangericht; ook in dit geval kan 
gezegd worden dat de gemeente een 
deel van de kosten van haar huisves-
tingsbeleid op toevallige derden af-
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wentelt. Dat de zaak juridisch-tech-
nisch geheel verantwoord is, wil nog 
niet zeggen dat dit zo dan ook goed en 
behoorlijk is. Integendeel: ik acht dit 
verkorten van andermans rechten, 
zonder overnemen van de schade, ui-
termate onbehoorlijk. 

Daarbij - dat wil ik wel graag duide-
lijk gezegd hebben - maak ik me niet in 
de eerste plaats zorgen over zielige hy-
potheeknemers. De gemiddelde hypo-
theeknemer/geldverstrekker is natuur-
lijk helemaal niet zo zielig, wat ove-
rigens geen reden mag zijn om zijn 
rechten willekeurig te verkorten. Waar 
ik me echter wel degelijk zorgen om 
maak, is weer de invloed die dit heeft 
op de positie van de kleine huiseige-
naar-bewoner. Uit kringen van lening-
verstrekkers heb ik namelijk al een 
heel praktische oplossing vernomen: 
We nemen in de hypotheekakte de be-
paling op dat leegstand de hoofdsom 
direct opeisbaar maakt en de hypo-
theeknemer de bevoegdheid geeft om 
te executeren. Dat kan - ei van Colurrv 
bus. De executie is de vordering voor. 
Wat de financiële gevolgen voor de ei-
genaar zijn, hoef ik niet toe te lichten, 
denk ik. 

Conclusie: Het in de regeling van de 
vordering betrekken van laatstelijk 
door de eigenaar zelf bewoonde wo-
ningen, met slechts een beperkte extra 
speelruimte van zeven maanden, kan 
leiden tot volstrekt onaanvaardbare 
gevolgen voor de categorie eigenaar-
bewoners. De eigen woning is per de-
finitie geen speculatie-object en had 
daarom een volledige bescherming 
behoren te krijgen en geheel van vor-
dering uitgesloten behoren te worden. 

Ten slotte enkele vragen over een 
deelsector van de eigen woningen, te 
weten de serviceflat. Mijns inziens 
staat de letter van dit ontwerp er niet 
aan in de weg dat ook een serviceflat 
voor vordering in aanmerking zou kun-
nen komen. Dan doet zich een aantal 
problemen voor ten aanzien van de 
verhouding tussen de ingevorderde en 
de woongemeenschap, die een servi-
ceflat pleegt te zijn: 

- Kan de vorderende gemeente in 
een dergelijk geval eventueel bestaan-
de toelatingsregels, bij voorbeeld leef-
tijdsgrenzen, naast zich neerleggen? 

- Is de ingevorderde verplicht zich 
aan de statuten en reglementen van de 
woongemeenschap te houden? 

- Is hij in het bijzonder verplicht het 
op de door hem bewoonde flat rusten-
de deel van de servicekosten etcetera 
te dragen? Zo niet, wie zal daarvoor 
dan moeten opkomen? 
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Ik vrees dat een vordering in deze 
sector tot onoplosbare puzzels zal lei-
den - meer nog dan overigens in de ei-
gen woningsector - en zou gaarne de 
visie van de Regering hierop verne-
men. 

Samenvattende, mijnheer de Voor-
zitter, sluit ik als volgt af. 

Dit wetsontwerp brengt een aantal 
verbeteringen ten opzichte van de hui-
dige situatie, die wi j zeer toejuichen. 
Het beïnvloedt echter de situatie van 
de eigen-woning-bezitter op een wijze 
waarmee wi j het zeer moeilijk hebben. 
Een afweging van voor en tegen zullen 
wij maken na het antwoord van de Re-
gering vernomen te hebben. 

D 
De heer Van Kuik (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de bekende uitspraak 
van de Hoge Raad van november 1971 
diende het toenmalige kabinet in 
maart 1973 een ontwerp anti-kraakwet 
in, dat op 16 mei 1976 door de Tweede 
Kamer werd aanvaard. De behande-
ling van deze wet, welke tot doel had 
het kraken strafbaar te stellen en geen 
bijdrage leverde in de bestrijding van 
de leegstand, is, ook met instemming 
van onze fractie in de Eerste Kamer, 
niet verder doorgezet. 

In mei 1978 hebben een drietal 
Tweede-Kamerleden van de PvdA een 
initiatiefwetsontwerp tot wijziging van 
de Woonruimtewet ingedien, waarbij 
bestrijding van de onnodige en on-
rechtvaardige leegstand mogelijk 
werd. Op 12 januari 1979 werd het hui-
dige wetsontwerp ingediend, waarna 
op 16 maart 1980 namens de Regering 
een gesprek plaatsvond met de indie-
ners van het initiatiefvoorstel, waarbij 
werd geconstateerd dat het zinvol was 
om op korte termijn een nader gesprek 
over een viertal onderwerpen betref-
fende de voorgenomen wetgeving te 
hebben. Tot zover, zeer summier, de 
voorgeschiedenis. 

Bij de behandeling van de anti-
kraakwet werd algemeen gesteld, dat 
het ongemotiveerd leeg laten staan 
van woningen bestreden moest wor-
den. Hierbij kwam de vraag of de 
Woonruimtewet 1947, voorzover nog 
van toepassing, een geschikt kader 
daarvoor zou vormen. Blijkens de me-
morie van toelichting aan de Tweede 
Kamer (zie blz. 8) was de Regering 
aanvankelijk van oordeel dat de Woon-
ruimtewet voldoende instrumentari-
um bevatte om langdurige leegstand 
te bestrijden en dat een aparte wet in 
feite een doublure van de Woonruinv 
tewet 1947 zou zijn. 

In die gebieden waar de wet niet 
meer van toepassing was, bestond 

Leegstandwet 

ook niet de noodzaak voor de overheid 
om zich met distributie en vordering in 
te laten. Geleidelijk aan kwam de Re-
gering tot de overtuiging dat de Woon-
ruimtewet in de praktijk onvoldoende 
werkte en dat er specifieke wettelijke 
maatregelen ter bestrijding van de 
leegstand dienden te worden getrof-
fen. 

Het nu aan de orde zijnde wets-
ontwerp wijkt na een aantal nota's van 
wijzigingen en een aantal amende-
menten, nog al af van het oorspronke-
lijk ingediende voorstel. De voornaam-
ste wijzigingen hebben onder meer 
betrekking op: 

1. een leegstandsregister in al lege-
meenten; 

2. leegstaande gebouwen die onder 
bepaalde omstandigheden ook in het 
leegstandsregister kunnen worden op-
genomen; 

3. snelle vorderingsprocedures; 
4. ontruimingsopdracht aan de bur-

gemeester; 
5. mogelijkheden voor tijdelijke ver-

huur. 
Zoals de considerans aangeeft heeft 

het wetsontwerp ten doel om onge-
rechtvaardigde leegstand van wonin-
gen en gebouwen te bestrijden. Om 
deze doelstelling, welke wi j gaarne on-
dersteunen, in de praktijk tot gelding 
te kunnen brengen, verplicht de wet-
gever eigenaren van leegstaande wo-
ningen en gebouwen, deze ter regis-
tratie aan te melden. De colleges van 
burgemeester en wethouders hebben 
tot taak een register hiervan aan te leg-
gen en er op toe te zien dat alle daar-
voor in aanmerking komende leeg-
staande woningen of gebouwen hierin 
worden opgenomen. 

Eventueel kunnen zij een ambtshal-
ve inschrijving verrichten. Burgemees-
ter en wethouders bepalen ook, onder 
welke omstandigheden met in achtne-
ming van de in de wet gestelde voor-
waarden doorhalingen in het register 
zullen plaatsvinden. Vervolgens be-
slissen burgemeesteren we thouders -
behoudens leegstaande nieuwbouw 
en door eigenaar bewoonde woning 
die verlaten is - binnen twee weken na 
5 maanden leegstand of men tot vor-
dering zal overgaan, waarvan slechts 
om gewichtige reden kan worden af-
gezien. 

De uitvoering van deze zeer belang-
rijke zaken, het beheren van het leeg-
standsregister en de mogeli jkheid tot 
het vorderen is aan burgemeester en 
wethouders toebedacht. Wij vinden dit 
een juiste keuze, immers dit college is 
het meest in staat om de problemen 
betreffende de woongelegenheid in 
hun gemeente te beoordelen en hun 
beleid daarop te richten. 
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Bovendien kunnen zij daarvoor door 
de gemeenteraad ter verantwoording 
worden geroepen, zie artikel 7, lid 2. 
Wij hebben er vertrouwen in dat de 
colleges van burgemeester en wet-
houders deze taak, het bestrijden van 
ongerechtvaardigde leegstand, met af-
weging van alle belangen, als behoor-
lijk bestuur, zullen uitvoeren. 

Een van de categorieën van leeg-
staande woningen wordt gevormd 
door de nieuwbouwkoopwoningen die 
door de verslechterde economische 
omstandigheden bij het gereed komen 
niet onmiddell i jk kunnen worden ver-
kocht. Voor deze categorie leegstand, 
welke niet uit speculatieve overwegin-
gen wordt veroorzaakt, stelt artikel 7, 
lid 5, de inschrijvingstermijn waarna 
tot vordering kan worden overgegaan, 
op één jaar. Hoewel wij met de Rege-
ring van oordeel zijn dat de gemeente-
besturen niet blindelings tot vordering 
zullen overgaan, zie nota naar aanlei-
ding van het eindverslag aan de Twee-
de Kamer stuk nr. 18 blz. 4, bestaat de 
vrees dat deze wet remmend zou kun-
nen werken op de bereidheid van de 
bouwers om nieuwe complexen te 
doen uitvoeren. 

Zij zouden alleen maar kunnen be-
ginnen, indien alle woningen van te 
voren zijn verkocht, hetgeen nu nau-
welijks te verwachten is. Het lijkt ons 
gewenst dat deze bouwers van te vo-
ren met de gemeentebesturen overleg 
plegen, opdat de bouw van deze wo-
ningen waar ook behoefte aan bestaat 
en die een bijdrage levert aan het ver-
minderen van het gebrek aan woon-
ruimte, kan plaatsvinden. 

Ook voor het woningverlaten door 
de eigenaar-bewoner wordt de in-
schrijvingstermijn waarna tot vorde» 
ring kan worden overgegaan op één 
jaar gesteld. Blijkens de memorie van 
antwoord aan onze Kamer achtten de 
bewindslieden de positie van de eige-
naar-bewoner wiens woning tijdelijk 
leeg staat niet zo somber. Hij is door 
melding in ieder geval een jaar be-
schermd tegen kraken en mag in een 
moeilijke positie rekenen op een rede-
lijke handelend college van burge-
meester en wethouders. Bovendien 
kan hij de AROB-rechter inschakelen, 
of tot tijdelijke verhuur overgaan. On-
danks deze omstandigheden kan de ei-
genaar indien hij bij voorbeeld door 
verandering van werkkring van woon-
plaats moet veranderen, zijn eerste 
woning niet kan verkopen, in financië-
le moeil i jkheden komen. Hiervoor vra-
gen wi j de aandacht van de Regering. 

Wij hebben even stilgestaan en aan-
dacht gevraagd voor de positie van de 

nieuwbouwkoopwoningen en de ver-
laten eigenaarswoningen, voorzover 
geen speculatieve oogmerken bij de 
leegstand in het geding zijn. Mocht dit 
wel het geval zijn dan heeft de toepas-
sing van de wet gegeven mogelijkhe-
den om tot vordering over te gaan on-
ze instemming. 

Een aparte categorie vormen de ge-
bouwen die, als ze na het aanbrengen 
van voorzieningen geschikt zijn om te 
bewonen, gevorderd kunnen worden 
nadat gebleken is dat aankoop en of 
huur niet mogelijk is. Wordt bij het be-
oordelen of leegstaande gebouwen 
geschikt gemaakt kunnen worden voor 
bewoning, behalve de bouwkundige 
en technische conditie waarin die ge-
bouwen verkeren ook beoordeeld of 
de te maken kosten in een reële ver-
houding tot het doel staan? 

Indien er na toepassing van alle 
daarvoor in aaerking komende subsi-
dieregelingen en huurvergoedingen 
nog een nadelig saldo blijft, neemt het 
Rijk hiervan 50% voor haar rekening, 
mits de vordering vooraf door de Mi-
nister is goedgekeurd. Gelet deze 50% 
deelname van het Rijk ook indien de 
gebouwen zijn aangekocht of ge-
huurd? 

In antwoord op deze vraag voor wel-
ke termijn de vordering wordt uitge-
sproken, antwoordden de bewindslie-
den dat het gemeentebestuur onder 
goedkeuring van de Minister deze ter-
mijn bepaalt. Is die termijn ook afhan-
kelijk van de mogelijkheid om de kos-
ten van de voorzieningen geheel of ge-
deeltelijk af te schrijven? 

Bij het beëindigen van de vordering 
heeft de uitgevorderde het recht om 
het gebruik van het gevorderde terug 
te nemen, mits er huurovereenkonv 
sten tot stand zijn gekomen, ofwel te 
vorderen dat de gemeente dit gevor-
derde koopt en in eigendom over-
neemt; zie artikel 19, lid f 3. 

Betekent dit dat de gevorderde in-
dien hij dat wenst zijn eigendom met 
de daarin aangebrachte voorzieningen 
terug kan krijgen met de verrekening 
zoals deze in artikel 19 van de Woon-
ruimtewet is omschreven? 

In antwoord op onze vraag omtrent 
de verdeling van de exploitatielasten 
van een gevorderd leegstaand ge-
bouw waarin voorzieningen ten be-
hoeve van het wonen zijn getroffen, 
antwoordden de bewindslieden dat een 
volledig overzicht van de toepasselijke 
subsidieregelingen nog niet kan wor-
den verstrekt. De beschikking geldelij-
ke steun huurwoningen 1975 en de 
beschikking geldelijke steun verbete-
ring particuliere woningen 1979/11 zijn 
in ieder geval van toepassing. 

Van sommige zijden is de vrees uit-
gesproken dat ondanks het bepaalde 
in artikel 8, de deelname van 50% in 
een eventueel overblijvend exploita-
tieverlies, wel eens een beletsel kan 
zijn om tot een actief vorderingsbeleid 
te komen. Men verkeert hierover in het 
onzekere; zie onder meer de brief van 
de gemeente Amsterdam van 8 mei j l . 
Met deze gemeente dringen wi j er 
sterk op aan dat er zodanige regelin-
gen worden geschapen dat behou-
dens uitzonderingen, de gemeenten, 
uiteraard in overleg met het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, met actief aankoop- en/of 
vorderingsbeleid kunnen voeren. Voor 
het bestrijden van de leegstand is dit 
van groot belang, en voor de uitvoe-
ring van de wet evenzeer. Gaarne ver-
nemen wi j de mening van de bewinds-
lieden hierover. 

Artikel 12 stelt dat hij die wederrech-
telijk een leegstaande woning of ge-
bouw in gebruik heeft genomen, en 
deze op vordering van de eigenaar niet 
aanstonds ontruimt, strafbaar is. Vol-
gens artikel 14 geldt dit alleen maar 
voor die woningen of gebouwen die in 
het leegstandsregister zijn opgeno-
men. Het betreft hier woonruimte die 
door het gemeentebestuur, al of niet 
gevorderd volgens een door hem vast-
gesteld distributiesysteem, aan wo-
ningbehoevenden ter beschikking kan 
worden gesteld. 

In het belang van alle woningzoe-
kenden moet deze distributie onge-
stoord kunnen plaatshebben. Wij 
stemmen in met de opvatting van de 
Regering dat de burgemeester bij het 
stellen van een termijn volgens artikel 
13 rekening kan houden met de huis-
vestingsbelangen van de zittende be-
woners. 

In de artikelen 6 en 12 wordt respec-
tievelijk onjuist handelen ten opzichte 
van het leegstandsregister en het we-
derrechtelijk in gebruik nemen van een 
woning of een gebouw, als een over-
treding aangemerkt en tevens aange-
geven wie volgens het Wetboek van 
Strafvordering en met inschakeling 
van de artikelen 27 en 28 van de 
Woonruimtewet, met de opsporing 
zijn belast. Zij mogen tegen de wi l van 
de bewoner alleen maar met een 
schriftelijke lastgeving het pand betre-
den. Bovendien moet ten opzichte van 
artikel 12, voor de opsporing van deze 
overtreding een redelijk vermoeden 
aanwezig zijn. 

Een zorgvuldige toepassing van de-
ze bepalingen is voor beide partijen, 
de eigenaren van een woning of ge-
bouw en de woningzoekenden, van 
groot belang en kan leiden tot ver-
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mindering van de leegstand. Mogen 
wi j aannemen dat de opsporingsamb-
tenaren in dezen goed worden voorbe-
reid? Hoewel wi j met de bewindslie-
den van oordeel zijn dat bestrijding 
van leegstand meer is dan alleen een 
rechtvaardig woonruimteverdelings-
beleid, hoe belangrijk op zich zelf, 
gaan onze gedachten toch wel uit naar 
een samenhangende wetgeving op dit 
gebied in de vorm van een volkshuis-
vestingswet, waarin de aspecten van 
beheer en verdeling zijn opgenomen. 
Wij begrijpen dat dit niet meer in deze 
kabinetsperiode kan gebeuren. 

Met instemming vernamen wij de 
intrekking van het wetsontwerp 
12 305, nadat onze Kamer het nu in be-
handeling zijnde wetsontwerp heeft 
aangenomen. 

Een zeer belangrijke toevoeging aan 
het wetsvoorstel is de mogelijkheid tot 
tijdelijke verhuur van leegstaande 
woonruimte welke verhuur schriftelijk 
moet worden aangevraagd en door 
burgemeester en wethouders worden 
verleend als de woonruimte in het 
leegstandsregister is opgenomen en 
van de eigenaar in redelijkheid niet 
kan worden gevergd, dat hij de wo-
ning op een andere wijze dan door ver-
huur dienstbaar kan maken aan de 
volkshuisvesting. Zie artikel 15 lid 3b. 
Moet uit de strekking van dit artikel en 
ook uit de tekst van artikel 7 lid 2 wor-
den opgemaakt dat deze verhuur al-
leen maar mogelijk is, als vordering re-
delijkerwijze is uitgesloten? 

Als antwoord op onze vraag wat in 
dit verband onder 'redelijk' wordt ver-
staan zegt de Regering in de memorie 
van antwoord aan onze Kamer dat de 
toetsingsgrond in artikel 15 lid 3b dient 
om burgemeester en wethouders in 
staat te stellen te beoordelen of het 
grotendeels buiten werking stellen van 
de huurbescherming wordt gerecht-
vaardigd door bijzondere omstandig-
heden en dat van de eigenaar in rede-
lijkheid niet kan worden gevergd dat 
hij de woonruimte verkoopt of op de 
normale wijze verhuurt. 

Wij waarderen de mogelijkheid van 
tijdelijke huur en vertrouwen erop dat 
ook hier de colleges van burgemees-
ter en wethouders tot een evenwichti-
ge afweging van de belangen van wo-
ningzoekende en verhuurder zullen ko-
men, en wel zodanig dat misbruik van 
de mogelijkheid wordt voorkomen. 
Het mag er niet toe leiden dat op deze 
wijze complexen woningen die even-
tueel voor vordering in aanmerking 
komen, daaraan ontkomen. 

Op onze vraag wie de huurder aan-
wijst in die gebieden waar de Woon-

ruimtewet 1947 van toepassing is, ant-
woorden de bewindslieden dat het 
steeds de verhuurder is die bepaalt 
aan wie hij wil verhuren, doch dat het 
mogelijk is dat deze geen woonver-
gunning kan krijgen en derhalve naar 
een nieuwe huurder moet worden om-
gezien die wel een vergunning kan krij-
gen. Derhalve toch niet de eerste keu-
ze bij de verhuurder. 

Wij stemmen in met de toepassing 
van de Huurprijzenwet zoals deze voor 
deze wet zal gelden en hebben begrip 
voor de argumentatie van de bewinds-
lieden om voor dit soort tijdelijke huur, 
de mogelijkheid die de Huurprijzenwet 
biedt, namelijk om vri jwil l ig tot een an-
dere huurbepaling te komen dan uit de 
tabellen volgt, niet van toepassing te 
doen zijn. 

Onze fractie kan zich verenigen met 
de wijzigingen van het wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, neerge-
legd in artikel 18 van het wetsontwerp. 
Het onder strenge waarborgen moge-
lijk maken van een dagvaarding zon-
der naamsvermelding in geval van een 
vordering tot ontruiming van een ge-
bouwd onroerend goed door anderen 
dan gebruikers of gewezen gebruikers 
krachtens een persoonlijk of zakelijk 
recht, wier naam en woonplaats in re-
delijkheid niet kunnen worden achter-
haald, is een in een rechtstaat noodza-
kelijk verweermiddel tegenover diege-
nen die van het gewone procesrecht 
misbruik maken door verhull ing van 
hun identiteit. Het ontwerp sluit in dit 
opzicht aan bij de bestaande recht-
spraak, die de dagvaarding zonder 
naam heeft aanvaard, mits vaststaat, 
dat de eisende partij in de onmogelijk-
heid verkeert de naam van de bewoner 
van het kraakpand te achterhalen. 

Met de bepalingen betreffende de 
zittende krakers en het opnemen van 
een overgangsregeling, waarbij eerder 
genoemde mogelijkheid van dag-
vaarding, pas een jaar na in werking 
treden van de wet kan plaats hebben, 
gaan wi j akkoord. Ook het horen van 
het College van burgemeester en wet-
houders bij het bepalen van een ter-
mijn tot ontruiming, achten wi j van be-
lang. Uit het oogpunt van de doelstel-
ling dezer wet, het tegengaan van on-
gerechtvaardigde leegstand, achten 
wij de wijzigingen die in de Wet op de 
Raad van State en in de Wet AROB 
worden aangebracht om de vorde-
ringsprocedure zoveel mogelijk te be-
korten zonder daarbij de essentiële 
rechtswaarborgen van de eigenaar 
aan te tasten, juist. Het is ook voor de 
eigenaar van belang om spoedig te 
weten waar hij aan toe is. Hierbij doet 
de vraag zich voor of er veel AROB-be-

roepen worden verwacht en indien dit 
zo zou zijn, de Afdeling Rechtspraak in 
staat is om al deze beroepen in de 
daarvoor gestelde ti jd af te doen. 
Gaarne hierover de mening van de be-
windslieden. 

Ook het niet meer ten name van een 
woningzoekende behoeven te vorde-
ren, achten wi j in dit verband een ver-
betering. 

Van diverse zijden onder andere van 
de gemeentebesturen van Leiden, zie 
brief van 20 januari j l . aan de Staats-
secretaris, als van Amsterdam - zie de 
brief van 8 mei j l . - is de vraag gesteld 
of de gemeenten in staat zullen zijn om 
de organisatorische en personele pro-
blemen die aan de invoering van deze 
wet zijn verbonden, redelijk op te van-
gen. Ook het comité tegen de leeg-
stand uit Amsterdam heeft in haar 
gesprek met de Commissies van Justi-
tie en Volkshuisvesting hierop gewe-
zen. 

Bij de behandeling in de Tweede Ka-
mer heeft de Staatssecretaris gezegd 
dat de invoering van deze wet niet lou-
ter nieuwe taken in het kader van de 
bestaande taken op het terrein van de 
Volkshuisvesting aan de Gemeenten 
opdraagt, doch dat hij bereid is om 
hieromtrent overleg met de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten te 
openen, zie Handelingen bladzijde 
2467 en 2523. Vrijwel alle sprekers 
hebben gevraagd aan de bewindslie-
den om ervoor te zorgen dat de perso-
neelssituatie geen beletsel zal vormen 
bij de uitvoering van de wet. Wij slui-
ten ons hierbij graag aan en dringen 
er bij de Staatssecretaris op aan dat hij 
in het overleg met de VNG aandacht 
schenkt aan de geopperde bezwaren, en 
deze zonodig zoveel mogelijk uit de weg 
ruimt, opdat de werking van deze wet 
daardoor niet wordt belemmerd. 
Gaarne horen wij hierover de mening 
van de Staatssecretaris. 

Wanneer wi j nu het geheel van deze 
wet overzien, komen als positieve pun-
ten naar voren: 

het intrekken van de antikraakwet; 
het overzicht dat het leegstandsre-

gister aan het college van burgemees-
ter en wethouders biedt omtrent de 
voor distributie beschikbare woon-
ruimte; 

een verkorte vorderingsprocedure; 
het afschaffen van vordering van de 

met name genoemde woningzoeken-
den; 

een mogelijkheid tot tijdelijke ver-
huur, met maximum huurprijsvaststel-
ling door B en W op basis van de Huur-
prijzenwet woonruimte. 

Al deze omstandigheden tezamen 
zullen een bijdrage leveren om de 
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leegstand in het belang van de volks-
huisvesting doeltreffender te bestrij-
den, al zullen er bij de aanvang wel 
eens problemen zijn waarvoor wi j de 
aandacht van de bewindslieden heb-
ben gevraagd en opnieuw vragen. Van 
belang is ook, dat er na 3 jaar een eva-
luatie plaatsvindt omtrent het functio-
neren van deze wet, al beseffen wi j 
goed dat de grootste bijdrage aan het 
oplossen van het tekort aan woon-
ruimte, van de daartoe uit te voeren 
bouwprogramma's moet komen. Re-
kening houdend met de mogelijkhe-
den van onze Kamer, komen wi j , afwe-
gend het instrumentarium dat deze 
wet biedt en het aantal positieve pun-
ten - ondanks mogelijk te verwachten 
beginmoeili jkheden - die ook door ons 
zijn geschetst, tot dezelfde conclusie 
als de overgrote meerderheid der 
Tweede Kamer, nl. dat deze wet een 
verbetering inhoudt tegenover de hui-
dige situatie en derhalve kan worden 
aangenomen. 

• 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Bij vri jwel alle beschouwingen 
die aan de woningnood worden ge-
wi jd, wordt de tweede wereldoorlog 
aangehaald. De meeste beschouwin-
gen doen dat in de geest dat het te ver-
wonderen zou zijn, dat zoveel jaar na 
het beëindigen van die tweede wereld-
oorlog er nog zo'n grote woningnood 
bestaat. 

Ik behoor niet tot diegenen die een 
verband zoeken tussen de bestaande 
woningnood en de tweede wereld-
oorlog. In feite moeten we constateren 
dat één van de zaken, die het kapitalis-
tische systeem nooit heeft opgelost 
het probleem van de volkshuisvesting 
is. Waarschijnlijk heb ik met niet sterk 
genoeg uitgedrukt en zou ik hebben 
moeten zeggen, dat het probleem van 
de volkshuisvesting één van de vele 
problemen is waarvoor het kapitalis-
tische systeem nooit een oplossing 
heeft wil len zoeken. 

Immers, aan volkshuisvesting is 
geen winst te verbinden en dus ga je 
er geen geld in stoppen. Ook vóór de 
oorlog was de kwestie van de volks-
huisvesting niet behoorlijk geregeld. 
Weliswaar hebben de woningwetten 
ervoor gezorgd dat de allerscherpste 
kantjes van het woonprobleem wer-
den afgeslepen, maar er bleef een 
woonprobleem bestaan. Leegstaande 
woningen naast krotten waren er ook 
toen. 

Nadat de achterstand door het ach-
terwege blijven van aanbouw en de 
vervanging van de in de oorlog vernie-

tigde woningen was ingelopen in een 
grootscheeps nieuwbouwprogram 
tussen 1945 en 1955, bleef het aantal 
woningzoekenden toch gelijk en steeg 
het de laatste jaren zelfs weer aanzien-
lijk. Vandaar de verbazing van velen 
dat het zoveel jaar na de wereldoorlog 
nog niet is opgelost. In feite zullen we 
ons moeten realiseren dat het niet is 
opgelost, omdat er een sterke emanci-
patiegolf door de mensen is gegaan, 
waardoor ook groepen die vroeger 
niet kónden wonen zoals jongeren en 
mensen met de laagste inkomens, nu 
een recht op woonruimte opeisen. 

Laat er geen misverstand over be-
staan dat ik vind dat dat opeisen volko-
men terecht is. Wonen behoort een 
grondrecht te zijn, even belangrijk als 
de vri jheid van vergadering en de vri j-
heid van drukpers. Wonen is niet al-
leen een zuiver materiële zaak - hoe-
wel ik daarmee niet wi l suggereren dat 
ik materiële zaken minder belangrijk 
zou vinden. Wonen is - en de hier voor 
me zittende bewindslieden zullen me 
begrijpen - méér dan brood alleen. 
Wonen is een absoluut noodzakelijke 
voorwaarde voor menswaardige ont-
plooi ing. Zelfs wi l ik zover gaan dat ik 
wonen in de marxistische denkwijze 
niet eens geheel in de onderbouw vind 
thuishoren. 

Als we wonen als een grondrecht 
zien, dan moeten we bekijken in hoe-
verre het wetteli jk beschermd is. We 
komen dan tot de conclusie dat er wel 
sprake is van bescherming voor diege-
nen die al wonen, maar dat er geen en-
kele wettelijke verplichting is, te zor-
gen dat de 'have-nots' - in dit geval 
diegenen die niet wonen - , in een an-
dere klasse zullen kunnen komen, an-
ders dan nadat ze langzaam maar ze-
ker oud genoeg zijn geworden naar 
het regentenoordeel van een college 
van burgemeester en wethouders of 
van een gemeenteraad, of - doordat ze 
van ouders of anderszins - voldoende 
geld ter beschikking hebben gekregen 
zodat ze langs die weg tot de 'haves' 
kunnen gaan behoren. 

Ik geloof, dat het goed is om een 
ogenblik stil te staan bij de oorzaken 
van dat verschijnsel. Ik heb al in het 
begin van mijn bijdrage aan dit debat 
gezegd dat er aan volkshuisvesting 
niet genoeg te verdienen valt en dat je 
dus van de kant van degenen die het 
kapitaal bezitten geen vrijwil lge bijdra-
gen zult mogen verwachten. De ande-
re mogeli jkheid - de door sociaal-de-
mocraten nog al eens bewierrookte 
methodiek om via woonwetten iets af 
te dwingen - is mijns inziens ook tot 
mislukken gedoemd. In de eerste 
plaats omdat de meerderheid van de 

vertegenwoordigers die erover moe-
ten beslissen - parlementsleden en 
vooral gemeenteraadsleden -zeer 
comfortabel woont. De solidariteit 
met de niet wonenden is dus in het al-
gemeen alleen een papieren solidari-
teit. En alleen die papieren solidariteit 
is tot nu toe in de strijd voor een beter 
volkshuisvestingbeleid gebleken. 

Nog nooit is - nadat de Woonruirrv 
tewet 1947 werd ingevoerd - in een 
behoorlijk aantal gemeenten optimaal 
gebruik van de beperkte mogelijkhe-
den van die wet gemaakt. Nog nooit 
zijn beleggers gedwongen, hun geld 
gedeeltelijk te beleggen in volkswo-
ningbouw. Nog nooit hebben we de 
leus: 'liever woningen dan de NAVO' 
in de praktijk gebracht. 

Laten we alsjeblieft niet beweren dat 
er zoveel problemen zijn op het gebied 
van de volkshuisvesting. Het is dood-
eenvoudig zo, dat we zullen moeten 
vaststellen dat we niet wi l len. Dat deze 
Regering niet wi l , maar dat ook de vo-
rige regeringen niet wi lden. Dat dit 
parlement niet w i l , maar dat ook vori-
ge parlementen niet wi lden. We stel-
den miljarden ter beschikking van zin-
loze vemietigingsmiddelen en slechts 
een deel daarvan voor woningbouw. 

We stelden een papieren tijger in, nl. 
het grootboek-woningverbetering, 
maar we vonden het niet belangrijk 
dat dat grootboek ook werd bi jgehou-
den. We deden van alles om de gunst 
van de kiezers niette verliezen. Of we 
nu sociaal-democraat of christen-de-
mocraat waren; we verzuimden om 
vast te stellen dat woonrecht een 
grondrecht behoort te zijn. 

Toen werd er gekraakt. Een volko-
men logische reactie op het meest we-
zenlijke gemis in de grondrechten op 
dit punt. Omdat kraken niet voorzien 
was in de burgerlijk-kapitalistische 
maatschappij, was er een 'hiaat' in de 
wetgeving. Tussen haakjes merk ik 
hier op dat dat andere hiaat - dat ont-
breken van het grondrecht wonen -
niet werd opgemerkt door de schreeu-
werd die zich zo bezig hielden met die 
arme huiseigenaars, met die arme 
speculanten. 

Er kwam een anti-kraakwet. Deze 
wet passeerde de Tweede Kamer, 
waarbij links zich verzette tegen die 
wet, niet alleen om de volkshuisves-
tingskant, maar ook wel door bi jkom-
stigheden als het criminaliseren van 
de krakers en de te grote bevoegdhe-
den die de politie in die wet kreeg toe-
gedacht. Een typisch staaltje van 
machtsdenken werd vastgelegd en ik 
meen dat de huidige premier in dat uit-
denken een behoorlijk aandeel heeft 
gehad. De anti-kraakwet ontmoette 
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verzet, niet alleen in linkse kringen, 
maar ook in kerkelijke kring. Het beken-
de rapport van de Raad van Kerken is 
ons allen genoegzaam bekend. In feite 
heeft dit kabinet de anti-kraakwet dan 
ook niet verder wil len behandelen 
maar die wet 'wil len laten inhalen' 
door een leegstandswet. Die leeg-
standswet kwam tot stand en - om ze-
ker te zijn dat de anti-kraakbepalingen 
erdoor zouden komen werden die an-
ti-kraakbepalingen in die leegstands-
wet vastgelegd. Daarnaast was er het 
PvdA-ontwerp en de sl imme bewinds-
lieden deden zoveel rosé wi jn uit het 
wetsontwerp in hun brakke water dat 
het voor de sociaal-democraten in de 
Tweede Kamer net een aanvaardbaar 
kleurtje had gekregen. 

Dat nu, mijnheer de Voorzitter, is een 
zeer vreemde zaak in mijn ogen. Want 
wat kunnen we intussen vaststellen? 

1. De anti-kraakbepalingen zijn vri j -
wel waterdicht. Geen enkele jurist 
heeft op dit moment nog gaten wil len 
of kunnen ontdekken. De leegstands-
bepalingen daarentegen zijn, zoals de 
kraakbeweging stelt, meer gat dan 
kaas. Ik vind die vergelijking nog te 
goed, want wat er tussen de gaten te 
vinden is, is geen kaas maar gal. 

2. Geen enkele grote gemeente zal 
kunnen voorzien in de instelling en het 
bijhouden van het leegstandsregister. 
Het kan niet betaald worden en de be-
denkingen die daarover aan de overzij-
de zijn geuit, zijn nauwelijks door de 
bewindslieden weerlegd. Wel wi l de 
Staatssecretaris in overleg treden met 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, maar we moeten er niet te 
veel van verwachten, als ik hem even 
vrij mag citeren. 

3. Geen enkele gemeente — ook de 
kleine met woningnood niet - zal kun-
nen voorzien in de financiële proble-
men die ontstaan als er aangekocht en 
verbeterd moet worden. 

4. En dat allemaal terwijl de wet ook 
diegenen die al zitten, bedreigt, want 
natuurlijk weten die sl imme jongens 
die zo mooi de sociaal-democraten 
aan de overzijde om de tuin hebben 
geleid al lang dat aantonen dat je er 
per 1 februari al woonde, voor anonie-
me krakers onbegonnen werk is. Om-
kering van de bewijslast en sterk herin-
nerde aan de omkering van de bewijs-
last die illegale buitenlanders is opge-
legd bij die betreffende wet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duide-
lijk dat ik geen behoefte heb gevoeld 
mee te doen met het vraag en ant-
woordspel via voorlopig verslag en 
ook nu in deze eerste ronde. Ik ver-
wacht speciaal van de Minister van 

Justitie geen enkel zinnig antwoord, 
omdat er een sterke gelijkenis bestaat 
met de abortuswet. Hij zal opnieuw 
kunnen zeggen dat hij het niet me eens 
is en dat het dus zinloos is om me te 
antwoorden. 

De uitgangspunten van deze wet zijn 
- samenvattend - geen bestrijding van 
de leegstand, maar bescherming van 
het heilige eigendom. Het uitgangs-
punt is niet een betere volkshuisves-
ting maar het herstellen van de rechtse 
rechtsorde die mi jn rechtsorde niet is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen 
enkele bewondering voor geweld. Ik 
verwerp geweld behalve op principiële 
gronden ook in 99 van de 100 gevallen 
op praktische gronden. Ik ben echter 
bang dat de straks aangenomen anti-
kraakwet met een aantal loze leeg-
standsbepalingen oorlog betekent. Dat 
zal dan een oorlog zijn waarvan ik mis-
schien bepaalde middelen verwerp, 
maar waarbij het duidelijk zal zijn dat 
mijn sympathie ligt in de hoek van de-
genen die het heilig eigendomsrecht 
wil len aantasten. 

D 
De heer Umkers (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp heeft een 
langdurige parlementaire behandeling 
ondergaan. Helaas kan niet worden 
gezegd, dat er hierdoor een wet tot 
stand komt die beantwoordt aan de 
voorwaarden die in de praktijk zijn ge-
formuleerd. 

In plaats van een grondige regeling 
tot bestrijding van de onnodige leeg-
stand van woningen, zodat deze ver-
huurd kunnen worden, is de nadruk 
komen te liggen op hettegengaan van 
kraken. De vraag is of de registratie 
van leegstand een einde maakt aan de 
toestand van speculatie en prijsopdrij-
ving. In ieder geval wordt de bestaan-
de rechtsongelijkheid gehandhaafd. 
Een eigenaar kan tegen vordering via 
de AROB in beroep gaan, een woning-
zoekende heeft geen mogelijkheden 
van beroep indien besloten is niet tot 
vordering over te gaan. De hoofdli jn 
die door dit wetsontwerp loopt, is die 
van de bescherming van het bezit. De 
woningzoekende geniet geen bescher-
ming, hij kan geen recht laten gelden. 

De leegstand wordt door dit wets-
ontwerp niet grondig tegengegaan. 
Eerder biedt het de mogeli jkheid, de 
eigenaar tegen de kraker te be-
schermen. De registratie krijgt dus het 
karakter dat daarmee kraken kan wor-
den voorkomen of tegengegaan. Het 
anti-kraakkarakter van deze wet over-
heerst het bestrijden van leegstand. 

De gemeentebesturen hebben op 
dat punt veel meer taken en bevoegd-
heden. De burgemeester moet tot ont-

ruiming overgaan, indien de leeg-
standswet wordt overtreden. Krakers 
kunnen beboet of gevangen gezet wor-
den. De politie kan zonder toestem-
ming kraakpanden betreden, de ano-
nieme dagvaarding vergroot de 
machtsmiddelen. In deze wet is echter 
nagelaten het de gemeenten financieel 
mogelijk te maken, de leegstand af-
doende te bestrijden. Het bijhouden en 
controleren van de registratie van de 
leegstand, het verbouwen en opknap-
pen van leegstaande woningen en het 
toezicht op de tijdelijke verhuur, ver-
gen veel menskracht. Extra geld is 
daarvoor niet beschikbaar. Daardoor 
dreigt al zeer veel van het effect van 
deze wet verloren te gaan. Het is de 
vraag of de gemeenten daarin geld 
wil len of kunnen stoppen. Schril steekt 
daar tegen af de kosten die de ge-
meenten zullen moeten besteden aan 
grootscheepse ontruimingen, zoals wij 
die uit het jongste verleden kennen. 

De vrees dat deze wet de escalatie 
van de kraakproblematiek eerder zal 
vergroten dan tegengaan is dan ook 
niet denkbeeldig. Hoe ver die kan 
gaan, is naast Amsterdan en Nijmegen, 
ook wel in Zürich en West-Berlijn geble-
ken. In Berlijn is zelfs de stadsregering 
erover gestruikeld. 

Niet te ontkennen valt dat de kraak-
beweging in ons land een functie heeft 
vervuld. Nadrukkelijk heeft zij de aan-
dacht gevestigd op vraagstukken van 
overbodige leegstand, moedwil l ige 
verkrotting en speculatiezucht. Zij 
deed wat gemeentebesturen nalieten, 
door woonruimte te herverdelen. 
Daarmee heeft zij niet de sympathie 
van de bezitters verworven. Het aan de 
orde stellen van de eigendom is nu 
eenmaal taboe in ons land, ook als die 
eigenaren menen hun bezit te moeten 
laten leegstaan, terwijl tienduizenden 
op een woning wachten. Daarmee is 
het falen van de overheid in de oplos-
sing van dit al 36 jaar oude probleem 
nog eens benadrukt. Echter, ook in dit 
wetsonwerp blijkt de eigendom te pre-
valeren boven het algemeen belang. 
Voor de bezitter is de nodige bescher-
ming ingebouwd, de woningzoekende 
kan zich nergens op beroepen. 

Een ander punt is de tussentijds aan-
gebrachte mogelijkheid van tijdelijke 
verhuur. Het gaat hier om dure koop-
woningen die door de instorting van 
de markt niet meer te verkopen zijn. In 
alle steden is het beeld te zien van gro-
te speculatieprojecten die niet be-
woond worden. Voor het oog heeft de 
eigenaar wat gordijnen en planten 
voor de ramen laten plaatsen om de 
indruk te wekken dat de woning in ge-
bruik zou zijn. Een enorm stuk kapitaal-
vernietiging. 
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De tijdelijke verhuurmaatregel be-
oogt deze panden alsnog buiten de 
leegstandregistratie en vordering te 
houden, kennelijk met de hoop op be-
tere ti jden. De tijdelijke huurder is ech-
ter verstoken van het recht op huurbe-
scherming. 

Betekent dit een eerste stap op weg 
naar afschaffing van dat recht? Op-
nieuw werkt deze wet in de hand, dat 
speculatiebouw van dure koopwonin-
gen gewoon kan doorgaan. Men kan 
deze woningen toch tijdelijk verhuren? 

Dit wetsontwerp biedt onvoldoende 
mogelijkheden om de leegstand wer-
kelijk tegen te gaan. De positie van de 
woningzoekenden en krakers is eerder 
verslechterd dan verbeterd. De rechts-
ongelijkheid wordt daarmee evenmin 
teruggebracht. Voor een werkelijke be-
strijding van de leegstand als onder-
deel van de bestrijding van de woning-
nood is meer nodig. Vandaar dat dit 
wetsontwerp mijn steun niet zal krij-
gen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 12.28 uur 
tot 13.30 uur geschorst. 

De Voorzitter: In verband met een 
spoedoverleg dat de Minister van Ver-
keer en Waterstaat voor 14.30 uur 
moet voeren, stel ik voor thans eerst te 
behandelen het wetsontwerp Een 
voorziening inzake de bevoegdheid tot 
gesloten verklaren van wegen voor 
motorri j tuigen (16 667). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Een voorziening inzake 
de bevoegdheid to t gesloten verkla-
ren van wegen voor motorr i j tuigen 
(16 667). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Hemert tot Dingshof 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Hoewel 
er vandaag een wetsontwerp behan-
deld zal worden dat wellicht meer 
emoties te weeg zal brengen, wi l ik 
thans gaarne uw aandacht vragen 
voor het hier voor ons liggende wets-
ontwerp. Een en ander zal slechts wei-
nig ti jd van Kamer en bewindslieden in 
beslag hoeven te nemen. 

Dit wetsontwerp, betreffende een 
voorziening inzake de bevoegdheid tot 
gesloten verklaren van wegen voor 
motorr i j tuigen, beoogt een voorzie-
ninq te scheppen, zo lezen wi j in de 
memorie van toelichting, voor de situa-

tie die is ontstaan doordat in de Alge-
mene Politieverordening voor de ge-
meente Schiermonnikoog opgenomen 
bepaling, inhoudende een verbod om 
zich met een motorvoertuig of met een 
bromfiets binnen de grenzen van die 
gemeente te bevinden, onverbindend 
is gebleken. Bij zijn arrest van 23 de-
cember 1980, rolnummer 71.858, oor-
deelde de Hoge Raad der Nederlanden 
dat de betrokken bepaling, hoewel de-
ze kennelijk strekt tot het behoud van 
het karakter van het eiland, zo alge-
meen is gesteld en zo diep ingrijpt in 
het normale verkeer op de wegen dat 
sprake is van strijd met de Wegenver-
keerswet. 

Wat immers bleek het geval? Een in-
woner van Putten liet zich in juni 1980 
door de politie op Schiermonnikoog 
bekeuren, omdat hij zonder ontheffing 
met zijn auto op het eiland reed, on-
danks het verbodsbord bij de aanleg-
steiger van de veerboot. Nadat hij 
door de kantonrechter te Leeuwarden 
veroordeeld werd tot vijftig gulden 
boete werd cassatie aangetekend. De 
Hoge Raad der Nederlanden stelde de 
'spitse jurist uit Putten', zoals hij door 
de heer Castricum bij de behandeling 
van dit wetsontwerp in de Tweede Ka-
mer werd genoemd, in het gelijk, tot 
ontsteltenis van de vroede vaderen op 
dit eiland. Een dreigende auto-invasie, 
niet alleen op Schiermonnikoog doch 
ook op Vlieland, leek aanstaande. 

Gemeenteraden van beide eilanden 
in alarmtoestand. Wat te doen? Im-
mers, het wachten op de aanhangige 
wijziging van de Wegenverkeerswet 
(16092) en de daaraan gekoppelde uit-
voeringsvoorschriften zou te veel tijd 
vergen om op korte termijn in de op 
verschillende Waddeneilanden ont-
stane problemen afdoende te kunnen 
voorzien. 

De in het geding zijnde belangen, 
belangen die door de leden van mijn 
fractie van harte worden onderschre-
ven, rechtvaardigen ons inziens dan 
ook het enig overgebleven middel dat 
dit probleem afdoende kan oplossen, 
namelijk het in het leven roepen van 
een nood-respectievelijk spoedwetge-
ving. 

Deze noodwetgeving - de indieners 
zij lof toegezwaaid voor de bekwame 
spoed waarmede dit ontwerp tot stand 
is gekomen en de Raad van State voor 
het zeer snel uitgebrachte advies in de-
ze - wordt thans aan deze Kamer ter 
beoordeling voorgelegd. 

Op de door de leden van de CDA-
fractie in het eindverslag gestelde 
vraag welke garantie de Minister kan 
geven dat geslotenverklaring van we-
gen uitsluitend plaatsvindt met in-

stemming van het betrokken gemeen-
tebestuur c.q. het betrokken provincie-
bestuur, een vraag die, naar mij is ge-
bleken bij vele provinciale, maar voor-
al bij gemeentebestuurders leeft, ge-
ven de indieners in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag een in mijn 
ogen afdoend antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! De leden van 
mijn fractie zullen gaarne met dit wets-
ontwerp instemmen, waarbij wij ho-
pen dat een en ander, in verband met 
de spoedig op gang komende stroom 
vakantiegangers, op korte termijn ge-
realiseerd zal kunnen worden, opdat 
deze mooie eilanden gespaard kunnen 
blijven van een onnodige auto-invasie. 

D 
De heer Achterstraat (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn voorganger heeft 
voldoende onder woorden gebracht 
dat dit wetsontwerp een goed doel na-
streeft. Het is echter niet zo dat een 
goed doel elk middel heiligt. Dit mid-
del vertoont toch bepaald matige trek-
ken, omdat hiermee wel erg grote be-
voegdheden aan de Ministers worden 
gegeven. Men kan zich afvragen of el-
ke Minister altijd van die bevoegdhe-
den een even wijs gebruik zal maken 
als deze Minister voornemens is, op 
korte termijn te doen. Men kan zich 
ook afvragen waarom niet in het wets-
ontwerp is opgenomen dat men alleen 
maatregelen zal nemen nadat instem-
ming is verkregen van de betrokken 
provincie- en gemeentebesturen, als 
men daartoe toch bereid is. Dan had-
den wi j onze angst niet behoeven te 
hebben dat een minder sterk in zijn 
schoenen staande Minister ooit een 
minder juist gebruik van dit wets-
ontwerp zou kunnen gaan maken. 

Wij zijn wel overtuigd van de goede 
bedoelingen, maar zien niet in waarom 
die regeling niet in de wetstekst zelf tot 
stand is gekomen. Men kan zich afvra-
gen wat voor gebruik men nog meer 
van dit wetsontwerp denkt te gaan ma-
ken, en of dat gebruik een seizoenma-
tig karakter zal dragen dan wel of het 
karakter eenmalig per gebied zal zijn. 
In het wetsontwerp is wel geregeld dat 
van elk besluit mededeling zal worden 
gedaan in de Staatscourant. Bij uitput-
tende lezing van elke editie van de 
Staatscourant zal elk Kamerlid kunnen 
zien wanneer van dit wetsontwerp ge-
bruik wordt gemaakt. Het zou een 
vorm van dienstverlening zijn wan-
neer de Eerste Kamer, in ieder geval le-
den van de vaste Commissie voor Ver-
keer en Waterstaat, expliciet over der-
gelijke besluiten zou worden ingelicht. 

Gezien het goede doel en de tijdelijk-
heid van dit wetsontwerp - omdat de-
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ze zaak toch uiteindelijk definitief in de 
Wegenverkeerswet zal worden gere-
geld - en hopend op een betere rege-
ling binnen het kader van de Wegen-
verkeerswet, kan onze fractie met dit 
noodwetje instemmen. 

• 
Minister Tui jnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Om te beginnen, dank ik de heer 
Van Hemert voor zijn instemming zon-
der voorbehoud en de heer Achter-
straat voor zijn toonzetting. De laatste 
heeft de vinger gelegd op een benade-
ring die wi j zelf ook hebben gehad. Het 
was natuurlijk denkbaar geweest, het 
wetsontwerp iets meer op te tuigen. 
Het probleem was echter dat wi j bij-
zonder weinig ti jd hadden. Wij hebben 
geprobeerd, zo min mogelijk overleg-
posities tussen de betrokken ambteli j-
ke diensten te creëren. Die vrijheid 
hebben wi j genomen in overeenstenv 
ming met de betrokken gemeentebe-
sturen, die hierbij in een zeer vroegti j-
dig stadium zijn betrokken en die ook 
met de uitvoering zullen worden be-
last. De besluiten liggen eigenlijk al 
klaar. 

Wij hopen, de zaak omstreeks 1 juni 
aanstaande al operationeel te hebben, 
indien wi j deze ontwerp-wet op ti jd in 
het Staatsblad kunnen krijgen. 

Het is juist, zoals de heer Achter-
straat opmerkte, dat deze Minister in 
geen geval een wijdere strekking aan 
het wetsontwerp zou wil len geven. Bij 
de herziening van de Wegenverkeers-
wet zal met deze zaken zeer bepaald 
rekening worden gehouden, ziende 
naar uitlatingen van de Groningse 
wetenschappelijk medewerker Vellin-
ga, ziende naar mogelijke bijstellingen 
in de memorie van antwoord en naar 
een eventuele nota van wijziging en 
ziende naar datgene wat in de Tweede 
Kamer is gezegd. Dat kan ik toezeggen. 
Ik zie werkelijk niet in dat er op dit punt 
ooit iets zou gebeuren, anders dan op 
initiatief van de betrokken, lagere or-
ganen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen omtrent leegstaande woningen 
en andere gebouwen (Leegstandwet) 
(15 442). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Met zeer grote interesse 
hebben wi j kennisgenomen van de bij-
dragen van de onderscheiden spre-
kers. Wij hebben met genoegen ge-
constateerd dat de meeste sprekers de 
noodzaak van de Leegstandwet onder-
schrijven. Alle sprekers hebben in dit 
verband vragen gesteld over de uit-
voerbaarheid - vooral over de f inan-
ciële en personele uitvoerbaarheid -
van de wet. Aan het einde van mijn be-
toog kom ik daar uitgebreid op terug. 

Eerst wi l ik echter een opmerking 
maken over het karakter van de wet. 
De Leegstandwet is - dit in tegenstel-
ling tot de opvattingen zoals deze he-
denmorgen door de geachte afgevaar-
digden de heren Vogt en Umkers naar 
voren zijn gebracht - géén nieuwe an-
ti-kraakwet. De Leegstandwet geeft 
een geheel aan samenhangende bepa-
lingen om ongerechtvaardigde leeg-
stand tegen te gaan. Deze bepalingen 
richten zich tot de overheid - zowel tot 
de rijksoverheid, als tot de lagere over-
heid - , tot eigenaren en tot krakers, en 
derhalve bepaald niet alléén tot kra-
kers. Het betoog van de heer Glastra 
van Loon, over het samenstel van sa-
menhangende elementen, hebben wi j 
dan ook met genoegen beluisterd. 

De wet een opgepoetste anti-kraak-
wet te noemen, lijkt ons in dit licht 
volslagen onjuist. Het betreft, zoals ge-
zegd, een evenwichtig stelsel om on-
gerechtvaardigde leegstand te bestrij-
den. Enerzijds worden instrumenten 
verschaft zoals registratie, de plicht 
om te besluiten al dan niet of nog niet 
te vorderen, vereenvoudiging en ver-
snelling van vorderingsprocedures en 
de mogeli jkheid van de tijdelijke ver-
huur. Anderzijds is er in de mogelijk-
heid om het kraken te bestrijden een 
aantal modificaties aangebracht, zoals 
bij voorbeeld overgangsbepalingen 
voor zittende krakers en uitstel van de 
invoering van de mogelijkheid om kra-
kers te dagvaarden zonder naamsver-
melding. 

Wij zijn het dan ook niet eens met de 
absoluut negatieve benadering van 
het wetsontwerp door de geachte af-
gevaardigde de heer Vogt. Hij ver-
wachtte van de Minister van Justitie 
geen enkel zinnig antwoord. Impliciet, 
noch expliciet heeft de geachte afge-
vaardigde zijn opmerking aan mijn 
adres gericht. Ik beperk mijn opmer-
kingen met betrekking tot zijn betoog 
dan ook hiertoe, dat ik het met de 
strekking van dat betoog bepaald niet 
eens ben en dat ik voorts zou wil len 
wijzen (ik kom daar direct op terug) op 

de toch veel bredere wijze waarop van 
de huidige woonruimtewet- en distri-
butiewetgeving gebruik wordt ge-
maakt door de lokale overheden. 

Ik zou er ook op wil len wijzen - ik 
ben dit met de heer Van Kuik eens die 
dit heeft opgemerkt - dat met name 
het opvoeren van bouwprogramma's 
het beste middel is, naast een recht-
vaardige distributie, om het zo verma-
ledijde woningtekort op te heffen. 
Daarin zijn ook de programma's be-
trokken die de Regering met zeer grote 
inspanningen en met succes - ik aarzel 
niet om dit te zeggen - opvoert in het 
kader van de huisvesting voor de al-
leenstaanden en voor de tweeper-
soonshuishoudens, waarvan een aan-
tal van 16.000 beschikkingen in dit be-
grotingsjaar kan worden uitgegeven. 

Een centraal punt in de discussie is 
de kwestie van het woonruimteverde-
lingsbeleid. De heer Van Veldhuizen 
meende dat men, alvorens het onder-
havige wetsontwerp op te zetten, eerst 
een visie had moeten ontwikkelen 
over een rechtvaardige woonruimte-
verdeling. Naar zijn mening is de 
Woonruimtewet 1947 aan een grondi-
ge herziening toe. Ook de heer Van 
Kuik denkt aan een samenhangende 
wetgeving op dit gebied in de vorm 
van een Volkshuisvestingswet. Een an-
der punt voert de heer Van Water-
schoot aan. Hij vraagt zich af of deze 
wet wel bijdraagt aan een betere 
woonruimteverdel ing. 

Om met dit laatste punt te beginnen 
wil ik erop wijzen, dat de Leegstand-
wet — ik verwijs ook naar de stukken -
niet bedoeld is om een betere woon-
ruimteverdeling tot stand te brengen 
maar om ongerechtvaardigde leeg-
stand te bestrijden. 

De woonruimteverdel ing is geregeld 
in de Woonruimtewet. Men kan erover 
twisten of deze wet al of niet voldoen-
de werkt. De Woonruimtewet is een 
distributiewet die de gemeente de be-
voegdheid geeft desgevraagd, door 
middel van het vergunningstelsel en 
de vordering, de bestaande te kleine 
woningvoorraad zo goed en rechtvaar-
dig mogelijk te verdelen. Indien dat 
niet bevredigend verloopt, kan men 
zich afvragen of dat aan de wet ligt of 
aan het feit of uitvoerende instanties 
wel in volle omvang van het gegeven 
wettelijk instrumentarium gebruik 
wensen te maken. 

Naar mijn mening zal een herziening 
van de Woonruimtewet of het opstel-
len van een nieuw wettelijk kader als 
een Volkshuisvestingswet wederom 
toch een distributiewet opleveren die 
alsdan ook weer zal moeten worden 
uitgevoerd om te kunnen werken. Het 
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is de vraag of men dan toch weer niet 
voor dezelfde problemen staat. Over 
de toereikendheid van de huidige 
Woonruimtewet doe ik er goed aan te 
herinneren, dat de werking ervan on-
der het vorige kabinet zelfs nog is be-
perkt tot de werking onder bepaalde 
koop-en huurprijsgrenzen. 

De heer Van Veldhuizen en anderen, 
met name de heer Glastra van Loon, 
hebben gesproken over de subsidiere-
gelingen welke in het kader van de 
Leegstandwet van toepassing zijn. Zij 
hebben daarbij aangedrongen op het 
beschikbaar komen van extra midde-
len. Reeds bij de behandeling aan de 
overzijde, heb ik een en andermaal ge-
zegd, dat bij vordering de bestaande 
subsidieregelingen van toepassing 
zijn. Daarbij heb ik met name ge-
noemd de beschikking geldelijke steun 
verbetering particuliere woningen 
1977/11 - een instrument in het kader 
van de stadsvernieuwing - en de 
beschikking geldelijke steun huurwo-
ningen 1975 omdat die het meest voor 
de hand liggen. Met name in die laat-
ste beschikking is de gehele subsidie-
regeling ten aanzien van de nieuw-
bouw en vernieuwbouw, ook voor de 
huisvesting van alleenstaanden en van 
tweepersoonshuishoudens, geregeld. 
Op dit moment bezien wi j welke ande-
re regelingen eventueel moeten wor-
den bijgesteld om de Leegstandwet 
ook in dit kader in zijn volle omvang te 
kunnen toepassen. Het eindresultaat 
kan en zal daarbij niet zijn dat gemeen-
ten bij vordering in een gunstiger posi-
tie komen te verkeren dan bij vr i jwi l l i -
ge verwerving. 

Waar wordt gesproken over het be-
schikbaar stellen van extra middelen 
kan ik zeggen, dat een en ander moet 
worden bezien in het kader van de to-
taliteit van de begroting. Blijkt dat de 
middelen voor de genoemde subsidie-
beschikkingen te kort schieten, dan zal 
dit opnieuw moeten worden bezien. Ik 
verwijs overigens ook op dit punt naar 
de inspanningen die de Regering op 
het terrein van de stadsvernieuwing 
heeft geleverd en de prioriteit die daar-
aan steeds wordt gegeven. Het lijkt mi j 
voldoende naar dat beleid en daarover 
gedane uitspraken te verwijzen. 

De suggestie van de heer Van Veld-
huizen de gemeenten een inventarisa-
tie te laten maken van de gebouwen 
die voor verbouwing tot wooneenhe-
den in aanmerking kunnen komen 
spreekt mij wel een beetje aan. Op die 
wijze kan wellicht enig inzicht worden 
verkregen in het aantal te verwachten 
subsidieaanvragen. Op dit punt ge-
beurt overigens al het nodige in het ka-

der van de regelingen die daarvoor be-
staan, onder meer door de stuurgroe-
pen die in een aantal gemeenten terza-
ke werkzaam zijn. Anderzijds is enige 
terughoudendheid bij het maken van 
een dergelijke inventarisatie geboden. 
Er kleven namelijk ook bezwaren aan. 
Ik denk aan de prijsopdrijvende wer-
king die van een dergelijke inventari-
satie kan uitgaan. Er kunnen ook tal 
van andere redenen zijn op grond 
waarvan men besluit plannen niet uit 
te voeren. Om die reden kunnen inven-
tarisaties - misschien heeft de heer 
Van Veldhuizen dat echter ook be-
doeld - slechts indicaties zijn. Dat 
neemt niet weg dat de gedachte mij 
sympathiek voorkomt. Enige bestuur-
lijke behoedzaamheid is evenwel ge-
boden. 

De heer Van Veldhuizen kwam in 
verband met het gestelde in de artike-
len 7, vierde lid en artikel 15, eerste lid, 
nog eens terug op de begripsomschrij-
ving van 'eigenaar'. Hij vraagt of in de-
ze artikelen alleen de eigenaar in ci-
vielrechtelijke zin is bedoeld. Deze 
vraag kunnen wi j bevestigend beant-
woorden, omdat de in die artikelen 
omschreven situatie een andere uitleg 
uitsluit. 

Over de openbaarheid van het regis-
ter wil ik het volgende opmerken. De 
heer Van Veldhuizen en ik interprete-
ren de bedoeling van de wetgever ver-
schillend. Mijns inziens is het de uit-
drukkelijke bedoeling van de Tweede 
Kamer geweest dat het register niet ter 
inzage wordt gelegd omdat men het 
ongewenst vond dat een ieder zonder 
meer alle gegevens zou kunnen inzien. 

Ik kom nu bij de positie van de inge-
vorderde bewoner in geval van toewij-
zing en van huur. De positie van de in-
gevorderde bewoner wordt beheerst 
door het feit dat het pand waarin hij 
woont is gevorderd. Vervalt die vorde-
ring dan vervalt ook zijn woonrecht. 
Heeft de bewoner een huurovereen-
komst met de vorderende instantie ge-
sloten, in dit geval de gemeente, dan 
geniet hij uiteraard de normale huur-
bescherming tegenover de gemeente. 
Hij geniet deze huurbescherming ech-
ter niet tegenover de uitgevorderde ei-
genaar. Zijn positie tegenover de eige-
naar hangt af van het voortduren van 
de vordering. Dat geldt ook voor de 
bewoner aan wie de gevorderde wo-
ning is toegewezen. De gewone bepa-
lingen over het beëindigen van de vor-
dering, de artikelen 18 en 20 van de 
Woonruimtewet, zijn alleen uitgescha-
keld bij gevorderde panden waaraan 
voorzieningen voor de bewoning zijn 
getroffen, al dan niet met goedkeuring 
van de Minister. Dit is gedaan om te 
voorkomen dat daarmee veelal kost-

bare voorzieningen verloren zouden 
gaan. Bij gevorderde woningen die 
zonder meer in gebruik konden wor-
den genomen en die meestal zijn toe-
gewezen en niet verhuurd, gold die 
overweging niet. 

De heer Van Veldhuizen vroeg in 
verband met artikel 13, tweede lid, van 
de Woonruimtewet, waarom de huur-
commissie niet als beroepsinstantie 
bij onenigheid over vergoeding aan de 
eigenaar wordt ingeschakeld. Dat 
houdt verband met het feit, dat de ver-
goeding volgens artikel 13, eerste lid, 
meer omvat dan de huurprijs. Zij kan 
ook omvatten de kosten van verhui-
zing, van opslag van meubilair en in-
richting, voor zover deze moeten wor-
den gemaakt om aan de vordering te 
kunnen voldoen. Deze algemene bepa-
ling voor zowel bewoonde als leeg-
staande panden moest dus worden 
beëindigd. In verband met de nieuwe 
wet op de huurcommissies, die nu bij-
na twee jaar van kracht is, zijn derhal-
ve ook de huurcommissies voor dit 
soort van zaken niet meer bewerk-
tuigd. 

De heer Heijne Makkreel voerde 
nogmaals een voor hem teer punt aan, 
namelijk de positie van de eigenaar/ 
bewoner. De heer Van Kuik vroeg 
daarvoor ook aandacht, al gaat hij niet 
zover als de heer Heijne Makkreel die 
van mening is dat de eigen woning ge-
heel buiten de verordening gehouden 
had moeten worden en dat nu in strijd 
met de bepaling uit het regeerak-
koord, dat het eigen woningbezit moet 
worden bevorderd, wordt gehandeld. 
Ook de Regering hecht veel belang . 
aan het eigen woningbezit, maar afge-
zien daarvan moet ik zeggen, dat de 
nadere beschouwingen van de heer 
Heijne Makkreel mij niet hebben over-
tuigd, dat er geen sprake zou zijn van 
een evenwichtige belangenafweging. 
In de stukken zijn wi j daarop al uitvoe-
rig ingegaan. Ik behoef het daarom 
hier niet in extenso te herhalen. Wel 
wi l ik erop wijzen, dat de financiële 
moeilijkheden van de eigenaar/bewo-
ner, die bijvoorbeeld door verande-
ring van werkkring van woonplaats 
dient te veranderen en zijn oude wo-
ning niet of niet meteen kan verkopen, 
niet mogen worden aangeduid als ge-
volgen van de invoering van de leeg-
standwet. Zij zijn veeleer het gevolg 
van opgetreden wijzigingen op de wo-
ningmarkt, die weer voornamelijk wor-
den veroorzaakt door slechtere soci-
aal-economische toekomstverwach-
tingen. Het betekent overigens niet dat 
wij voor die belangen geen oog zou-
den hebben en hebben gehad. Ik wijs 
ook op de wijzigingen die in het aan-
vankelijke ontwerp zijn aangebracht. 
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De heer Van Kuik sprak zijn vrees uit 
over initiatieven in de nieuwbouwseo 
tor. Daarvoor geldt allereerst dat de 
bouw van dure vri jsectorwoningen 
dan zal worden aangevangen wanneer 
initiatiefnemers denken dat daarnaar 
op de markt vraag is. Het is een heel 
ander probleem, waarvan hij ove-
rigens wel weet, dat het mij zeer bij-
zonder bezighoudt. Nogmaals, ikzie 
de door de heer Heijne Makkreel ge-
signaleerde volstrekt onaanvaardbare 
gevolgen voor de eigenaar/bewoner 
niet. De redelijkheid van de gemeente-
besturen en de beroepsmogelijkheden 
waarborgen een concrete afweging 
van de belangen. Het kan onaanvaard-
baar zijn de eigen woning geheel bui-
ten schot te laten, want ook dan kan 
het voorkomen, dat leegstand van dat 
soort van woningen als ongerecht-
vaardigd overkomt. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Heijne Makkreel stelde nog een vraag 
over de uitleg van artikel 7, eerste l id. 
Hij wil weten of als het college van 
burgemeester en wethouders hetzij na 
vijf maanden of althans twee weken na 
die termijn heeft besloten niet te vor-
deren, dit besluit na enige tijd in her-
overweging kan worden genomen. Ja, 
mijnheer de Voorzitter. Burgemeester 
en wethouders kunnen tot het inzicht 
komen, dat alsdan tot vordering zal 
moeten worden overgegaan, zij het 
dat zich een nieuw feit of bijzondere 
omstandigheden moeten voordoen. 

Ik kom thans te spreken over het be-
toog van de geachte afgevaardigde de 
heer Van Kuik. Wordt bij het beoorde-
len of leegstaande gebouwen geschikt 
kunnen worden gemaakt voor bewo-
ning, beoordeeld of de te maken kos-
ten in een reële verhouding tot het 
doel staan, zo vroeg hij. Mijn antwoord 
is dat de beantwoording van de vraag, 
of een vordering verantwoord is, in de 
eerste plaats in een concreet geval ter 
beoordeling van burgemeester en 
wethouders is, ook in het geval dat zij 
de vordering aan de goedkeuring van 
de Minister onderwerpen. Zij zullen 
dienen te streven naar het opstellen 
van plannen die naar verwachting een 
sluitende exploitatie opleveren. Indien 
reeds bij voorbaat duidelijk is, dat de 
exploitatie tekorten zal vertonen, zal 
goedkeuring worden onthouden. De 
vraag of de deelneming door het Rijk 
voor 50% in een exploitatietekort ook 
geldt voor gekochte of gehuurde ge-
bouwen, beantwoord ik ontkennend. 

Wat de gehuurde gebouwen betreft, 
kan het volgende worden gezegd. Bij 
het toekennen van geldelijke steun op 
voet van de Beschikking Geldelijke 

Steun huurwoningen 1975 wordt uit-
gegaan van een sluitende exploitatie. 
Bovendien is in de berekening van de 
dynamische kostprijshuur die aan die 
beschikking ten grondslag ligt een be-
drag opgenomen voor constante ex-
ploitatiekosten, dat bestemd is voor 
het vormen van een reserve tot dek-
king van eventuele tekorten op de ex-
ploitatie en van onvoorziene kapitaal-
uitgaven, als onvoorziene leegstand of 
moeilijkheden met het innen van de 
huurpenningen. 

Dit bedrag is gesteld op een half pro-
cent van de stichtingskosten per jaar 
en blijft tijdens de gehele exploitatie-
periode ongewijzigd. Er is derhalve 
geen reden om naast deze exploitatie-
reserve, die aldus in de subsidierege-
lingen is ingebakken, een extra garan-
tie te verstrekken. 

Op de vraag of de termijn, waarvoor 
zal worden gevorderd, lang zal zijn, valt 
in het algemeen niet te antwoorden. 
Dat zal van geval tot geval variëren, 
gegeven de exploitatie-opzet, de te 
doene investeringen, de huuruitkomst. 
Bij het einde van de vordering van een 
pand, waaraan voorzieningen voor de 
bewoning zijn getroffen, krijgt de eige-
naar zijn pand indien hij het niet aan 
de gemeente wi l verkopen, wel terug, 
inclusief de voorzieningen, maar ook 
inclusief de zittende huurders. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Glastra van Loon heeft aangedrongen 
op een evenwichtige uitvoering van al-
le elementen, die hij kort en helder 
heeft geschetst. Hij heeft aangedron-
gen op een goede voorlichting naar al-
le betrokkenen. De noodzaak daarvan 
wordt door ons absoluut onderschre-
ven. Wij zullen zorg dragen voor een 
heldere en adequate voorlichting. 

De heer Glastra van Loon heeft ge-
vraagd, nu reeds te beginnen met de 
voorbereiding van de evaluatie van de 
werking van deze wet. Ik kan hem me-
dedelen, dat daaraan reeds wordt ge-
werkt. 

Van diverse zijden is erop aange-
drongen de evaluatie in het vervolg te 
laten plaatsvinden, één jaar nadat de 
wet in werking is getreden. 

De Regering moet constant erop 
toezien of vastgestelde wetgeving ook 
beantwoordt aan het doel, waarvoor 
deze wetgeving is geformuleerd en 
vastgesteld. Ik wil vasthouden aan de 
termijn van drie jaar, waarop zowel in 
de Tweede Kamer als in deze Kamer is 
gewezen, mede omdat dan een even-
wichtige evaluatie van de werking van 
de wet kan worden bereikt. 

De heer Glastra van Loon heeft nog 
gevraagd welk beleid de Regering ten 
opzichte van de gemeente voert inzake 

de oplossing van juridische vraagstuk-
ken van registratie en vordering. Dit 
brengt mij tot de personele en mate-
riële bewerktuiging van degenen die 
deze wet moeten uitvoeren. De hier 
bedoelde vraagstukken van registratie 
en vordering zullen zich volgens mij in 
het begin van de uitvoering van de wet 
meer voordoen dan wanneer men er 
enige ervaring mee heeft opgedaan en 
er enige jurisprudentie is gevormd. 

Allereerst moet op dit stuk de nodige 
voorlichting worden verschaft; dat zal 
duidelijk zijn. Bij de centrale afdeling ju-
ridische zaken van het departement van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning zal - dit staat los van die voorlich-
ting - een klein aantal ambtenaren in 
dienst worden genomen om de ge-
meenten op dit punt desgewenst hulp 
en bijstand te verlenen. Dat gebeurt ook 
nu al in veel gevallen, als gemeenten 
problemen hebben op het gebied van 
het toepassen van de Woonruimtewet 
1947. Dit sluit ook een beetje aan bij de 
opmerkingen die alle sprekers over de 
uitvoerbaarheid hebben gemaakt. Het 
ministerie zal op dit punt dus absoluut 
fungeren als vraagbaak, adviesinstantie 
en wat dies meer zij. 

Ten slotte heeft de heer Glastra van 
Loon gevraagd, of ik bereid ben, maat-
regelen te nemen op het gebied van de 
woningbouwcontingenten, als ge-
meenten aan de uitvoering van deze 
wet geen of een onjuiste prioriteit ge-
ven. Ik begrijp dat de heer Glastra van 
Loon impliciet met die mogelijkheid 
rekening houdt. Dat lijkt mij niet ge-
heel van realiteitszin ontbloot. Ik denk 
dat dit een probleem op zichzelf is, dat 
evenals hetgeen ik dadelijk zal zeggen 
over de achtergrond van voldoende f i-
nanciële en personele bewerktuiging 
van de gemeenten tegen het licht 
moet worden gehouden. Toch meen 
ik de suggestie van de geachte afge-
vaardigde niet te moeten overnemen, 
mede op grond van een argument 
waarvoor ook hij begrip zal hebben. 
Het zou namelijk naar mijn smaak een 
détournement de pouvoir opleveren. 

Dit brengt mij tot het slot van mijn 
betoog, waarin ik nog een aantal op-
merkingen wil maken over de zorg, die 
alle sprekers hebben geuit, met betrek-
king tot de uitvoerbaarheid van de 
wet, zowel wat betreft de kosten voor 
de gemeente als ten aanzien van de 
personeelssterkte, al is die ook in kos-
ten te 'vertalen'. 

Mijnheer de Voorzitter! In dat ver-
band wijs ik op de antwoorden - en 
dat doe ik niet om de indruk te wekken, 
dat niet ook de Regering grote aan-
dacht voor deze zaak zou hebben - die 
ik reeds op schriftelijke vragen ter zake 
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heb gegeven. De beheerders van het 
Gemeentefonds hebben namelijk al 
aandacht gevraagd voor de gevolgen 
voor de gemeenten, verbonden aan de 
Leegstandwet. Ik heb ook in de Twee-
de Kamer - ik herhaal dat h i e r - t oege -
zegd, dat hierover overleg met de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten 
zal worden geopend. 

Er zal duidelijkheid moeten worden 
geschapen in hoeverre er inderdaad -
zoals van verschillende kanten wordt 
gesteld - extra personeel en extra geld 
nodig zal zijn voor de uitvoering van 
de Leegstandwet. Dit zal mede afhan-
gen van de nog in voorbereiding zijn-
de uitvoeringsmaatregelen. Van sim-
pele eenduidigheid die kan worden 
vertaald in de opslag van een paar 
punten in de uitkering via het Gemeen-
tefonds, is hier geen sprake. Het zal 
een ieder wel duidelijk zijn dat de pro-
blematiek in bijvoorbeeld grote steden 
in het westen des lands kwalitatief en 
kwantitatief geheel anders van aard is 
dan elders. Vandaar dat overleg over 
de uitvoeringsmaatregelen met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten hoogst noodzakelijk is. 

Men moet niet alleen naar de nieu-
we taken kijken, zoals bij voorbeeld het 
vergunningenstelsel in het kader van 
de regeling van de tijdelijke verhuur. 
Wij kunnen de complete omvang daar-
van nog niet overzien. Men dient ook 
te kijken naar de vereenvoudigingen 
die de wet aanbrengt. Het gemeente-
bestuur van Leiden heeft in het begin 
van dit jaar een brief geschreven. De 
heer Glastra van Loon wees daarop 
toen hij zei dat die brief maar voor de 
helft enige realiteit bevat. Die brief 
gaat nog uit van het opnieuw beman-
nen van de vorderingscommissies, 
terwij l die commissies in feite niet 
meer functioneren. Een gemeente die 
haar taak verstaat, zal ook nu al actief 
zijn in het opsporen van leegstand en 
het bestrijden daarvan, zo nodig door 
het voorbereiden van vorderingen. 

Ik wijs op de invoering van de leeg-
standsregistratie en de vereenvoudi-
ging van de vorderingsprocedures. De 
Kamer weet hoe ingewikkeld die pro-
cedures waren, vergeleken met de 
thans voorgestelde procedures. Dit zal 
zeker positieve aspecten hebben op de 
personele en materiële uitgaven van 
de desbetreffende gemeenten. Bij 
vaststelling van de modellen voor aan-
melding en registratie van de leeg-
stand wordt ernaar gestreefd om dit 
administratief gezien zo eenvoudig 
mogelijk te laten verlopen. Ik ben het 
echter met de Kamer eens: op dit stuk 
moet duidelijkheid worden gescha-
pen. 

Daar is nog voldoende ti jd voor. 
Voordat de wet in werking kan treden, 
dienen die uitvoeringsmaatregelen te 
worden getroffen. Het is van betekenis 
dat die met name toegesneden zijn op 
deze aspecten. Wij kunnen die tijd te-
vens benutten om in het beraad met 
de belanghebbenden - ook mijn colle-
ga van Binnenlandse Zaken als primair 
beheerder van het Gemeentefonds en 
de Minister van Financiën worden 
daarbij betrokken - die zaken op te los-
sen. 

Ik heb de overtuiging dat met het 
hier voorl iggende ontwerp een even-
wichtige en betekenende bijdrage kan 
worden geleverd om de ongerecht-
vaardigd overkomende leegstand van 
woningen en gebouwen tegen te 
gaan. Het is van betekenis dat de ge-
meenten de volle mentale bereidheid 
hebben om de wet in die zin toe te pas-
sen. Vanzelfsprekend hoort daarbij dat 
in personele en materiële situatie, toe-
passing van de wet ook mogelijk 
wordt gemaakt. Ik heb daarin vertrou-
wen. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb er behoefte aan om in 
aansluiting aan datgene wat de Staats-
secretaris al heeft betoogd nog een al-
gemene opmerking te maken over de 
strekking van de wet. Daarbij wil ik 
aandacht besteden aan hetgeen waar-
aan vri jwel alle sprekers aandacht heb-
ben besteed. Ik doel op de vraag wat 
nu precies het recht op een woning of 
het recht op huisvesting inhoudt, wat 
dat recht betekent en hoe het wets-
ontwerp aan dat recht vorm geeft. 

Ik beschouw het recht op wonen als 
een sociaal grondrecht, zulks in over-
eenstemming met de komende, reeds 
in eerste lezing aanvaarde nieuwe 
Grondwet. Een sociaal grondrecht is 
echter van andere aard dan een klas-
siek grondrecht. Een klassiek grond-
recht geeft de burger een recht 
tegenover de overheid met meestal als 
inhoud, dat de overheid een bepaalde 
vrijheid van de burger eerbiedigt. Aan-
genomen wordt, dat zulk een grond-
recht ook een zekere indirecte of hori-
zontale werking heeft, dat wil zeggen 
in de relatie tussen burgers onderling. 

Een sociaal grondrecht legt op de 
overheid de verplichting, een bepaald 
belang te behartigen, zonder dat recht-
streeks aan dat recht het individu een 
aanspraak tegen de overheid ontleent. 
Een sociaal grondrecht behoeft dus 
uitwerking in wetgevings- en be-
stuursdaden om een concrete inhoud 
te krijgen. Daarin wordt dan ook de re-
latie tussen overheid en individu vast-
gelegd. 

In het kader van een sociaal grond-
recht komt de relatie tussen burgers 
onderling echter niet aan de orde. De 
ene burger kan dus ook zijn sociaal 
grondrecht niet tegenover een andere 
burger geldend maken. 

Uit dit oogpunt moet de opzet van 
het wetsontwerp worden gezien: 

1. Het tegengaan van ongerecht-
vaardigde leegstand wordt bevorderd 
door het in de wet neergelegde sa-
menhangende stelsel van bestuurlijke 
maatregelen, zoals melding, vorde-
ring, vergunning tijdelijke verhuur, 
aanpassing van gevorderde panden 
en dergelijke. 

2. De consequentie wordt getrokken 
uit de gedachte dat door de melding 
van in het systeem gebrachte panden 
deze geen voorwerp kunnen zijn van 
rechtstreeks in bezit nemen door een 
woningzoekende. 

Punt 1 is een onderdeel van de con-
cretisering van een sociaal woonrecht 
en punt 2 vloeit voort uit de grenzen 
die in de rechtsorde aan een dergelijk 
recht moeten worden gesteld. 

Ik ga nu over tot bespreking van een 
aantal punten, door verschillende 
sprekers naar voren gebracht. Die zijn 
meer in het bijzonder op mijn weg ko-
men te liggen. Eerst wil ik nog een op-
merking maken over iets van admini-
stratief-rechtelijke aard. Het is iets wat 
althans te maken heeft met de vorde-
ring. Vervolgens wil ik iets zeggen 
over het civiel recht en het burgerlijke 
procesrecht. 

De heer Heijne Makkreel heeft een 
vraag gesteld over de positie van de 
serviceflats. Hij heeft met name ge-
sproken over de complicaties die kun-
nen ontstaan, indien de gemeente be-
sluit tot vordering van serviceflats. 
Toen wi j dit wetsontwerp voorbereid-
den, dachten wij in de eerste plaats be-
paald niet aan het vergemakkelijken 
van het vorderen van serviceflats. 
Voor zover ik weet, doet het probleem 
van de onaanvaardbare leegstand zich 
daar ook niet het meest voor. Zou de 
gemeente evenwel tot vordering wi l -
len overgaan, dan zou zij het gebruik 
en wellicht het medegebruik van een 
bepaald gedeelte van het onroerend 
goed moeten vorderen. Bij de vergoe-
ding die de ingevorderde dan moet be-
talen, moet rekening worden gehou-
den met het genot van het onroerend 
goed dat de ingevorderde verkrijgt. Ik 
stel mij echter voor, dat een dergelijke 
vordering niet zonder overleg met het 
bestuur van de instelling plaatsvindt. 

Meer in het algemeen komt het bij 
de beoordeling van de vraag van de 
heer Heijne Makkreel in concrete ge-
vallen allereerst aan op de omstandig-
heden en vervolgens op datgene 
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waaraan een zorgvuldige overheid 
zich bij de uitvoering van een wet heeft 
te houden, namelijk de algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur. Ook 
in dit opzicht zal overheidsoptreden 
daaraan moeten worden getoetst. 

De heer Heijne Makkreel heeft een 
opmerking gemaakt betreffende arti-
kel 5, lid 7. Hij heeft in dit verband een 
voorbeeld genoemd. Dat komt erop 
neer, dat iemand per brief zijn leeg-
staande pand aanmeldt bij B en W, 
maar daarvoor niet het officiële formu-
lier gebruikt en daardoor onder de 
strafbedreiging van deze bepaling 
komt te vallen. 

Ik hoop met mijn antwoord de heer 
Heijne Makkreel gerust te stellen. Wij 
moeten natuurlijk ook bij de toepas-
sing van deze bepaling denken aan 
hetgeen de wet beoogt. In het geval 
dat de heer Heijne Makkreel noemde 
lijkt de weg van opsporing ons heel 
onaannemelijk. In mijn gedachten zal 
de gemeente natuurlijk na de ont-
vangst van de brief die niet aan de ver-
eisten voldoet, de betrokkene het for-
muliertoezenden waarop hij het in de 
juiste vorm kan invullen. Echter, ook 
op basis van die brief, die natuurlijk 
wel de nodige gegevens moet bevat-
ten, kan de gemeente overgaan tot 
ambtshalve inschrijving overeenkom-
stig artikel 5, lid 3. 

Op deze manier zijn toch de lijnen 
van formele waarborgen en formele 
voorschriften voor een goede melding 
en de materiële grondgedachten van 
dit recht voldoende bij elkaar ge-
bracht. In de memorie van antwoord is 
al betoogd dat strafbedreiging een he-
le reeks van handelingen omvat en dat 
de hoge strafbedreiging de wettelijke 
regeling ernstig kan frustreren. Het feit 
dat het niet melden op een formulier in 
beginsel strafbaar is, is geen premie 
op ambtelijke gemakzucht. Het gebruik 
van het formulier waarborgt de mei-
ding van alle relevante gegevens op 
een voor het bestuur overzichtelijke 
wijze. Daarom is het te doen bij de uit-
voering van dit onderdeel van de wet. 

Ik kom nu bij de strafbepalingen. De 
heer Van Veldhuizen heeft gesproken 
over artikel 12. Hij betwijfelt of dit arti-
kel 12 wel in de wet thuishoort. Op zich 
heeft hij wel begrip voor het feit dat 
het kraken strafbaar wordt gesteld en 
dat in dat verband naast het element 
van het wederrechtelijk gebruik nog 
een element moet komen. Zijn vraag 
was wat nu dit andere element was. 

Dat andere element is dat, wanneer 
een leegstaand pand door registratie 
binnen de aandachtssfeer van B en W 
is, niet door kraken van dat pand het te 

voeren beleid mag worden bemoei-
lijkt. Zolang het pand in het register is 
ingeschreven, is het binnen de aan-
dachtssfeer. Dan is er dus geen plaats 
voor een wederrechtelijk gebruik. Dat 
zou het overheidsbeleid ter zake op 
een onaanvaardbare manier kunnen 
bemoeilijken. 

In verband met hetzelfde artikel 12 
heeft de geachte afgevaardigde met 
betrekking tot lid 4 gevraagd of het wel 
nodig is dat de politie voor de opspo-
ring van het delict, genoemd in artikel 
12, de betrokken woning mag betre-
den. Ik ben het allereerst volkomen 
eens met de heer Van Veldhuizen dat 
deze bevoegdheid niet voor alle geval-
len nodig zal zijn. Dat is ook niet de 
grondslag van de wettelijke bepaling. 
De grondslag is namelijk dat in een te 
verwaarlozen aantal gevallen die be-
voegdheid wel nodig zal zijn, bij voor-
beeld om de verdachte te kunnen ver-
horen of deze voor verhoor over te 
brengen naar het politiebureau en ver-
der om wellicht de zaak verder rond te 
krijgen door nasporing van de identi-
teit van de zich anoniem houdende 
verdachte. Dit betekent echter beslist 
niet dat in alle gevallen betreding van 
het kraakpand nodig zal zijn. De politie 
zal in elk geval alert moeten zijn op 
mogelijke gevolgen van een dergelijk 
optreden. Daarom moet het niet in 
meer gevallen dan nodig is gebeuren. 
Het tijdstip en de manier waarop moe-
ten ook zorgvuldig gekozen worden. 

In het verband van dezelfde bepa-
ling heeft de heer Van Kuik gevraagd 
of de opsporingsambtenaren goed 
worden voorbereid op een zorgvuldi-
getoepassing van deze bepalingen be-
treffende het betreden van woningen. 
Ik moge verwijzen naar datgene wat ik 
zojuist aan de heer Van Veldhuizen 
heb geantwoord, kort hierop neerko-
mend dat deze bepaling verstandig 
moet worden toegepast, dat bij de 
hantering van die opsporingsbe-
voegdheid grote zorg zal moeten wor-
den besteed aan de voorbereiding van 
het optreden, zowel door het Open-
baar Ministerie als door de politie en 
dat, er, uiteraard, via voorlichting bij 
de politie op zal worden aangedron-
gen, deze bevoegdheid ook zo te ge-
bruiken. Dit zal trouwens als vanzelf in 
het overleg tussen openbaar ministe-
rie en politie aan de orde moeten ko-
men. In die zin ben ik het geheel eens 
met de strekking van de opmerking 
van de heer Van Kuik, die ik dan ook 
graag positief tegemoet wi l treden. 

Een ander aspect van de strafbepa-
ling is aangesneden door de heer 
Vogt, die opmerkingen maakte over 
artikel 14, waarin de peildatum is gere-

geld voor de toepasselijkheid van de 
strafbepaling van artikel 12. De heer 
Vogt maakte een opmerking over de 
bewijslast ter zake van die datum. Ik 
wijs erop dat in het strafprocesrecht 
niet of nauwelijks sprake is van een 
verdeling van de bewijslast, met dien 
verstande dat het Openbaar Ministerie 
uiteraard elementen van het ten laste 
gestelde feit moet bewijzen. 

De rechter is echter niet lijdelijk. Hij 
is ook niet gebonden aan bepaalde be-
wijsmiddelen. Het is dus niet zo dat er 
als het ware automatisch sprake is van 
bewijsnood. Bewijs door getuigen en 
dergelijke is alleszins toegelaten. Dat 
geldt ook voor de kraker die destijds 
anoniem wilde bli jven. Ook hij zal toch 
vrienden of kennissen hebben die zul-
len kunnen verklaren dat hij destijds 
daar woonde. Ik kan dus niet inzien dat 
hier een onredelijke bewijslast op de 
kraker zou worden gelegd. 

Een ander facet van deze materie is 
aan de orde gesteld door de heren Gla-
stra van Loon, Heijne Makkreel en Um-
kers. Dat betreft de verplichting in arti-
kel 13, gelegd op de burgemeester tot 
ontruiming a l s - kort gezegd - in strijd 
met artikel 12 is gehandeld. De heer 
Glastra van Loon betreurt het dat de 
burgemeester in artikel 13 gehouden 
is tot ontruiming en dat hij hier geen 
bevoegdheid heeft, waardoor hij in 
grotere mate belangen zou kunnen af-
wegen. 

Ik meen dat met de mogelijkheid van 
belangenafweging al voldoende reke-
ning is gehouden door de eis in de wet 
dat de burgemeester een termijn stelt 
voor de ontruiming, zo nodig ook nog 
met AROB-beroep op de termijnstel-
ling. Slechts een bevoegdheid tot ont-
ruiming zou mij toch al te zwak lijken. 
Ik kan mij in dat verband in enige mate 
vinden in de gedachtengang van de 
heer Heijne Makkreel. Het gaat om een 
toestand van overtreding van de straf-
wet. Dan lijkt een discretionaire be-
voegdheid van het bestuur, daaraan al 
of niet een einde te maken toch weinig 
passend. 

Ik wi l nu enige opmerkingen maken 
over het onderwerp 'tijdelijke ver-
huur', waarover in de eerste plaats de 
heer Van Veldhuizen heeft gesproken. 
In dit verband vroeg hij zich af of de 
toetsingsgrond dat de eigenaar een 
voldoende bewoningsgraad moet aan-
tonen, aan burgemeester en wethou-
ders de mogelijkheid geeft van een in-
dividuele toetsing van de huurover-
eenkomst, en van weging van het be-
lang van de potentiële huurder. Ik wijs 
erop dat de grondgedachte van het 
toetsingscriterium is dat tijdelijke ver-
huur en woonruimtevordering elkaar 
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dienen aan te vullen. Tijdelijke verhuur 
welke niet leidt tot een voldoende be-
woningsgraad kan men niet beschou-
wen als een bevredigend alternatief. 
Het is niet de bedoeling van deze toet-
singsgrond dat burgemeester en wet-
houders de concrete te sluiten huur-
overeenkomst individueel toetsen. Het 
gaat erom dat de eigenaar aantoont 
dat de te verhuren woonruimte, gelet 
op de omstandigheden en de moge-
lijkheden, in voldoende mate zal wor-
den bewoond. 

In dat verband wordt aan de eige-
naar niet de verplichting opgelegd om 
degene te noemen aan wie hij wil ver-
huren. Het kan zijn dat burgemeester 
en wethouders dit wi l len weten om te 
kunnen beoordelen, of aan de eis van 
een voldoende bewoningsgraad zal 
worden voldaan. Langs die weg zou 
inderdaad invloed kunnen worden uit-
geoefend ten aanzien van de vraag wie 
tijdelijk huurder zal zijn. 

De heer Van Veldhuizen meende 
verder, dat de regeling van de tijdelijke 
verhuur een specifieke opzeggings-
grond had moeten bevatten. Daar-
naast hadden dan, in zijn gedachten-
gang, de opzeggingsgronden van arti-
kel 1623e van het Burgerlijk Wetboek 
van kracht kunnen bli jven. Ook de heer 
Van Waterschoot heeft erop gewezen, 
dat de tijdelijke huurder geen huurbe-
scherming geniet. Ik zou er van mijn 
kant op wil len wijzen dat het juist het 
wezenlijke kenmerk van de tijdelijke 
verhuurd is, dat de huurder niet achter-
af een beroep op huurbescherming 
kan doen. Daarom is ook gekozen voor 
een toetsing vóórdat de tijdelijke ver-
huur wordt aangegaan. Op die wijze 
kan vooraf zekerheid worden verkre-
gen over de vraag of de huurder al dan 
niet een beroep op huurbescherming 
zal kunnen doen. Ik denk dat dit nood-
zakelijk is om de hele regeling hanteer-
baar voor de verhuurder te maken. 

De introductie van opzeggingsgron-
den betekent weer de introductie van 
een toetsingsprocedure achteraf. 
Daarvan is uiteraard de uitkomst onze-
ker. Naar mijn mening mag men van 
de verhuurder niet verlangen dat hij 
het risico neemt, dat achteraf zal blij-
ken dat de huurder alsnog een beroep 
op huurbescherming kan doen. Het in-
bouwen van een dergelijk risico zou de 
kans dat van de regeling in de praktijk 
gebruik gemaakt zou worden, wel erg 
klein maken. Ik geloof dat wij hier voor 
een heel duidelijke keus hebben ge-
staan om juist iets te doen ter aanvul-
ling en niet ter vervanging van het be-
staande recht. Wij moeten het dan ook 
in zijn eigensoortige constructie laten, 

bedoeld voor een heel concreet aange-
duid aantal gevallen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Kuik, mijnheer de Voorzitter, zag 
de mogeli jkheid tot tijdelijke verhuur 
van leegstaande woonruimte als een 
zeer belangrijke toevoeging aan het 
wetsontwerp. Ik ben het daar graag 
mee eens. Hij vroeg zich in dit verband 
af, of uit de tekst van artikel 7, tweede 
lid, moet worden opgemaakt dat tijde-
lijke verhuur alleen maar mogelijk is, 
als vordering redelijkerwijze is uitge-
sloten. Ik wijs erop dat de tekst waarop 
de heer Van Kuik doelt, in het ontwerp 
is opgenomen door een amendement 
van mevrouw Salomons en de heer 
Patijn (stuk nr. 140). Zij wi lden daar-
mee buiten twijfel stellen, dat de ge-
meente het middel van de woonru inv 
tevordering niet ongebruikt zou mo-
gen laten enkel en alleen omdat de wet 
de mogeli jkheid biedt tot tijdelijke ver-
huur. Het kan heel goed zijn dat de ge-
meente de voorkeur geeft aan afgifte 
van een vergunning tot tijdelijke ver-
huur in een situatie, waarin ook vorde-
ring van de woonruimte tot de moge-
lijkheden behoort. Dit blijkt duidelijk 
uit de toelichting op dit amendement. 
Daarin wordt gezegd dat burgemees-
ter en wethouders, voordat zij een ver-
gunning tot tijdelijke verhuur afgeven, 
eerst moeten nagaan of vordering van 
de woonruimte niet de voorkeur ver-
dient. Het gaat er dus niet om of vorde-
ring wel of niet mogelijk is in een be-
paald geval, maar het gaat om de 
vraag op welke wijze de leegstaande 
woonruimte het best dienstbaar aan 
de volkshuisvesting kan worden ge-
maakt. 

Verder merkte de heer Van Kuik nog 
op dat, als de Woonruimtewet 1947 op 
de tijdelijk te verhuren woonruimte 
van toepassing is, de eerste keus voor 
wat betreft de persoon van de huurder 
niet bij de verhuurder maar bij de ge-
meente ligt. Ik kan dit toch niet hele-
maal met de heer Van Kuik eens zijn. 
Het kan inderdaad zijn, dat de gemeen-
te aan de oorspronkelijk door de ver-
huurder uitgekozen huurder niet een 
woonvergunning wil geven. De ver-
huurder moet dan een andere gega-
digde zoeken, die wel voor een woon-
vergunning in aanmerking komt. Wie 
echter de eventuele nieuwe, potentiële 
huurder zal zijn, is een zaak die door de 
verhuurder wordt bepaald en niet door 
de gemeente. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom ver-
volgens tot een opmerking van de ge-
achte afgevaardigde de heer Heijne 
Makkreel, over de kwestie van het 
huurbeding in hypotheekakten. Hij 
heeft gezegd dat wi j , in antwoord op 

vragen, een technisch juiste uiteenzet-
ting hebben gegeven over de werking 
van het huurbeding in geval van vor-
dering. Om het even kort samen te vat-
ten: de gemeente maakt dan gebruik 
van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid en heeft daarbij met de rechtsver-
houding tussen hypotheekgever en 
hypotheeknemer niet te maken. Nu 
kan het wel zijn dat de zaak juridisch-
technisch zo verantwoord is weerge-
geven, aldus de heer Heijne Makkreel, 
maar dat wil nog niet zeggen dat het 
ook materieel een goede en behoorli j-
ke regeling is. 

In antwoord daarop wil ik nader aan-
geven hoe de situatie zich voordoet. 
Stel dat de gemeente een vordering 
voorbereidt terwij l op dat moment de 
eigenaar in gebreke is met de betaling 
van de hypothecaire rente en aflos-
sing. Het feit dat in de hypotheekakte 
staat dat de eigenaar het pand niet 
zonder toestemming van de hypo-
theekhouder mag verhuren, staat op 
zichzelf niet in de weg aan vordering 
door de gemeente. Men kan nu een-
maal vordering niet door een contrac-
tueel beding uitsluiten. De gemeente 
zal bij de beoordeling van de vraag of 
zij tot vordering zal overgaan alle om-
standigheden van het geval in aan-
merking moeten nemen. 

Tot die omstandigheden behoort 
dan ook dat de eigenaar in gebreke is 
en dat zonder vordering een verkoop 
krachtens artikel 1223 BW te verwach-
ten zou zijn. Op zichzelf ben ik het met 
de heer Heijne Makkreel eens dat ver-
koop door de hypotheekhouder van 
een pand dat gevorderd is, moeilijker 
is. De gemeente zal dus het belang van 
de hypotheekhouder bij verkoop moe-
ten afwegen tegen het belang dat aan 
de leegstand een eind komt. In beroep 
kan deze afweging getoetst worden 
door de afdeling Rechtspraak. 

Volgens artikel 9a van de Woon-
ruimtewet, zoals dat volgens dit ont-
werp komt te luiden, is het mogelijk 
dat de gemeente die gevorderd heeft 
het pand aan de bewoner ter beschik-
king stelt door het sluiten van een 
huurovereenkomst. Dat is niet een 
overeenkomst die door de eigenaar is 
gesloten. De hypotheekhouder kan 
derhalve niet de nietigheid van die 
huurovereenkomst inroepen. 

Uit het oogpunt van de hypotheek-
houder maakt het geen verschil of het 
in gebruik geven van de woning ge-
schiedt door toewijzing of door het 
sluiten van een huurovereenkomst. Bij 
die vordering - ik wi l dat nog eens be-
nadrukken - komt het steeds aan op 
afweging van alle in aanmerking ko-
mende belangen. Tot dat belang be-
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hoort ook het belang van de hypo-
theekhouder. Zorgvuldig beleid is hier-
bij vereist. Hoe zorgvuldig het beleid 
echter ook gevoerd wordt , een con-
tractueel beding tussen hypotheek-
houder en eigenaar kan niet de kracht 
hebben dat dit onder alle omstandig-
heden een vordering tegenhoudt. 

Ook al is er een huurbeding ge-
maakt, de hypotheekhouder kan niet 
de nietigheid van de vordering inroe-
pen en ook niet de nietigheid van de 
huurovereenkomst die de gemeente 
na vordering met de bewoner gesloten 
heeft. Ik hoop met dit betoog, toch 
wellicht meer dan schriftelijk was ge-
beurd, inzicht te hebben gegeven in de 
situatie zoals wij die zien aan de hand 
van de opmerkingen van de heer 
Heijne Makkreel en ik hoop dat hij hier-
mee vrede kan hebben. 

Door verschillende sprekers - ik 
noem de heren Heijne Makkreel, Van 
Kuik en Van Veldhuizen - zijn nog op-
merkingen gemaakt over de anonieme 
dagvaarding. De eerste door mij ge-
noemde sprekers hebben zich met die 
mogelijkheid verenigd en daar waar-
derende woorden aan gewi jd. De heer 
Van Veldhuizen heeft nog een tweetal 
vragen gesteld die ik nader wi l behan-
delen. 

De eerste vraag betreft artikel 18. De 
vraag kwam erop neer of artikel 18 niet 
een zodanig nieuw element in de wet 
introduceert dat daarvan ook in de 
considerans rekenschap had moeten 
worden gegeven. Artikel 18 maakt het 
waarschijnlijker dat het resultaat van 
een civiele procedure uiteindelijk is, 
dat het pand gebruikt gaat worden op 
een wijze die overeenstemt met de 
doelstelling van deze wet. Deze bepa-
ling geeft de rechter namelijk uitdruk-
kelijk de mogelijkheid bij het bepalen 
van een ontruimingstermijn rekening 
te houden met alle betrokken belan-
gen, zulks mede op basis van inlichtin-
gen van B en W 

Deze regeling is niet uitsluitend 
maar wel mede gericht op de bescher-
ming van de belangen van eigenaars. 
Zo goed mogelijk is een evenwicht ge-
zocht tussen de betrokken belangen 
binnen het kader van het geldend bur-
gerlijk recht. Dit alles past binnen de 
considerans. Daaraan doet niet af het 
feit dat ervan is afgezien in die consi-
derans al die genoemde deelbelangen 
afzonderlijk te vermelden. Hierdoor 
worden geen principiële zaken verslui-
erd. De bedoelde deelbelangen heb-
ben elk in het wetsontwerp zelf vol-
doende duidelijk hun eigen plaats. 
Voor de vermelding van die belangen 
is de considerans niet de geëigende 
plaats. De considerans beperkt zich tot 

het aanduiden van de hoofddoelein-
den van een wetsontwerp. Zoals de 
considerans nu luidt wordt naar onze 
mening de inhoud van het wets-
ontwerp met de beperkingen die ik 
heb aangegeven voldoende gedekt. 

De vraag van de heer Van Veldhuizen 
over de anonieme dagvaarding wi l ik 
als volgt beantwoorden. De regeling 
omtrent anonieme dagvaarding moet 
vooral worden gezien als een middel 
om twijfel omtrent de ongeoorloofd-
heid van de anonieme dagvaarding in 
het licht van het bestaande artikel 5 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering weg te nemen. De interpretatie 
van het nu nog geldende artikel 5 is en 
blijft, totdat dit zal zijn gewijzigd over-
eenkomstig dit wetsontwerp, uitslui-
tend een zaak van de burgerlijke rech-
ter. Onzekerheid hierover zal bestaan 
zolang de Hoge Raad zich daarover niet 
heeft uitgesproken. 

Wij menen echter dat de bestaande 
twijfels een zodanig ernstig karakter 
hadden en nog hebben dat hier een 
verantwoordeli jkheid ligt voor de wet-
gever. Hoe daarentegen de rechter 
zich ten aanzien van bestaande wette-
lijke bepalingen dient op te stellen is 
een vraag die door een uitspraak van 
de wetgever omtrent toekomstig recht 
niet wordt beroerd. Dit is een begren-
zing die overigens door het wets-
ontwerp zelf ook duidelijk wordt ge-
maakt. Hierin is er namelijk van afge-
zien om bij wijze van overgangsbepa-
ling een voorziening te treffen omtrent 
hantering van artikel 5 in de periode 
voorafgaand aan de wijziging van die 
bepaling. Tot het treffen van een der-
gelijke overgangsregeling, die op zich-
zelf al weer veel nieuwe problemen en 
onzekerheden zou kunnen oproepen, 
bestond onzes inziens geen reden. Het 
komt er in het kort op neer dat de inter-
pretatie van het geldende recht blijft 
voorbehouden aan de burgerlijke 
rechter die daartoe bij uitstek is geroe-
pen. 

Tenslotte wil ik nog een opmerking 
maken over het AROB-beroep. De heer 
Van Kuik vroeg of er veel AROB-beroe-
pen worden verwacht en of de afde-
ling Rechtspraak deze op tijd zal afwer-
ken. Ik durf geen gissing te maken van 
het aantal beroepen op basis van deze 
wet. Daarvoor zijn diverse factoren te 
onzeker. Het lijkt ons echter onwaar-
schijnlijk dat het aantal zo groot zal zijn 
dat de afdeling Rechtspraak deze niet 
binnen de in de wet gestelde termijn 
zal kunnen afdoen. 

D 
De heer Van Veldhuizen (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de be-
windslieden voor hun uitvoerige be-

antwoording van onze vragen. Op een 
aantal punten waarover ik vanochtend 
heb gesproken zal ik niet meer ingaan, 
omdat daarop door de bewindslieden 
afdoende is geantwoord. Over enkele 
punten die overblijven worden wi j het 
waarschijnlijk niet eens. Het is echter 
goed, dat de verschillen in mening dui-
delijk tegenover elkaar staan. 

In eerste termijn ben ik begonnen en 
geëindigd met de uitspraak dat grondi-
ge herziening van de Woonruimtewet 
nodig is. De Staatssecretaris blijkt ech-
ter anders te redeneren dan wi j . Hij 
zegt dat de Leegstandwet niet op 
woonruimte is gericht. De Woonru inv 
tewet is gericht op verdeling van 
woonruimte. Ik concludeer daaruit dat 
hij van mening is dat het verschillende 
wetten zijn. Ik heb gepleit voor een vi-
sie op de samenhang van al deze za-
ken. Ik zeg niet zonder meer dat die v i -
sie niet bij de Regering aanwezig is. 
Wel zeg ik dat deze kabinetsperiode 
niet is gebruikt om zo'n visie in wetge-
ving onder te brengen. Aan de ene 
kant gaat het om het grote belang van 
de visie en aan de andere kant om het 
nevenbelang van de wetstechnische 
kant van de zaak. Naar mijn stellige 
overtuiging raken wi j met wetgeving 
als de Leegstandwet in steeds inge-
wikkelder toestanden verzeild. 

Wanneer wij toch principieel de 
Woonruimtewet hadden aangepakt en 
dus bij het geheel en niet bij het inci-
dent waren begonnen, zou er een be-
tere en zeker een helderder wetgeving 
tot stand zijn gekomen dan nu het ge-
val is. Dat heb ik wil len betogen. 

Vanmorgen heb ik gevraagd, welke 
de reden is dat B en W registratie 
handhaven. Die vraag is van belang, 
omdat in dat geregistreerd zijn het ex-
tra element zit, dat de strafbaarheid 
van het kraken rechtvaardigt. Er moe-
ten twee elementen zijn, zo heeft de 
Minister van Justitie meermalen aan 
de overzijde gezegd. Dat is een rede-
nering die wij kunnen volgen. Wi j heb-
ben gevraagd wat dat andere element 
nu is. Het moet toch een zaak van be-
lang zijn. 

Ik vind het dan niet zo bevredigend 
wanneer de Minister zegt dat het ande-
re element is dat deze zaak binnen de 
aandachtssfeer van B en W is ge-
bracht. Een volgende vraag is dan na-
tuurlijk, waarop de aandacht van B en 
W in het bijzonder is gericht. Naar ons 
idee moet dat het volkshuisvestings-
beleid zijn, want wanneer de aandacht 
van B en W in het bijzonder is gericht 
op bescherming van de eigendom, 
dan is er niet sprake van twee verschil-
lende elementen maar van twee keer 
hetzelfde element. Dat achten wi j juist 
omdat de redenering voor de straf-
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baarstelling zeer belangrijk is, toch on-
bevredigend. 

Over de openbaarheid van het leeg-
standsregister zal ik niet verder spre-
ken. Wij overtuigen elkaar kennelijk 
niet. 

De vraag is gesteld, of de conside-
rans niet had moeten vermelden dat de 
wet ook tot strekking heeft, de eigen-
dom te beschermen. Ik wil uitdrukke-
lijk zeggen, dat onze fractie daartegen 
geen bezwaar had gehad, als het er ge-
staan had, omdat het zonneklaar een 
spits van het geheel van het wets-
ontwerp is. Wat de Minister naar aan-
leiding van artikel 18 hierover zei is 
wel een redenering waarin wi j ons 
goed kunnen vinden. Hij heeft gezegd, 
dat juist omdat in de considerans staat 
dat bestrijding van ongerechtvaardig-
de leegstand het hoofddoel van de wet 
is, dit element in de afweging voor de 
rechter des te belangrijker wordt. 
Daarin kunnen wij ons goed vinden. 
Het is dan van minder belang of het al 
of niet in de considerans staat. 

Wij waren gelukkig met de opmer-
kingen van de Minister van Justitie 
over het betreden door de politie van 
gekraakte panden als bedoeld in arti-
kel 12. De Ministervan Justitie heeft 
zeer duidelijk aangegeven, dat het in 
een te verwaarlozen aantal gevallen 
zal voorkomen en dat men, zoals wi j 
ook aangaven, in hoge mate alert zal 
moeten zijn op nevengevolgen. 

De Minister van Justitie zal mijn ver-
haal over de opzeggingsgrond niet 
goed hebben begrepen. Natuurlijk 
hebben wi j niet zitten springen om die 
regeling van tijdelijke verhuur. Nu die 
eenmaal in de wet staat, heb ik niet 
wil len betogen, dat zij onmogelijk 
moet worden gemaakt door allerlei 
opzeggingsgronden in te voeren. Ik 
vind alleen dat gegeven deze regeling 
er binnen het kader van de Leegstand-
wet toch alle reden was geweest, die 
zaak niet erger te maken dan ze op het 
ogenblik al kan zijn. 

Zo erg behoeft het niet te zijn. Ik 
meen, dat er zeer vele waarborgen 
zijn, maar het ontbreken van die ene 
opzeggingsgrond vind ik toch een 
merkwaardige zaak. Die grond sluit ge-
heel en al aan op het stelsel van de 
Leegstandwet. De verhuurder van de 
tijdelijk verhuurde woningen moet 
een einde maken aan die tijdelijke ver-
huur. Er zal dan worden overgegaan 
tot koop, sloop of renovatie. Een ande-
re reden valt niet te bedenken, tenzij 
hij zou wil len opzeggen wegens wan-
prestatie, maar dan kan de weg via het 
BW worden gekozen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ook 
een vraag gesteld over de positie van 
bewoners na vordering. Ik heb begre-
pen dat wanneer er een overeenkomst 
van huur en verhuur na vordering tot 
stand komt, de positie van de bewo-
ners sterker is dan in het geval de wo-
ning uitsluitend wordt toegewezen. 
Voor de gemeentebesturen kan dit al-
leen maar een vingerwijzing zijn om 
ter zake van de toewijzing uiterst te-
rughoudend te zijn. 

Ik heb nog gevraagd waarom de be-
palingen ten aanzien van het beëindi-
gen van een vordering niet buiten wer-
king zijn gesteld in de gevallen anders 
dan vordering en verbouwing van ge-
bouwen. De Staatssecretaris heeft een 
antwoord gegeven op de omgekeerde 
vraag. Hij heeft gezegd, waarom zij ten 
aanzien van de te verbouwen gebou-
wen niet gelden. Waarom zij voor al 
die andere gevallen niet zijn geschrapt 
is mij niet zo duidelijk. 

Het wetsontwerp kan niet meer ver-
anderd worden, maar deze zaak lijkt 
mij toch wel van belang. Ik heb de in-
druk dat die bepalingen hier en daar 
wringen met de bepalingen in het Bur-
gerlijk Wetboek. 

Aan de opmerkingen over de huur-
commissie ga ik voorbi j . 

Een centraal punt is en blijft de uit-
voering en de uitvoerbaarheid van dit 
wetsontwerp. Dit valt dan weer in twee 
delen uiteen. In de eerste plaats gaat 
het om de subsidieregelingen, die on-
der het departement van Volkshuis-
vesting vallen. In de tweede plaats 
gaat het om het apparaat voor de ge-
meenten. Nu heb ik van de Staats-
secretaris begrepen, dat mijn gedach-
te inzake een inventarisatie van gebou-
wen, die voor vordering en verbouw in 
aanmerking komen hem wel aan-
spreekt. Het is mij niet helemaal duide-
lijk of de Staatssecretaris dit wi l enta-
meren. 

In dit verband zijn ook de beschikba-
re middelen van belang. De Staats-
secretaris heeft iets meer helderheid 
geschapen. Hij heeft uitgelegd, dat het 
enerzijds om bestaande regelingen 
gaat die zonder meer van toepassing 
zijn en anderzijds om andere regelin-
gen die wellicht van toepassing ge-
maakt kunnen worden. Ik neem aan, 
dat die studie gereed is voordat dit 
wetsontwerp tot wet zal worden ver-
heven. De vraag, of meer middelen ter 
beschikking zullen worden gesteld, is 
niet beantwoord. 

Wij begrijpen wel dat dit gezien 
moet worden in het kader van de tota-
liteit van de begroting. Nu leven wij 
niet uitsluitend dit jaar; er komen nog 
meer jaren. Naar mijn mening valt er 
ook nog wel wat te verschuiven. 

Hoe men ook over deze wet oor-
deelt; het mag niet zo zijn dat invoe-
ring van deze wet de onvrede doet toe-
nemen. Ik wijs op gevallen waarbij het 
gaat om gebouwen die in alle opzich-
ten in aanmerking komen voor vorde-
ring en in alle opzichten geschikt zijn 
om bewoond te worden. Het komt 
voor dat dergelijke gevallen toch op de 
klip van de subsidieregelingen stran-
den, doordat daardoor hogere eisen 
moeten worden gesteld dan door de 
bewoners worden verlangd. Wellicht 
is er wat ruimte tussen de zeer officiële 
wenken en voorschriften en het lage 
niveau dat sommigen voor lief moeten 
nemen. Wellicht kan binnen die ruimte 
met een zekere creativiteit naar aan-
vaardbare en goedkope oplossingen 
worden gezocht. 

De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
het niet alleen om nieuwe taken gaat. 
Hij wees er verder op dat er in de nota 
van de gemeente Leiden onjuiste za-
ken waren opgenomen. Nu kunnen wi j 
het daar met z'n allen wel over eens 
zijn, maar het gaat erom dat er duide-
lijkheid moet komen. Met voldoening 
heb ik van de Staatssecretaris gehoord 
dat er duidelijkheid moet komen voor-
dat dit wetsontwerp tot wet wordt ver-
heven. Wij nemen aan dat er dan ook 
volstrekte duidelijkheid ontstaat over 
de specificatie en toedeling van kosten 
en middelen. 

D 
De heer Van Waterschoot (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is de bewinds-
lieden waarschijnlijk niet ontgaan, dat 
onze bezwaren zich vanmorgen hoofd-
zakelijk hebben toegespitst op de uit-
voerbaarheid van de wet. Ik heb in de-
zen een aantal argumenten genoemd. 
Dat neemt niet weg, dat wi j twijfels 
hebben over een aantal aspecten, die 
in het wetsontwerp voorkomen. Het 
terrein, dat dit wetsontwerp bestrijkt is 
naar onze mening tè beperkt. Het ko-
men tot een werkelijk samenhangend 
beleid op het terrein van de woon-
ruimteverdeling, is dringend gewenst. 
De Staatssecretaris stelt zich ten aan-
zien van deze aspecten mijns inziens tè 
formeel op. 

Wij hebben ook twijfels geuit over 
het door de Regering genoemde rede-
lijk evenwicht, dat in het wetsontwerp 
te vinden zou zijn. Ik doel op het rede-
lijk evenwicht tussen de maatregelen, 
die worden voorgesteld om de leeg-
stand te bestrijden en het kraken tegen 
te gaan. Het zijn echter niet deze twi j -
fels, die ons eindoordeel over dit wets-
ontwerp hebben bepaald. Wij vinden 
het heel ernstig, dat de Staatssecre-
taris - ook nu nadat vanuit deze Kamer 
van verschillende zijden een klem-
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mend beroep op hem is gedaan - niet 
de concrete toezegging kan doen, dat 
aan de gemeenten voldoende midde-
len ter beschikking worden gesteld om 
de personele en materiële uitgaven te 
bekostigen, die de wet met zich mee-
brengt. De Staatssecretaris constateert, 
dat er voor wat dit betreft zekerheid 
moet worden geschapen en dat daar 
nog voldoende tijd voor is. Dat hadden 
wi j niet gevraagd. Wij wil len nu zeker-
heid krijgen omdat wi j het onjuist vin-
den met een bepaalde wetgeving ver-
wachtingen te wekken, terwijl over de 
uitvoering geen enkele zekerheid te 
geven is. Dat is voor ons doorslagge-
vend geweest voor ons eindoordeel, 
en dat kan dan ook niet positief zijn. 

D 
De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Ook ik wi l de be-
windslieden graag danken voor de uit-
voerige beantwoording van mijn vra-
gen. Ik wil nog graag bij twee punten 
stilstaan. Ik begin met de uitvoerbaar-
heid van de wet. 

De Staatssecretaris heeft opge-
merkt, dat de gemeenten wat vorde-
ringen betreft nu al actief zijn en dat de 
nieuwe procedures vereenvoudigin-
gen met zich meebrengen die als posi-
tieve factor in aanmerking kunnen 
worden genomen. Ik neem daar kennis 
van, maar ik moet toch opmerken dat 
beide structurele factoren zijn, terwijl 
naar het zich laat aanzien bij de invoe-
ring van deze wet een aantal aanloop-
kosten zullen moeten worden gemaakt 
waarvoor op de begrotingen van de 
gemeenten geen voorzieningen zijn 
getroffen en die ook niet meer zijn te 
treffen voor het lopende jaar. Ik denk 
dat dit een heel belangrijk knelpunt is, 
omdat juist bij het begin van de uitvoe-
ring van deze wet de gevoeligheden 
maximaal zullen zijn. Zelfs geringe te-
kortkomingen kunnen dan grote maat-
schappelijke effecten hebben. 

De Staatssecretaris heeft de bereid-
heid uitgesproken om maatregelen te 
nemen om in die problemen van per-
sonele en materiële voorzieningen te 
voorzien. Toch is dit nogal onduidelijk 
gebleven. Ik heb daar gedeeltelijk be-
grip voor. De situatie verschilt per ge-
meente en ook wi j menen dat de ge-
meenten voor een deel met hun huidi-
ge beleid al niet hun handen in on-
schuld kunnen wassen. 

Ik begrijp dus dat de Staatssecretaris 
niet keihard kan aangeven, welk be-
drag hij precies aan welke gemeente 
beschikbaar zal stellen. Maareen iets 
hardere uitspraak dan hij tot nog toe 
heeft gedaan is dunkt mij wenselijk, 

omdat het nu eenmaal gaat om de 
vraag, of een zodanig evenwicht kan 
worden bereikt dat een andere aanpak 
van de overheid blijkt, ook nadat zich 
gedurende een periode van meer dan 
10 jaar allerlei gebruiken en gewoon-
tes hebben 'ingesleten' en nadat groe-
pen een nieuwe levensstijl hebben 
ontwikkeld, waaraan vele verwachtin-
gen zijn verbonden. Mocht de aanpak 
van de overheid zich niet naar beide 
kanten uitstrekken, dus niet ook naar 
de kant van de vordering, dan worden 
niet alleen de risico's, maar ook het 
onrecht te groot. Op dat punt dus 
graag toch iets meer zekerheid en dui-
delijkheid. 

Mijn tweede punt betreft de ver-
plichting van de burgemeester ex arti-
kel 14 om tot ontruiming over te gaan. 
Ik begrijp met de Minister van Justitie 
dat hier geen sprake kan zijn van een 
vrijbli jvende bevoegdheid. Publiek 
recht is publieke plicht. Ook dit kan ge-
nuanceerd worden beschouwd. Wat 
voor een vonnis moet hier ten uitvoer 
worden gelegd? Niet een vonnis, dat 
gedrag beoordeelt naar een norm, 
maar een vonnis dat puur feiten con-
stateert, namelijk dat registratie van de 
betrokken woning heeft plaatsgevon-
den en dat de bewoners niet kunnen 
aantonen vanaf of voor 1 februari 1980 
onafgebroken dat pand te hebben be-
woond. 

Welnu, in een dergelijk geval zou ik 
zeggen dat er ruimte is voor de afwe-
ging bij de uitvoering van het vonnis in 
de richting van de vraag, of die feitelij-
ke constateringen voldoende grond 
opleveren om, ongeacht de gevolgen, 
tot ontruiming over te gaan. Ik vraag 
mij nog steeds af of de vrijheid van het 
stellen van een termijn daarvoor vol-
doende is, te meer omdat die termijn 
op een zeker moment moet worden 
vastgesteld en daarna - naar ik aan-
neem - niet nog eens kan worden ver-
ruimd. Er moet dus een vrij definitief 
oordeel over deze termijn worden ge-
geven, waarbij de afweging onvol-
doende tot haar recht kan komen. Ik 
vraag me in ieder geval af, of die afwe-
ging voldoende tot haar recht kan ko-
men. 

Zal de beoordeling van de bevoegd-
heden, die tegelijkertijd een publieke 
plicht is, niet een andere zijn voor de 
burgemeester in het kader van een 
nieuwe wetgeving, die een goede en 
billijke afweging tracht te geven van 
de belangen, dan in het kader van de 
huidige situatie, waarin een zodanige 
wetgeving ontbrak? Ik bepleit dat men 
die publieke bevoegdheid een grotere 
armslag geeft ten aanzien van de af-
wegingsvraagstukken die bij de ontrui-

ming aan de orde zijn, dan tot nu toe in 
deze wet en in de daaraan gegeven in-
terpretatie wordt geboden. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over een onderwerp waarvan ik besef 
dat men er moeili jk precies de vinger 
op kan leggen. Wij hebben te maken 
met een vraagstuk dat mede ten gevol-
ge van tekortkomingen van overheids-
zijde zich nu in deze afmetingen aan-
dient. In het door de overheid onver-
zorgd gelaten veld is een oplossing ge-
vonden voor maatschappelijk onrecht 
door een groep die zelf in grote huis-
vestingsmoeil i jkheden zat. In de be-
antwoording van onze vragen door de 
Regering mag toch iets doorklinken 
van erkenning voor het feit dat daarbij 
niet alleen maar onrecht is gedaan. 
Daar zijn nieuwe 'verkeersregels' ont-
staan, er is een levensstijl tot ontwik-
keling gekomen. Er is omgang tussen 
groepen tot stand gekomen, zoals om-
gang tussen krakers en politie en ge-
meentebestuur. Dit komt niet altijd in 
de publiciteit. Dit verdient toch ook 
enige erkenning. Uit die erkenning zal 
meer overtuigend naar voren komen 
dat ook bij de uitvoering van deze wet, 
de overheid ernaar zal streven, die 
zwakste groep zoveel mogelijk te ont-
zien en niet alleen de sterkste groep 
met de beste maatregelen te voorzien 
om in de simpele zin rechtsorde te 
handhaven. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ook van mijn kant 
dank voor de wijze waarop mijn vra-
gen en opmerkingen zijn beantwoord. 
Ik hoorde van de Staatssecretaris dat 
mijn betoog over de problemen van de 
eigen-huizenbezitter hem niet heeft 
overtuigd. Het spijt mij dat ik van zijn 
antwoord eigenlijk hetzelfde moet zeg-
gen. Hij haalde aan dat financiële pro-
blemen van een huiseigenaar niet het 
gevolg zijn van deze wet, maar van an-
dere situaties. Dat zie ik duidelijk in. 
Mijn betoog was dat deze wet die pro-
blemen wel verergert. 

De Staatssecretaris gaat uit van de 
redelijkheid van gemeentebesturen. Ik 
heb het gevoel dat men hierop een te 
grote wissel trekt. Ik vraag mij af of die 
redelijkheid in volle omvang aanwezig 
is. De Staatssecretaris sprak ook over 
de beroepsmogeli jkheden. Ik wijs erop 
dat het om AROB-beroep gaat en dus 
om een marginale toetsing. Alles bij 
elkaar is mijn conclusie nog steeds dat 
de positie van de eigen-woningbezitter 
door deze wet aanzienlijk moeilijker 
wordt. 

Dat wordt nog versterkt door de za-
ken waarover de Minister van Justitie 
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heeft gesproken met betrekking tot de 
hypotheek. Ik geloof dat ook de Minis-
ter van Justitie hier iets te gemakkelijk 
overheen loopt. Hij begint namelijk te 
betogen - dat is natuurlijk volstrekt 
juist - dat het executeren van een hy-
potheek pas aan de orde komt, als er 
sprake is van het niet meer betalen 
door de eigenaar. De conclusie van de 
Minister daaruit was de volgende. Als 
de eigenaar niet in gebreke is, wordt er 
dus niet geëxecuteerd. De gemeente 
heeft dan dus helemaal geen proble-
men. Immers, er is dan helemaal geen 
sprake van een dekking van tekorten. 

Ik meen dat hij aldus iets te gemak-
kelijk redeneert. De hypotheeknemer 
kijkt namelijk naar zijn positie voor het 
geval dat de geldnemer misschien nog 
een keer in gebreke kan geraken. Daar-
voor is helemaal niet nodig, dat hij in 
gebreke is op het moment dat een vor-
dering aan de orde komt. 

De geldgever concludeert terecht -
dit is niet te ontkennen in dit wets-
ontwerp - dat na een vordering zijn 
verhaalsmogelijkheden geringer zul-
len zijn dan zonder vordering, ledere 
geldgever zal volstrekt in abstracto 
eens nadenken over de bepalingen die 
hij in hypotheekakten moet plaatsen 
die na heden nog worden afgesloten. 
Zoals ik in eerste termijn al heb opge-
merkt, heb ik inmiddels vernomen, dat 
in dit verband wordt gedacht aan de 
volgende bepaling. Op het moment 
dat een huis leeg komt te staan, zal 
men dit ipso facto laten leiden tot het 
opeisbaar worden van de totale vorde-
ring en eventueel tot executie. 

Als men dat gaat doen, concludeer 
ik, dat daardoor de positie van het to-
tale bestand van eigen-woningbezit-
ters wordt bemoeilijkt. Ook de finan-
ciering van hun eigen woning zal op 
die manier moeilijker worden. Een al-
ternatief voor de geldgever is natuur-
lijk ook om het bedrag tot waar men 
hypotheek wenst te verstrekken aan-
merkelijk te verlagen, tot een zodanige 
hoogte dat ook een executie 'in be-
woonde toestand' dekking voor de le-
ning oplevert. 

Al deze consequenties van dit wets-
ontwerp leiden onafwendbaar tot een 
verslechtering van de positie van het 
eigen-woningbezit. Ik ben nog steeds 
niet, gezien de antwoorden die ik heb 
gekregen, tot de conclusie gekomen, 
dat dit feit kan worden weggepoetst. 
Dat is voor mij een zeer zwaar punt in 
het nadeel van deze wettelijke rege-
ling, die een gevolg is van het feit dat 
men er niet toe heeft wi l len besluiten 
om de eigen woning uit de werking 
van deze wet te verwijderen. 

Over het feit dat deze wet een goede 
regeling biedt voor alle woningen die 
worden geëxploiteerd door ze te ver-
huren aan derden wi l ik het in dit ver-
band helemaal niet hebben. Wat dat 
betreft, acht ik de vorderingsmogelijk-
heden niet alleen juist, maar ook een 
volstrekt toe te juichen verbetering 
van de mogelijkheden die de gemeen-
te op dit moment heeft. Alleen met be-
trekking tot de woningen die door de 
eigenaar zelf worden bewoond, dus 
voor deze sector, vind ik dit een onjuis-
te regeling. 

De Staatssecretaris heeft mij in zo-
verre gerustgesteld door te zeggen, 
dat de gemeente inderdaad kan terug-
komen op het vorderingsbesluit. Ik 
vind zijn toezegging nog steeds een 
tikje aan de magere kant. Hij had het 
namelijk over verandering van om-
standigheden die daarvoor nodig was. 
Uit mijn optiek is het wenselijk om vast 
te stellen, dat ook het voortschrijden 
van de t i jd op zich een dergelijke ver-
andering van omstandigheden kan be-
tekenen en dat een gemeente die na 
vijf maanden van mening is dat nog 
niet het moment is gekomen om te 
vorderen, nat iën maanden moetkun-
nen zeggen: nu vorderen wi j wel, ook 
zonder dat er overigens iets is veran-
derd. 

D 
De heer Van Kuik(CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden op de door ons 
gestelde vragen. Naar aanleiding van 
mijn opmerking over de eigenaar-be-
woner die zijn woning moet verlaten in 
verband met werkzaamheden elders 
zegt de Staatssecretaris laconiek dat 
dit probleem niet door de Leegstand-
wet wordt veroorzaakt. Dat is uiteraard 
zo. Het wordt veroorzaakt door andere 
omstandigheden. Die situatie kan ach-
teraf echter wel door de Leegstandwet 
worden beïnvloed. Voor die situatie 
heb ik de aandacht van de Staatssecre-
taris gevraagd. 

Wat de nieuwbouw-koopwoningen 
betreft heeft de Staatssecretaris toch 
niet helemaal begrepen wat ik bedoel-
de. Vermoedelijk is dat mijn schuld. Ik 
dacht niet in de eerste plaats aan dure 
vri je-sectorwoningen, ofschoon deze 
ook gebouwd moeten worden voor 
degenen die daaraan behoefte heb-
ben, maar zeer speciaal aan de moge-
lijkheid dat complexen koopwoningen, 
in de premie-A- en premie-B-sfeer 
zelfs, door het feit dat zij niet of moei-
lijk verkoopbaar zijn, onder de werking 
van de Leegstandwet geraken. Ik heb 
de indruk dat in het bouwbedrijf op dit 
punt soms wel eens enige aarzeling 
aanwezig is. 

Ik wil nog een misverstand voorko-
men in deze Kamer. Als wi j vertrou-
wen hebben uitgesproken in de rede-
lijkheid van de colleges van B en W ten 
opzichte van het handelen met het ei-
gen woningbezit, mag daaruit niet de 
conclusie worden getrokken dat wij 
geen voorstander van het eigen wo-
ningbezit zijn. Dat blijven wij onveran-
derd, zals wij het altijd zijn geweest. 

Wij zijn het met de Staatssecretaris 
eens dat de subsidieregelingen voor 
gebouwen die voor bewoning geschikt 
worden gemaakt en voor gebouwen 
die door vri jwil l ige aankoop of huur in 
eigendom van de gemeente worden 
verkregen, in principe moeten aanslui-
ten bij de bestaande subsidieregelin-
gen en de daaruit voortvloeiende 
huur. Men moet niet in een gunstiger 
positie komen door vordering dan an-
ders het geval zou zijn. Dan blijft wel 
het feit dat de huidige wet het mogelijk 
maakt dat bij vordering van panden 
een eventueel verlies, na toepassing 
van alle subsidie- en huurregelingen, 
voor 50% voor rekening van rijk en 
meente wordt genomen. Betekent dit 
dat deze regeling meer kansen biedt 
om gebouwen in te richten voor bewo-
ning, aangezien 50% van het verlies 
door het Rijk wordt gedekt? 

Uiteraard zijn wij het met de Staats-
secretaris eens dat daarvoor voldoen-
de bedragen op de rijksbegroting 
moeten worden opgevoerd. Wij ver-
wachten dan ook en vertrouwen erop 
dat daarvoor op de komende rijksbe-
groting voldoende middelen worden 
aangewezen, mede in verband met de 
toezegging aan de heer Van Veldhui-
zen ten aanzien van een mogelijke 
registratie van het aantal gebouwen 
waarom het in de naaste toekomst zou 
gaan. 

Het belangrijkste punt is de kwestie 
van de uitvoerbaarheid van deze wet 
in het licht van de taak die de gemeen-
ten is opgelegd. De Staatssecretaris 
noemt een aantal zaken die van belang 
zijn. Ambtenaren van het ministerie 
worden beschikbaar gesteld aan de 
gemeenten voor voorl ichting. Het 
overleg met de Nederlandse Vereni-
ging van Gemeenten duurt voort. Ik 
ben het met de Staatssecretaris eens 
dat het niet zo gemakkelijk is dat door 
verhoging van een paar procentpun-
ten van de uitkering uit het Gemeente-
fonds elke gemeente van meer geld 
kan worden voorzien. Dit zou ook on-
juist zijn, want de problemen zijn per 
gemeente verschillend. 

Een aantal gemeenten hebben bo-
vendien op dit gebied reeds een appa-
raat opgebouwd . Het spreekt vanzelf 
dat de administratie in het leegstand-
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register en alles er omheen zo een-
voudig mogelijk moet zijn. Dat zou ook 
zo moeten zijn als er geen wet is. Wij 
juichen het zeer toe dat daarover dui-
delijkheid is voordat de wet in werking 
treedt. De opmerking van de Staats-
secretaris over de bereidheid van de 
gemeenten is ook volkomen juist. Het 
is niet uitgesloten dat alle 850 ge-
meenten een verschillend genuan-
ceerde bereidheid vertonen met be-
trekking tot de uitvoering van deze 
wet. 

Ik heb alleen iets te zeggen over de 
laatste zin van de Staatssecretaris, die 
aansloot op de betekenis van dit wets-
ontwerp dat het een doeltreffende be-
strijding van de leegstand mogelijk 
zou maken, namelijk dat de personele 
situatie dit mogelijk moet maken. Ik 
begrijp best dat de Staatssecretaris 
niet kan zeggen welk bedrag de Rege-
ring in de komende jaren beschikbaar 
zal stellen voor de uitvoering van dit 
wetsontwerp. Dat is onmogeli jk; het is 
ook alleen maar noodzakelijk voor die 
gevallen waarin het niet anders kan. Ik 
herhaal dat de uitvoering van dit wets-
ontwerp niet mag worden belemmerd 
door de personele situatie. 

Wij zijn de Minister erkentelijk dat hij 
erop aanstuurt dat maatregelen door 
de politie in de juiste geest zullen wor-
den voorbereid, waarmee veel proble-
men zullen kunnen worden voorko-
men. 

Het standpunt van de Minister dat 
bij tijdelijke verhuur alleen dient te 
worden gevorderd als dit de voorkeur 
verdient en dat het gemeentebestuur 
uitmaakt welk beleid voor een bepaal-
de situatie het best dienstbaar kan zijn 
vind ik verstandig. Dit betekent dus 
ook dat ten opzichte van eenzelfde be-
woner vordering dan wel huur kan 
worden toegepast indien die bewoner 
het eerst voor de betrokken woon-
ruimte in aanmerking zou komen. Dat 
zou dan ook kunnen door verhuur, zon-
der vordering, als de eigenaar daarmee 
akkoord gaat. 

Ik ben het met de Minister eens dat 
het niet doenlijk is, te gissen hoe veel 
AROB-beroepen er zullen komen. Hij 
heeft gezegd dat het hem onwaar-
schijnlijk lijkt dat de in de wet gestelde 
termijn niet door een aantal beroepen 
zal worden gehaald. Dat verheugt mij. 
Bovendien schrijft de wet voor dat dit 
eenvoudigweg binnen die termijn 
moet. Wij vertrouwen erop dat de wet, 
zoals zij voorschrijft, binnen de daar-
voor gestelde tijd kan worden uitge-
voerd. 

i 

D 
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Kamer voor haar 
reacties in tweede termijn. Ik begin 
met de opmerkingen van de heren Van 
Veldhuizen en Van Waterschoot over 
hun voorkeur, de problematiek die hier 
aan de orde is te regelen in een alge-
hele herziening van de Woonruimte-
wet 1947. Hierover verschillen wij van 
inzicht. De heer Van Veldhuizen merk-
te minstens impliciet op - althans zo 
heb ik dat verstaan - dat een samen-
hangende wetgeving ten aanzien van 
de woningdistr ibutie, van de subsidië-
ring en van de problematiek, hier aan 
de orde niet in het voornemen van de 
Regering heeft gelegen. In die zin is 
dat verwachtingsbeeld dan ook niet 
gerechtvaardigd. Mij is bekend dat een 
aantal politieke partijen voor de ko-
mende regeerperiode opvattingen 
hebben geformuleerd in hun program-
ma's in die richting. Wat dat betreft, zal 
de heer Van Veldhuizen in een volgen-
de regeerperiode misschien meer op 
zijn wenken worden bediend dan in 
deze. De ti jd zal dat leren. 

De heer Van Kuik heeft erop gewe-
zen dat de problematiek die hier aan 
de orde is zich al in 1971 in het maat-
schappelijk leven voordeed. Hadden 
wij een zodanig grondige herziening 
van wetgeving ondernomen als de 
heer Van Veldhuizen bedoelt, dan is 
het nog maar zeer de vraag of wij he-
den aan het einde van de wetgeving 
van deze problemen zouden zijn ge-
raakt. Een totale, heel ingrijpende her-
ziening van wetgeving gaat immers in 
het algemeen niet zo snel als bij voor-
beeld de aan de orde zijnde problema-
tiek wel noodzakelijk maakt. 

De heer Van Veldhuizen heeft nog 
gevraagd, waarom de bepalingen aan 
het einde van de vordering (de artike-
len 18 en 20 van de Woonruimtewet) 
niet ook buiten werking worden 
gesteld bij vordering zónder dat voor-
zieningen aan het gevorderde zijn ge-
troffen. Hij ziet hier een frictie met de 
bepalingen van de huurbescherming 
in het Burgerlijk Wetboek. Ik heb al in 
eerste termijn gezegd dat bescher-
ming van de huurder uiteraard sterker 
is dan van de ingevorderde. Bij huur 
gaat het ten slotte om een vrijwill ige 
rechtshandeling, met name ook van de 
verhuurder. Bij vordering wordt van-
wege de overheid op de vrijheid van 
de verhuurder een inbreuk gemaakt. 
Daarom denk ik dat het best redelijk is, 
om niet nog meer inbreuk op dat recht 
van de verhuurder te maken, bij voor-
beeld door hem niet toe te staan de 
rechter te verzoeken beëindiging van de 

vordering te vragen. Bij de vordering 
met niet-voorzieningen voor be-
woning is daar, zoals dit door mij al 
eerder is gezegd, wel aanleiding toe. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Van Veldhuizen 
heeft verder gesproken over de uit-
voerbaarbeid. Daarbij heeft hij een on-
derscheid gemaakt ten aanzien van de 
uitvoerbaarheid met betrekking tot de 
voorhanden zijnde subsidieregelingen 
op het stuk van de volkshuisvesting en 
de uitvoering - de uitvoerbaarheid -
door met name de gemeente. Op dit 
laatste kom ik aan het einde van mijn 
betoog terug. Ten aanzien van het eer-
ste ben ik van mening - ik heb het 
reeds in eerste termijn gezegd - dat 
grote prioriteit moet worden gegeven 
aan de omvang van de subsidiemidde-
len met betrekking tot de volkshuis-
vesting, ook in deze sfeer. In de jaren 
die na ons komen, zal dit ook het geval 
moeten zijn. 

Het mag, zo heeft de geachte afge-
vaardigde gezegd, niet leiden tot nieu-
we onvrede. Men moet niet een instru-
mentarium scheppen en de schijn 
wekken dat dit mede tot een oplossing 
van de problemen in de volkshuisves-
t ing kan bijdragen, om vervolgens tot 
de ontdekking te komen - hier wordt 
gedoeld op degenen die met de uit-
voering worden belast - dat er toch 
minder mogelijkheden liggen dan 
schijnbaar was gedacht. In dat ver-
band wijs ik toch nog eens op de ver-
bouwingen van één- en tweeper-
soonswooneenheden, waarbij al een 
zeer extensieve interpretatie van be-
paalde bouwverordeningen plaats-
vindt. Dezer dagen zal ik de Raad voor 
de Volkshuisvesting advies vragen om 
de voorschriften en wenken ten aan-
zien van de gesubsidieerde woning-
bouw te doen vervallen. Ook mijn be-
leid is er derhalve op gericht om dit 
soort fricties te voorkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Heij-
ne Makkreel heeft gezegd, dat hij niet 
overtuigd is door mijn redenering ten 
aanzien van het eigen-woningbezit en 
de positie daarvan. Hij heeft gezegd, 
dat het voor hem een zeer zwaar punt 
is. Ik begrijp dit: het is ook voor mij 
een zwaar punt. Wat dit betreft zijn wij 
het wel met elkaar eens. Alleen ben ik 
tot een andere uitkomst in de afwe-
ging gekomen dan de heer Heijne 
Makkreel 

Met name geldt dit voor de situatie 
dat een woning in de bestaande wo-
ningvoorraad - daar spreken wi j im-
mers over - van een eigenaar-bewo-
ner die langer dan minstens een jaar 
door omstandigheden leeg zou komen 
te staan, buiten de werkingssfeer van 
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de wet zou moeten vallen. Ik zou mij 
kunnen voorstellen dat er omstandig-
heden zijn die dat niet aanbevelen om-
dat dit toch ook op een deel van wo-
ningzoekenden schijnbaar 'onrecht-
vaardig' overkomt en tot maatschap-
pelijke onvrede aanleiding geeft. Ik 
meen dat wij met onze voorstellen een 
verantwoord evenwicht tussen die 
twee belangen hebben gekozen. Ik heb 
aan de overzijde al eens gezegd dat 
het misschien ook debet is aan het feit 
dat ik ook in andere bestuursorganen 
heb mogen functioneren, zowel op ge-
meentelijk als op provinciaal vlak. 

In het algemeen heb ik vertrouwen 
in het redelijk opereren van gemeente-
besturen. Het vorderen van een wo-
ning is niet niets, ook niet onder de 
werking van deze wet. De geachte af-
gevaardigde heeft dan wel gesproken 
over een marginale toetsing door de 
AROB-rechter maar er ligt toch in ieder 
geval nog een duidelijke en snelle -
dat behoort ook zo - rechtsbescher-
ming als de belangenafweging van B 
en W niet goed zou functioneren. Ik 
ben het dus met hem eens dat de posi-
tie van de eigenaar-bewoner van bete-
kenis is. 

Ik kom tot een enigszins andere uit-
komst van die weging. Het instrument 
van de tijdelijke verhuur is well icht een 
instrument dat aan de belangen van 
de eigenaar-bewoner mede tegemoet 
kan komen. Ik hoop dat ik de onrust die 
bij de geachte afgevaardigde aanwe-
zig was, heb weggenomen. 

De heer Van Kuik heeft gesproken 
over de nieuwbouw-koopwoning. Ik 
had althans uit zijn verhaal begrepen 
dat hij daar ook op doelde. De heer 
Van Kuik bedoelde echter dat er wei-
licht ook aarzelingen zullen komen om 
nieuwe initiatieven te nemen voor 
huurwoningen. In de geregelde con-
tacten die ik met initiatiefnemers in die 
sector van de woningmarkt heb, is ge-
bleken dat zij deze regeling uitstekend 
vinden. Immers, als er een situatie in 
de woningmarkt zou komen waarin wi j 
die woningen niet zo gemakkelijk in de 
normale werking van de markt kwijtra-
ken dan kunnen die woningen door 
middel van de Leegstandwet toch nog 
functioneren in de volkshuisvesting en 
zij worden beschermd tegen het on-
rechtmatig inbezitnemen. 

De heer Van Kuik (CDA): Ik bedoelde 
koopwoningen en geen huurwonin-
gen. 

Staatssecretaris Brokx: Mutatis mu-
tandis geldt dit voor de koopwonin-
gen. 

De geachte afgevaardigde heeft ook 
nog gevraagd of deze regeling meer 
kansen biedt dan de normale subsidie-
regeling van de volkshuisvesting. Hij 
doelt dan op de regel dat het rijk aan 
het einde van een exploitatieperiode 
van een gevorderd gebouw - wanneer 
er een exploitatieverlies zou zijn - voor 
50% in dat tekort deelneemt. Ik denk 
dat dit niet het geval is. Ik verwijs naar 
de omschrijving van gebouwen in arti-
kel 1 van de wet. Ik zou mij kunnen 
voorstellen dat er zodanige aanpassin-
gen aan dat soort gebouwen worden 
gedaan, dat met een toepassing van 
de normale regeling niet helemaal -
gegeven de structuur van zo'n gebouw 
enzovoorts - tot een redelijke en slui-
tende exploitatie kan worden geko-
men. Op die gevallen ziet de regeling 
ook toe. 

Ik kan mij vinden in de opmerkingen 
die in tweede termijn door de heren 
Van Veldhuizen en Van Kuik zijn ge-
maakt ten aanzien van de gemeenten. 
Ik herhaal dat er voor de vordering een 
snellere en kortere procedure komt. De 
gemeenten hebben apparatuur op het 
stuk van de volkshuisvesting. Dat is af-
hankelijk van de omvang van de ge-
meente, van het woningtekort, van de 
bouwprogramma's die zij entameert. 
De heer Glastra van Loon wenst een 
hardere uitspraak. Dat begrijp ik. Ik kan 
echter niet zeggen dat er een ambte-
naar nodig is per twint ig vorderingen 
of x-duizend gulden per y-woningen. 
Dat kan niet. Er zullen zeker aanloop-
kosten zijn. 

Ik wijs ook op hetgeen ik in eerste 
termijn heb gezegd over de voorlich-
tende taak van de centrale afdeling Ju-
ridische Zaken ten departemente 
tegenover de gemeenten. Daarom 
achten wij de opmerkingen van de 
Raad voor de Gemeentefinanciën op 
dit stuk erg belangrijk. Ik kan gewoon 
niet zeggen, dat gemeenten van die en 
die omvang met zo- en zoveel vorde-
ringen zoveel formatieplaatsen en zo-
veel geld krijgen. Het is echter nimmer 
de bedoeling wetgeving in het Staats-
blad te plaatsen en vervolgens zoda-
nig te opereren dat zij niet kan worden 
uitgevoerd. 

In dit verband richt ik mij ook even 
tot de heer Van Waterschoot. Als ik 
hem goed heb begrepen was voor 
hem de onzekerheid op dit punt reden 
om zich niet positief over dit voorstel 
uit te laten. Dit betreur ik ten zeerste. Ik 
vind die reden na het door mij in eer-
ste en tweede termijn gestelde wel be-
grijpelijk doch niet fundamenteel. Ik 
zou dit de heer Van Waterschoot nog 
eens in overweging wil len geven alvo-
rens hij zijn definitief oordeel uit-
spreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot 
wees de heer Glastra van Loon in zijn 
betoog in tweede termijn nog eens op 
de betekenis voor de ontwikkeling in 
het maatschappelijk denken, het 
woonrecht, de politieke prioriteit van 
de volkshuisvesting en het opheffen 
van het woningtekort als zodanig van 
het verschijnsel van kraken en op de 
functie die grote groepen krakers hier-
in hebben vervuld. Dit is onzerzijds wel 
degelijk onderkend. Ik herinner de 
heer Glastra van Loon eraan dat ook 
wij in een eerder stadium, bij voorbe-
reiding van de wetgeving, hierover 
contact hebben gehad met de Raad 
van Kerken. Uit de opmerking die ter 
zake in de correspondentie is gemaakt 
en de activiteiten van de Raad op dit 
gebied, blijkt ook dat wij dit erkennen. 
Het gaat in dit geval om de positie van 
een zwakke op een zeer noodzakelijke 
maar zeer moeilijke en krappe markt. 

Wij hebben de overtuiging dat hier 
niet aan de orde is een simpele hand-
having van de rechtsorde - ik citeer 
bijna letterlijk de geachte afgevaardig-
de - maar meer - in die geest hebben 
wi j het ontwerp altijd bedoeld - een in-
strument dat een bijdrage kan leveren 
aan de zeer diep ingrijpende woning-
nood om op deze manier ook op dat 
stuk meer rechtvaardiging voor het be-
leid te vinden. Ik hoop hardgrondig dat 
die inzichten uit het stemgedrag van 
de Kamer ook zullen blijken. 

De heer Glastra van Loon (D'66): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik ben de Staats-
secretaris zeer erkentelijk voor zijn 
slotwoorden. Niettemin, het zou toch 
zo kunnen worden uitgelegd, dat de 
Regering verklaart oog te hebben voor 
het belang dat de kraakbeweging heeft 
gehad voor het aan het licht brengen 
van problemen waarvoor aandacht 
nodig was. Welnu, hier is die aandacht 
in de vorm van een wetgeving, die een 
stuk oplossing biedt. Daarmee is het 
vraagstuk, dat was gesignaleerd, ver-
dwenen. Der Mohr hat seine Schuldig-
keit getan, der Mohr kann gehen. Ik 
denk dat we met een ander verschijn-
sel te maken hebben, namelijk de ont-
wikkeling van een nieuwe levensstijl 
die nadat die zich ruim tien jaar heeft 
kunnen ontwikkelen er recht op heeft 
zorgvuldig te worden behandeld, in 
een aantal opzichten zelfs te worden 
ontzien. Daarvoor zou ik toch nog de 
aandacht wil len vragen. Bij alle forme-
le correctheid zullen wij anders nieuwe 
problemen op onze weg vinden die 
door geen enkele groep in ons land be-
vorderd zullen worden. 

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou mij niet wil len wagen 
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- op dat pad voel ik mij absoluut een 
leek - aan de sociaal-psychologische 
gevolgen van de kraakbeweging en al-
les wat erom heen zit. De heer Glastra 
van Loon wijst al op het ontwikkelen 
van een nieuwe levensstijl. Als er weer 
wat ti jd verstreken is, zal daarover vast 
en zeker nog veel te lezen en te horen 
zijn. Ik wil nog eens herhalen, dat al-
thans wat ons betreft met deze wetge-
ving de zaak niet is afgedaan. Er moe-
ten nog komen uitvoeringsmaatrege-
len. Er moet ook bij gemeentebesturen 
een mentaliteit daartoe groeien - daar-
op doelt de heer Glastra van Loon ook 
en daar heb ik vertrouwen in - want zij 
zijn geroepen deze wet tot uitvoering te 
brengen. Dat zal met alle instrumenten 
die dan voor handen zijn nog geen een-
voudige zaak zijn. Tot slot wijs ik erop, 
dat dit maar een deel is - ik wees daar-
op al in eerste termijn toen ik de opmer-
king van de heer Vogt beantwoordde -
van de geweldige problematiek die een 
oplossing vraagt, namelijk iedereen in 
dit land aan een redelijke woning te hei-
pen. Ik ben er overigens van overtuigd 
dat vanuit deze mentaliteit hiermee 
weer een betekenende bijdrage daar-
aan is geleverd. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! De geachte afgevaardigde de 
heer Van Veldhuizen is teruggekomen 
op het vraagstuk van de normering die 
B en W bij het al of niet handhaven van 
een in het leegstandsregister inge-
schreven pand zouden moeten toepas-
sen. De gedachte is dat geregistreerde 
panden door de registratie onder de 
aandacht van B en W zijn, met name in 
verband met een mogelijke vordering. 
Er kan besloten worden tot vordering of 
tot niet-vordering maar eventueel ook 
tot nog niet vordering, indien B en W 
nog niet tot een definitief gezichtspunt 
zijn gekomen maar er w I belang aan 
hechten dat in verband met hun taak 
het pand in het leegstandsregister blijft 
ingeschreven. 

Ik meen, dat het beter negatief kan 
worden afgegrensd. Als burgemeester 
en wethouders echt tot het standpunt 
zijn gekomen dat zij nooit iets met het 
pand wil len ondernemen, dan is een 
blijvende inschrijving niet gerecht-
vaardigd. Het moet overigens aan het 
beleid van het college van burgemees-
ter en wethouders worden overgela-
ten - het kan worden gecontroleerd 
door de raad - om hierover een stand-
punt te bepalen. In de wet staat dat dit 
gemotiveerd moet worden. Ik denk dat 
burgemeester en wethouders in deze 
beleidsruimte hun weg zullen moeten 
vinden. 

i 

Ik wil nog een opmerking over de 
considerans maken. Ik geloof niet dat 
in de considerans ieder middel dat een 
wetgeving aanduidt om tot een doel 
te komen, moet worden weergegeven. 
Natuurlijk, er zitten in iedere admini-
stratief-rechtelijke regeling, die te ma-
ken heeft met eigendom van onroe-
rend goed elementen van beperking, 
maar ook van bescherming van eigen-
dom. Ik meen dat dit eerder als een 
middel dan een doel moet worden be-
schouwd. Met de kernachtig bedoelde 
aanduiding in de considerans is precies 
weergegeven, wat wi j zo graag met dit 
wetsontwerp wil len bereiken. 

Er is gevraagd of een aparte opzeg-
gingsgrond nodig is in geval van tijde-
lijke verhuur en huur. Wij moeten de 
praktische betekenis van die vraag niet 
overschatten. Wij praten over 'ti jdelij-
ke verhuur', die zich naar de norme-
ring van de wet ten hoogste kan bewe-
gen tussen een minimumduur van zes 
maanden en een maximumduur van 
drie jaar. Bij het aangaan van de tijde-
lijke huur hebben de partijen in vele 
gevallen tamelijk exact voor ogen, 
welke termijn zij wil len laten gelden. 

De praktische betekenis van het 
vraagstuk is niet zo erg groot. Mijn 
principiële benadering is, dat wij met 
alle, tot de grenzen aangebrachte 
waarborgen tegen misbruik van tijde-
lijke verhuur, niet zover moeten gaan, 
dat wij de rechtsfiguur als het ware uit 
de markt prijzen en zoveel waarborgen 
inbouwen, dat het in de praktijk on-
bruikbaar wordt. 

De heer Glastra van Loon heeft nog 
nader aangedrongen op de materie 
van artikel 13. Ik vind dat hij de strek-
king van dit artikel niet helemaal juist 
heeft weergegeven. Hij zei, dat het niet 
zo zeker is of die strafbepaling van arti-
kel 12 echt is overtreden. Dat zou af-
hangen van de datum en het bewijs 
van iets. Met andere woorden: Wees 
soepel. Ik denk dat juist de waarborg, 
die in de artikelen 12 en 13 is gelegen, 
deze is, dat vast moet staan, dat artikel 
12 wordt overtreden. Dat mag niet 
worden weggepoetst met eventuele 
onzekerheden. De beleidsmarge die 
het wetsontwerp kiest, namelijk in de 
termijn, geeft precies aan wat nu juist 
de heer Clastra van Loon w i l : Wel uit-
gaan van een duidelijke positie en in 
de praktijk soepel handelen met de in 
het geding zijnde belangen. 

Ik begin steeds meer tot de overtui-
ging te komen dat wat de heer Heijne 
Makkreel zegt, niet in de eerste plaats 
te maken heeft met hypotheek, mis-
schien nog minder met een hypo-
theek, voorzien van een huurbeding, 
maar dat het de materie van iedere admi-

nistratief-rechtelijke regeling betreft, 
waardoor de positie van een goed in 
het rechtsverkeer wordt veranderd. 
Het is waar dat als een overheidsin-
stantie de bevoegdheid krijgt om on-
der bepaalde condities een onroerend 
goed te vorderen, dit de positie van de 
eigenaar en van degenen, die rechten 
uitoefenen op het gebied van verhaal 
tegen de eigenaar, beïnvloedt. 

Het gaat dan niet alleen om de hypo-
theekhouder, maar om iedereen die 
verhaal zoekt op het goed. In die zin 
heeft de heer Heijne Makkreel volko-
men gelijk. Dat is een onvermijdelijk 
gevolg van welke regeling dan ook die 
iets zegt over de administratief-rechte-
lijke positie van een zeker onroerend 
goed. In die zin stelt hij mij voor de on-
mogelijke opgave om dit effect, dat 
een onontkoombare consequentie is 
van elke regeling van deze aard, te ver-
zachten. Naar mijn mening kan dit 
niet. Zo'n nieuwe wetgeving kan weer 
consequenties hebben voor bij voor-
beeld de algemene voorwaarden 
waaronder bij voorbeeld hypotheken 
worden verleend. In het algemeen re-
ageert de maatschappij op wetgeving, 
zoals de wetgever kan reageren op de 
maatschappij. 

De heer Heijne Makkreel (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! De positie van het 
eigen-woningbezit wordt door deze 
wetgeving wel degelijk beïnvloed. 
Wellicht taxeren wij de mate waarin 
het gebeurt verschillend, maar ik heb 
het gevoel dat dit effect tot nu toe te 
veel wordt weggepoetst in de be-
schouwingen. 

Minister De Ruiter: Wij zijn wellicht 
enigszins op een dwaalspoor geraakt, 
door de nogal specifiek gekozen in-
valshoek van de heer Heijne Makkreel. 
Als hij stelt, dat dit wetsontwerp bete-
kenis heeft voor de positie van de eige-
naar - niet alleen wat betreft het ei-
gen-woningbezit, maar de eigenaar 
überhaupt - dan heeft hij gelijk. Dat is 
de totale inhoud van dit wetsontwerp. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Kuik en ik zijn het eens geworden 
ten aanzien van de vragen, die hij heeft 
gesteld. Zo heb ik althans in interven-
tie begrepen. Ik heb daar met blijschap 
kennis van genomen. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Mij is gebleken dat men 
hoofdelijke stemming over dit wets-
ontwerp wenst. Op grond van het be-
sluit dat wi j hedenmorgen hebben ge-
nomen, betekent dit dat deze stenv 
ming zal plaatsvinden volgende week 
dinsdag om 18.00 uur, of zoveel eerder 
als redelijk is, indien namelijk de be-
raadslagingen van die dag eerder zul-
len zijn beëindigd. 
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De vergadering wordt van 16.22 uur 
tot 16.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerp-Kampeerwet (14 426). 

De Voorzitter: Er is mij medegedeeld, 
dat de heer Hazekamp vanwege een 
belangrijke politieke vergadering van-
avond niet in ons midden kan zijn. Er is 
ons toegezegd - dit is ook al met de 
woordvoerders besproken - dat 
Staatssecretaris Wallis de Vries de vra-
gen zal beantwoorden die aan de heer 
Hazekamp zullen worden gesteld. De 
heer Hazekamp zal de eerste termijn 
nog wel bi jwonen. Ongetwijfeld zal 
zijn spreekbeurt in de epiloog lof op 
onze Kamer bevatten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het door ons ingebrachte 
voorlopig verslag werd mede namens 
en in samenwerking met de fractie van 
de PSP en de PPR ingebracht. Ook 
mijn bijdrage van vanmiddag spreek ik 
niet alleen uit namens de fractie van 
de Partij van de Arbeid, maar ook na-
mens de fracties van de PSP en de 
PPR. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is bin-
nen de Nederlandse samenleving een 
veel gehoorde klacht, dat de overheid 
- en de verwijten richten zich dan op 
de overheid op alle niveaus - alles, 
maar dan ook alles wil regelen, zodat 
er voor de individuele burger nauwe-
lijks meer enige vrijheid overblijft. 
Voor alles en nog wat is een vergun-
ning of een ontheffing nodig. De bu-
reaucratie en de daarmee samenhan-
gende papierwinkel is niet te overzien. 
De wegen die de burger moet bewan-
delen om, zoals men zegt, 'iets voor el-
kaar te krijgen' - en het taalgebruik 
suggereert dat het om slimmigheidjes 
en niet om rechten gaat - zijn zo inge-
wikkeld dat fouten onvermijdelijk zijn. 
Van die fouten kan de overheid dan 
weer gebruik maken om de burger de 
voet dwars te zetten. Zo althans wordt 
het vaak ervaren. 

Ook de overheid zelf ontkomt niet 
aan dit vaak remmende en vertragen-
de patroon van reglementering, want 
ook zij kan nauwelijks een beslissing 
nemen zonder dat een adviserend of 
overlegorgaan zich er eerst over heeft 
gebogen. En is dan eenmaal een be-
slissing genomen, dan breekt de tijd 
aan van het kort geding, de beroeps-
procedure, het AROB-beroep, de brie-

ven aan de vaste Kamercommissie 
voor de Verzoekschriften en - binnen-
k o r t - het beroep op de ombudsman. 
Alleen diegenen, die in dit oerwoud de 
weg weten - en hoevelen zijn dat er te-
genwoordig nog? - realiseren zich, dat 
datzelfde oerwoud is geplant om de 
burgers - individueel en als groep -
ons milieu en onze maatschappij te be-
schermen tegen willekeur en onrecht-
vaardigheid. 

Ik wil graag benadrukken dat regule-
ring noodzakelijk is, maar die regule-
ring moet doorzichting en helder zijn. 
Want men moet zich afvragen of een 
bescherming die niet als zodanig 
wordt ervaren, maar veeleer als een 
betutteling of zelfs belemmering 
wordt gevoeld, wel werkelijk voldoet. 
Met andere woorden: is het niet de 
taak van de wetgever om dat hele stel-
sel van wetten, regels verordeningen 
en procedures te herzien, zodat het 
weer doorzichtig wordt en daardoor 
aanvaard als zinvol. Dat is een Sisy-
phusarbeid, waaraan slechts een zeer 
moedig kabinet zich zal zetten. Maar 
ook een kabinet en een parlement die 
de bestaande ondoorzichtigheid laten 
voortbestaan, hebben als taak om bij 
nieuwe wet- en regelgeving de grootst 
mogelijke eenvoud en doorzichtigheid 
na te streven en de grootst mogelijke 
terughoudendheid te betrachten, waar 
het de beknotting van de individuele 
vri jheid betreft. 

Zij mogen dat laatste alleen toestaan 
wanneer het belang van een grotere 
groep of het algemeen belang dat ver-
eist. Daarnaast moet van de overheid 
gevraagd worden, dat zijzelf zich aan 
de spelregels houdt en haar verplich-
tingen nakomt. Ter zijde moge ik nog 
opmerken, dat een verregaande de-
centralisatie - en dan niet alleen waar 
het de overheidstaken betreft - een te-
rugkeer dus naar de kleinschaligheid, 
wel eens een eerste stap zou kunnen 
zijn naar een stelsel van beperkingen, 
dat door de burger aanvaard wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is tegen 
de achtergrond van deze meer alge-
mene beschouwing, dat ik wil ingaan 
op het onderhavig wetsontwerp. Laat 
ik daarom allereerst de wegen schet-
sen die begaan moeten worden door 
overheid en burger, als iemand een 
kampeerplaats, een camping wi l stich-
ten en exploiteren. Op de kampeerder 
zelf kom ik later terug. Vervolgens wi l 
ik nagaan of die wegen voldoen aan de 
hiervoor geschetste criteria van een-
voud en doorzichtigheid. Laat ik daar-
bij voorop stellen, dat een groot ge-
deelte van de procedure zich afspeelt 
op gemeentelijk niveau en dat is in 
ieder geval een goede zaak. 

De campinghouder-in-spe vraagt 
zijn vergunning aan bij het college van 
burgemeester en wethouders. Bij zijn 
aanvraag voegt hij een ontwerpregle-
ment voor zijn camping. Dat regie-
ment sturen B en W ter beoordeling 
naar de Kampeerraad. Het advies van 
de Kampeerraad is binnen drie maan-
den binnen, want B en W moeten bin-
nen drie maanden beslissen. Anders 
volgt fictieve weigering. Dat legt nogal 
wat verantwoordeli jkheid bij de Kam-
peerraad. Maar zo ver behoeft het niet 
te komen, want het is best mogelijk, 
dat B en W op grond van artikel 17 van 
de Kampeerwet de vergunning al heb-
ben moeten afwijzen op grond van het 
eerste lid, sub b, omdat (ik citeer de 
wet) 'de aanvraag betrekking heeft op 
een kampeerplaats in een gebied, dat 
niet bij bestemmingsplan uitsluitend 
of mede daarvoor is aangewezen.' En 
het zou wel eens kunnen zijn, dat op 
het betreffende gebied helemaal nog 
geen vigerend bestemmingsplan rust. 

Wij spreken namelijk niet over de be-
bouwde kom, maar over gebieden 
waarop, op grond van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, naar alle waar-
schijnlijkheid bestemmingsplannen-
buitengebied dienen te rusten. Maar 
als zo'n bestemmingsplan nog steeds 
niet is vastgesteld, of nog niet van 
kracht is, moet automatische afwijzing 
van het verzoek om vergunning vol-
gen. Bovendien is het eerste lid van ar-
tikel 17 zo imperatief geformuleerd, 
dat ook artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening niet toegepast 
kan worden. De campinghouder-in-
spe behoeft niet te proberen een vrij-
stelling te krijgen op grond van artikel 
21, eerste lid, want ook daarin is spra-
ke van een vigerend bestemmings-
plan. Het zou hem bovendien weinig 
helpen, want zo'n vrijstelling is be-
stemd voor argrariërs en geldt slechts 
voor een beperkt aantal kampeermid-
delen en voor een beperkte ti jd. 

Hier loopt de burger vast, niet op de 
regels van de Kampeerwet, maar op 
een reglementering, die ervan uit gaat, 
dat elke gemeente heeft voldaan aan 
haar verplichting die voortvloeien uit 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Hoeveel gemeenten zouden er zijn die 
al een vigerend bestemmingsplan-bui-
tengebied hebben? In het Rapport 'Het 
Buitengebied Landelijk gezien', in ja-
nuari j l . uitgekomen en gemaakt door 
de Rijksuniversiteit te Leiden in op-
dracht van de Rijksplanologische 
Dienst, staat op pagina 34 een interes-
sante statistiek. Van de 202 geënquê-
teerde gemeenten hadden er 137 — 
dat is 67,8 % - nog geen vigerend be-
stemmingsplan-buitengebied; vele 
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waren er zelfs nog niet aan begonnen. 
Overigens ligt de schuld hiervoor, vol-
gens het rapport, zeker niet alleen bij 
de gemeentebesturen. Dat neemt niet 
weg, dat volgens deze steekproef 
hooguit een derde van de Nederlandse 
gemeenten een vigerend bestenv 
mingsplan-buitengebied heeft. Na-
vraag bij verschillende provinciale 
griffies leert, dat de steekproef inder-
daad representatief is. In sommige 
provincies ligt het iets gunstiger, maar 
gemiddeld kan men spreken van vige-
rende bestemmingsplannen-buitenge-
bied in ongeveer één derde van de Ne-
derlandse gemeenten. Wat denkt de Mi-
nister van VRO mede ondertekenaar 
van de Kampeerwet daar op korte ter-
mijn aan te doen? 

Overigens zij hier gezegd, mijnheer 
de Voorzitter, bestaande kampeerplaat-
sen zijn vaak ondergebracht in aparte, 
speciaal met het oog op de kampeer-
plaats vastgestelde bestemmingsplan-
nen. Maar dat neemt niet weg, dat 
nieuwe aanvragen kunnen vastlopen 
op het ontbreken van vastgestelde be-
stemmingsplannen. Ik kom hierop nog 
terug wanneer ik kom te spreken over 
het Kampeerplaatsenplan. Voorlopig 
is mijn conclusie: het ontbreken van 
een bestemmingsplan betekent geen 
nieuwe kampeerplaatsen, tenzij, ge-
zien de overgangsbepalingen, en in 
het bijzonder artikel 43, derde lid, ook 
vóór de inwerkingtreding van de Kam-
peerwet zich al een kampeerplaats be-
vond op het betreffende terrein, of in-
dien artikel 19 van de WRO al was toe-
gepast. 

Maar die situatie duurt ook maar 
driejaar, en wie garandeert dat de ge-
meenten binnen die drie jaar hun be-
stemmingsplannen-buitengebied 
rond hebben? Als dat niet het geval is, 
moeten bestaande campings dan ge-
sloten worden? Hebben deze exploi-
tanten dan recht op schadevergoe-
ding? Hebben exploitanten-in-spe 
recht op schadevergoeding als zij in-
vesteringen gedaan hebben, die uit-
eindelijk niet resulteren in een cam-
ping omdat er geen bestemmingsplan 
is? Of gaan de bewindslieden ervan 
uit, dat de gemeenten de problemen 
wel zullen oplossen met kleine, spe-
ciale bestemmingsplannetjes om de 
campinghouders en campinghouders-
in-spe ter wille te zijn? En hoe moet dat 
dan met de agrariërs in zo'n gebied, die 
kampeerders op hun erf wi l len toela-
ten? 

Ik vat dit gedeelte van mi jn bijdrage 
samen: het onderhavige wetsontwerp 
is in zijn opzet wat betreft de vergun-
ning eenvoudig en doorzichtig. Proble-

men kunnen ontstaan, wanneer ge-
meentebesturen nog geen vigerende 
bestemmingsplannen hebben voor in 
het bijzonder de buitengebieden. De 
wet geeft hun in de overgangsbepa-
ling nog drie jaar de t i jd, maar daar-
mee zijn nieuwe aanvragers niet ge-
holpen. Dat probleem zal met behulp 
van kleine, doelgerichte bestemmings-
plannen opgelost kunnen worden, 
maar het kan nooit de bedoeling van 
de wetgever geweest zijn, toen de Wet 
op de ruimtelijke ordening (WRO) 
werd vastgesteld, dat het buitenge-
bied planologisch versnipperd zou 
worden. De aangegeven oplossing is 
naar onze mening dan ook niet ge-
wenst. 

Ik kom nu te spreken over het kam-
peerplaatsenplan, zoals omschreven 
in artikel 12, tweede lid. Ook hiervoor 
geldt: in hoeverre draagt het bij aan de 
eenvoud en doorzichtigheid van de re-
geling? Volgens de wet moet een ge-
meentebestuur binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van de wet een kam-
peerverordening vaststellen en daar-
mee samenhangend een kampeer-
plaatsenplan. Dat plan moet de be-
staande kampeerplaatsen inventarise-
ren en een toekomstvisie geven op la-
ter gewenste ontwikkelingen. Het kam-
peerplaatsenplan stond niet in het oor-
spronkelijke wetsontwerp; het is er bij 
amendement aan toegevoegd en vol-
gens ons - en wij staan daarin niet al-
leen - is het een onding. Het is helaas 
te verwachten, dat vele gemeenten 
zich zullen beperken tot een inventari-
satie van de bestaande kampeerplaat-
sen. 

Zeker gemeenten zonder een vige-
rend bestemmingsplan-buitengebied 
- en dat is, zoals wi j hebben gezien, 
twee derde van de Nederlandse ge-
meenten -zu l len zich niet in een kam-
peerplaatsenplan wil len vastleggen. 
Bovendien, hoe moeten wi j ons één en 
ander voorstellen? Dient het kam-
peerplaatsenplan ieder weilandje te 
vermelden dat grenst aan de bebouw-
de grond van iedere agrariër, omdat 
wellicht eens zo'n agrariër kamperen 
bij de boer wi l gaan toestaan? Neen, 
als er iets is dat remmend werkt op de 
flexibiliteit van gemeentebesturen, op 
initiatieven van campinghouders-in-
spe, op de vrijheid van de kampeer-
ders om te kiezen, op de mogelijkhe-
den van de agrariërs, kortom op het 
voeren van een gevarieerd kampeer-
beleid, dan is het wel het kampeer-
plaatsenplan. Wij nemen de heer 
Evenhuis, die dit verzonnen heeft, en 
de fracties van CDA en VVD die het aan 
de overzijde gesteund hebben, dit 
amendement niet in dank af. 

Naar aanleiding van het kampeer-
plaatsenplan hebben wi j in het voorlo-
pig verslag van deze Kamer aan de Re-
gering gevraagd, hoe het zich ver-
houdt tot het bestemmingsplan, het 
structuurplan en het streekplan. De 
antwoorden van de bewindslieden 
doen onze waardering voor het kam-
peerplaatsenplan niet toenemen. Het 
is zonder meer duidelijk, dat één en 
ander het ruimtelijke ordeningsbeleid 
van de gemeenten aanzienlijk en on-
nodig meer ingewikkeld maakt. 

Naast deze conclusie bli jven er nog 
vragen. Terecht merkt Recron, de or-
ganisatie van recreatie-ondernemers 
in Nederland, in een brief aan mijn 
fractiegenoot Tummers op, dat het ui-
terst gewenst is, dat er duideli jkheid 
gegeven wordt over de relatie tussen 
kampeerplaatsenplan en de ruimte-
lijke ordeningsplannen. Zie ik het 
goed, als ik zeg, dat bij een vigerend 
bestemmingsplan het kampeerplaat-
senplan alleen betrekking kan hebben 
op die gebieden die binnen het 
bestemmingsplan zijn aangewezen 
voor verblijfsrecreatie? Volgt daaruit, 
dat een uitbreiding van de kampeer-
mogelijkheden in andere gebieden 
een wijziging van het bestemmings-
plan vereist, waarna het kampeer-
plaatsenplan aangepast kan worden? 
Is in zo'n geval de toepassing van arti-
kel 19 van de WRO mogelijk? 

Als dit allemaal juist is, kan iemand 
mij dan vertellen wat de zin van het 
kampeerplaatsenplan is? Alles staat 
toch immers in de bestemmingsplan-
nen? Als er geen bestemmingsplan is, 
kan de gemeente toch niets beginnen. 
Of moet het kampeerplaatsenplan 
misschien aangeven hoeveel agrariërs 
in zo'n voor verblijfsrecreatie bestemd 
gebied kampeerders op hun erf mo-
gen toelaten? Als dat zo is, vraag ik mij 
af op welke gronden B en W dan ont-
heffingen kunnen weigeren, indien 
naar de mening van het college het 
verzadigingspunt is bereikt. Of moeten 
wi j ons toch voorstellen, dat het 
bestemmingsplan weliswaar een gro-
ter gebied aangeeft, maar dat het kam-
peerplaatsenplan zich bezig houdt met 
de weilandjes van de individuele agra-
riërs? 

Hoe moet ik tegen deze achtergrond 
verstaan wat de bewindslieden naar 
aanleiding van Hoofdstuk V zeggen op 
pagina 6 van de memorie van ant-
woord aan deze Kamer: 'de onderge-
tekenden (zijn) van oordeel, dat de ver-
plichting van de gemeente om de mo-
gelijkheden tot kamperen op het boe-
renerf in het kampeerplaatsenplan op 
te nemen geen beperking voor deze 
kampeervorm behoeft te betekenen. 
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Immers, de ruimte voor deze kam-
peervorm zal, onverminderd de func-
tie van het bestemmingsplan, geheel 
afhangen van de besluiten welke het 
gemeentebestuur neemt ten aanzien 
van het kampeerplaatsenplan.' Ligt het 
nu aan mij , of is dit een cirkelrede-
nering? Misschien wil len de bewindslie-
den in hun antwoord mij in eenvoudi-
ge woorden en korte zinnen nu eens 
precies uitleggen wat zij bedoelen. 

Openluchtrecreatie gaat straks on-
der de Kaderwet Specifiek Welzijn val-
len. Wij zijn het daarmee eens. Kampe-
ren moet als een sport beschouwd 
worden en een directie Sportzaken en 
Openluchtrecreatie ligt naar mijn 
smaak dan ook meer voor de hand dan 
de huidige indeling, maar dat ter zijde. 
Het kampeerplaatsenplan moet straks 
via de welzijnsplanning tot stand ko-
men met alle bijbehorende inspraak. 
Als daar nu iets uitkomt, dat in strijd is 
met het bestemmingsplan? Wat preva-
leert dan in dat geval? 

Naar de mening van mijn fractie is 
de Kampeerwet een goed voorbeeld 
van decentraliserende wetgeving. De 
verantwoordeli jkheid en de bevoegd-
heden worden gelegd bij het college 
van B en W en bij de gemeenteraad. 
Maar nu is onlangs het Structuursche-
ma Openluchtrecreatie verschenen. 
De Tweede Kamer heeft hierover nog 
niet gesproken; dus terughoudend-
heid onzerzijds is op haar plaats, maar 
wi j kunnen niet om de vraag heen, 
hoeveel ruimte door deze PKB aan de 
gemeenten gelaten wordt ten aanzien 
van het kampeerbeleid. En onze con-
clusie moet helaas zijn dat de PKB de 
gemeenten eigenlijk nauwelijks of 
geen ruimte laat voor het voeren van 
een beleid. Kaart 3 van de PKB laat 
zien, dat er praktisch geen vierkante 
meter in Nederland is, die niet door de 
rijksoverheid wordt ingevuld, wat de 
verblijfsrecreatie betreft. Hoofdstuk 
5.3 van de PKB bevestigt dat. 

Een paar citaten: 
'Het verdient de voorkeur tekorten 

aan verblijfsrecreatiemogelijkheden 
op te lossen door uitbreiding van be-
staande, eerder dan door het tot stand 
doen komen van nieuwe vestigingen,' 
aldus pagina 75. Dat maakt in ieder ge-
val het maken van een kampeerplaat-
senplan een eenvoudige zaak: inven-
tariseren en aangeven wie mag of 
moet uitbreiden. Maar waar blijft nu 
dat flexibele gemeentelijke beleid? 

Wel zegt de PKB: 
'Binnen het kader van de Wet op de 

ruimtelijke ordening en de Kampeer-
wet is de verantwoordelijkheid voor de 
ruimtelijke afweging (wat dat ook mo-

gezi jn ! ) ten aanzien van de situering 
van verblijfsrecreatieve vestigingen 
toebedeeld aan gemeenten en provin-
cies.' Wie doorleest vindt echter een 
aantal richtli jnen, nader bevestigd 
door de uitwerking en de bijgaande 
kaarten, die duidelijk maken, dat de 
rijksoverheid wel een erg grote vinger 
in de pap wi l , terwij l provincies en ge-
meente het moeten uitvoeren. Hebben 
de bewindslieden uitgerekend hoeveel 
mensuren de gemeentelijke en provin-
ciale apparaten moeten steken in het 
uitvoeren van de volgende twee vol-
zinnen op pagina 77 van de structuur-
nota: 

'Op regionale schaal dient het zone-
ringsbeleid nader uitgewerkt te wor-
den in streek- en structuurplannen en 
in basisplannen voor de openluchtre-
creatie. Voor specifieke probleemge-
bieden kan binnen de planningsproce-
dure openluchtrecreatie bovendien 
een functioneel deelplan verblijfsre-
creatie worden opgesteld, waarin de 
zoneringsmaatregelen meer in detail 
worden uitgewerkt.' 

Als ik het even op een rijtje zet: de 
provincies herzien de streekplannen; 
de gemeenten herzien de structuur-
plannen en een aantal bestemmings-
plannen; daarnaast maken bij basis-
plannen en deelplannen. De memorie 
van antwoord voegt daar de facetplan-
nen en sectorplannen nog aan toe. En 
dat alles komt ter visie te liggen? Dit is 
werkelijk van de zotte. Zouden ze op 
CRM en VRO echt denken, dat 
gemeentelijke en provinciale ambte-
naren met hun duimen zitten te draai-
en? 

Een laatste opmerking over deze no-
ta: een opmerking die in direct ver-
band staat met de onderhavige wet. 
De nota verwijst op de pagina's 78 en 
79 naar het kampeerplaatsenplan en 
de kampeerverordening en consta-
teert, dat in de exploitatievergunning, 
die is gebaseerd op de kampeerveror-
dening, regelen gesteld kunnen wor-
den ten aanzien van de verhouding 
tussen vaste en toeristische plaatsen. 
Dat is juist en wi j juichen dat toe. Maar 
als wij dan twee regels verder lezen, 
dat wij vanuit Den Haag richtlijnen 
kunnen verwachten 'betreffende de 
wenselijk geachte verhouding tussen 
vaste en toeristische plaatsen in de 
verschillende provincies en de te on-
derscheiden toeristengebieden', dan 
vraag ik opnieuw: wat blijft er nu over 
van een flexibel gemeentelijk beleid? 
Alles ligt toch immers vast? Hoofdstuk 
5.3. van het Structuurschema Open-
luchtrecreatie doet alle deuren dicht 
die de Kampeerwet openzet. 

Mijnheer de Voorzitter, tot zo-
verre had mijn bijdrage betrekking op 

de eenvoud en de helderheid van het 
onderhavige wetsontwerp waar het de 
exploitanten en agrariërs betrof, en op 
de rol van de verschillende overheden. 
Onze conclusie is, dat het aan de wet 
niet zal liggen, hoewel het kampeer-
plaatsenplan een remmende factor is. 
Dat de rijksoverheid plannen heeft om 
ieder gemeentelijk beleid op voorhand 
te frustreren, staat los van de Kam-
peerwet. 

Hoe is nu de positie van de kampeer-
der? De wet maakt een onderscheid 
tussen de zogenaamde 'verblijfsrecre-
anten' en de 'toeristische kampeer-
ders'. De eersten hebben een vaste 
standplaats voor hun caravan of bun-
galowtent, de laatsten zetten voor kor-
tere t i jd hun vakantieverblijf neer, 
soms voor een paar weken, soms voor 
een enkele nacht. Beiden kunnen, als 
er plaats is, zowel op een camping als 
bij de boer terecht. De eerste groep, 
die van de verblijfsrecreanten, krijgt in 
de wet begrijpelijkerwijze de meeste 
aandacht. Zij zetten iets semi-perma-
nents neer, dat er soms permanent 
blijft staan, en waarin vele weekends 
en nagenoeg alle vakanties wordt ge-
leefd. 

Zij hebben ook te maken met een 
verhuurder, die huurprijzen berekent 
die gecontroleerd worden door de Mi-
nister van Economische zaken. Daar-
over bepaalt de wet êén en ander in de 
hoofdstukken VIII en IX. Het valt niet te 
ontkennen, dat de wet de kampeerder, 
en in het bijzonder de verblijfsrecre-
ant, beschermt tegen willekeur. De 
prijsbeheersing gaat geregeld worden 
in een algemene maatregel van be-
stuur. Dat wil zeggen: artikel 30, eerste 
lid, opent de mogelijkheid om bij alge-
mene maatregel van bestuur regelen 
te stellen. Is het de bedoeling van de 
bewindslieden, die regelen inderdaad 
te stellen? 

In een aantal opzichten wordt de 
verblijfsrecreant door de nieuwe wet 
beter beschermd, maar als er geen al-
gemene maatregel van bestuur komt, 
of een te vage algemene maatregel 
van bestuur, gaat de verblijfsrecreant 
er nog steeds niet op vooruit. Wij w i l -
len daarom graag weten wat de plan-
nen van de Regering zijn, want er zijn 
nog steeds allerlei onzekerheden. Laat 
ik een extreem voorbeeld beschrijven. 
Er zijn nogal wat verblijfsrecreanten 
die het geld dat hun ter beschikking 
staat voor vakantie en recreatie gesto-
ken hebben in een stacaravan en de 
huur van een stukje grond op een cam-
ping. Soms gaat het om vissers, soms 
om wandelaars, soms om mensen die 
een paar vierkante meter ruimte om 
zich heen wil len. Zelden zijn dit men-
sen die zich veel kunnen veroorloven. 
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Zij zijn een jaarlijkse huurprijs - die 
overigens ieder jaar moet worden her-
zien - met de exploitant overeengeko-
men en weten precies wat zij daarvoor 
krijgen. Nu besluit de exploitant te in-
vesteren in - ik noem maar een paar 
extreme voorbeelden - in een bow-
lingbaan en een verwarmd zwembad. 
Noch onze visser, noch onze wande-
laar, noch onze rustzoeker zit daarop te 
wachten. Toch zullen die investerin-
gen doorwerken in de jaarlijkse huur-
prijs. Wij zouden een dergelijke situ-
atie graag voorkomen, en wi j vragen 
ons af of dat via de algemene maatre-
gel van bestuur als bedoeld in artikel 
30, eerste lid, mogelijk is. Kan daarin 
bij voorbeeld bepaald worden, dat een 
exploitant van een terrein dat voor 
meer dan vijftig procent op jaarbasis 
verhuurd is aan verblijfsrecreanten, 
slechts dan de voorzieningen kan uit-
breiden indien de huurders daarmee 
akkoord gaan? 

Als dat mogelijk is, en het lijkt mij ze-
ker niet onmogelijk, zijn de bewindslie-
den dan bereid, een dergelijke bepa-
ling in de algemene maatregel van be-
stuur op te nemen? Een positief ant-
woord zou ons verheugen, maar ei-
genlijk vinden wi j dat hier een taak 
voor de gemeenten ligt, die immers 
een kampeerverordening moeten 
vaststellen en die van iedere kampeer-
plaats een reglement moeten goed-
keuren. Kampeerverordening en regie-
ment bieden in dit opzicht mogelijkhe-
den. Misschien ook - ik zeg het met 
enige aarzeling - zouden wi j het moe-
ten aanmoedigen, dat de gemeentebe-
sturen voor enkele centrale voorzie-
ningen zorgen, te financieren wellicht 
met behulp van de toeristenbelasting, 
zoals dat in sommige, sterk toeristi-
sche gemeenten al gebeurt. 

Mijnheer de Voorzitter, er zijn niet al-
leen verblijfsrecreanten, er zijn ook zo-
genaamde toeristische kampeerders. 
De terminologie is niet van mij. Velen 
van hen boeken een plaats op een 
camping voorde duur van hun vakan-
tie. Zij zijn verblijfsrecreanten-in-kort-
verband. Anderen, en over hen zou ik 
graag een paar dingen zeggen, arrive-
ren per auto of fiets, of wandelend met 
hun hebben en houden op hun rug, en 
vragen een plekje voor één of een paar 
nachten. Zij zijn weinig lucratieve gas-
ten voor de campinghouder. Hun 
komst is onaangekondigd, en voor 
hetzelfde geld kunnen zij wegblijven 
en elders hun tenten opslaan. Een 
campinghouder die voor deze mensen 
een plaatsje vri jhoudt loopt het risico, 
dat plekje de ene nacht wel, maar de 
andere nacht niet te verhuren. Voor 

campinghouders moet de verleiding 
dan ook groot zijn om iedere vierkante 
meter zo niet op jaarbasis, dan tenmin-
ste op week- of maandbasis te verhu-
ren. En in feite geldt hetzelfde voor de 
agrariër. Van een overheid die flexibili-
teit en variatie nastreeft, mag dus ver-
wacht worden dat zij regelen stelt 
waardoor een redelijk gespreid aantal 
campinghouders ruimte heeft voor la-
ter in de middag of vroeg in de avond 
arriverende toeristische kampeerders. 

Maar daarvan vinden wi j niets in het 
onderhavige wetsontwerp. Er zijn wel 
openingen: een dergelijke bepaling 
kan in de gemeentelijke kampeerver-
ordening worden opgenomen; B en W 
kunnen eisen stellen ten aanzien van 
het reglement van een kampeerplaats. 
Op zo'n manier kan de campinghouder 
gedwongen worden ruimte te reserve-
ren voor eventueel laat arriverende 
toeristische kampeerders. Zonder 
dwang zullen campinghouders - dat 
geldt ook voor beheerders van terrei-
nen van Staatsbosbeheer - geen plek-
jes open houden voor trekkers. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit alles her-
innert mij aan de begrotingsbehande-
ling van CRM voor 1980 in deze Ka-
mer. Ook bij die gelegenheid heb ik ge-
sproken over het kamperen, en speci-
aal over het toeristisch kamperen. Ik 
heb dat toen in verband gebracht met 
de verantwoordelijkheid van de 
Staatssecretaris van CRM, gezien zijn 
bemoeienis met Staatsbosbeheer en 
de door hem beheerde natuurterrei-
nen. Ik heb toen het volgende gezegd: 
'Daarom de vraag of het mogelijk is 
om eens na te gaan of er aan die vorm 
van kamperen - met kleine tentjes -
nog wel behoefte bestaat en, zo ja, of 
het dan via Staatsbosbeheer mogelijk 
is om in ieder geval te bewerkstelligen 
dat een gedeelte van de terreinen van 
Staatsbosbeheer daarvoor altijd be-
schikbaar blijft.', aldus de Handelingen 
van deze Kamer, zitting 1979-1980, 
blz. 887. 

Op blz. 897 zegde de Staatssecre-
taris een onderzoek en eventuele 
maatregelen toe. Wellicht kan hij nu 
mededelingen doen over zijn bevin-
dingen. Inmiddels hebben wi j uit het al 
eerder genoemde Structuurschema 
begrepen, dat er meer natuurterreinen 
komen in de Staatsbossen. Dat juichen 
wi j toe. 

Mijnheer de Voorzitter! Vorig jaar 
stelde ik vragenderwijs: Is er behoefte 
aan plaatsen voor dit soort kampeer-
ders? Ik geloof nu, dat we die vraag 
met ja kunnen beantwoorden. Hetfiets-
toerisme, vooral ook onder de jeugd, 
neemt toe. Meer Nederlanders blijven 
in de korte maar ook in de zomerva-

kanties in Nederland. De economische 
omstandigheden doen vermoeden, 
dat hotels en pensions niet binnen de 
mogelijkheden van grote groepen lig-
gen. Er zal dus een steeds groter be-
roep worden gedaan op alle vormen 
van kampeerfaciliteiten binnen de ei-
gen grenzen. De beschikbare ruimte is 
niet onbeperkt. Ook hier wordt het een 
zaak van eerlijk delen. Gemeentebe-
sturen kunnen daarbij sturen, ook zon-
der dat de rijksoverheid precies het 
hoe en het wat aangeeft. Laat de rïjks-
overheid zich maar beperken tot prijs-
beheersing; daaraan zal zij de handen 
vol hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens 
nog een aantal opmerkingen artikels-
gewijze te maken, zou ik kort wil len in-
gaan op een vorm van verblijfsrecre-
atie, die helaas in de Kampeerwet ont-
breekt. Het gaat hier om wat ik zou wi l-
len noemen de drijvende zomerhuis-
jes. In allerlei streken van het land zijn 
onofficiële ligplaatsen voor plezier-
vaartuigen ontstaan. Aan een dode 
arm van de Vecht, aan een stukje Us-
sel in de Biesbosch, op tientallen plaat-
sen. Een boer met een weiland aan het 
water geeft toestemming een bootje af 
te meren, maar treft daarvoor uiter-
aard geen voorzieningen. In de praktijk 
blijkt, dat er met deze bootjes nauwe-
lijks gevaren wordt ; vele zijn trouwens 
nauwelijks meer waterwaardig. 

De eigenaars gebruiken deze boot-
jes als onderkomen: als drijvende zo-
merhuisjes. Dit alles kan vaak, omdat 
deze plekjes zich bevinden in gemeen-
ten zonder vigerende bestemmings-
plannen-buitengebied, zodat de ge-
meenten de grootste moeite hebben 
om in te gri jpen. Deze drijftuigen zijn 
nu een gevaar voor de oeverbe-
groeing, voor het mil ieu, maar ook 
voor het kampeerbeleid. Want vaak 
blijft het niet bij de bootjes. 

De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het viel mij op, dat de 
geachte spreker het woord 'Biesbosch' 
liet vallen. Nu ben daartoevall ig van 
op de hoogte. Hij zou mij dan moeten 
aanwijzen, waar dit zich daar voor-
doet, want het betreft een stringent ge-
reglementeerd gebied met een eigen 
autonomie. 

De heer Oskamp (PvdA): Ik heb uiter-
aard de laatste maanden niet het gehe-
le land bereisd. Ik ga af op informatie 
die anderen mij verstrekt hebben. 
Maar mijn medelid de heer Van der 
Werff krijgt antwoord op zijn vraag; hij 
moet alleen nog even wachten. 

Ik zei zoeven dat deze drijftuigen -
een ander woord kan ik er niet voor 
verzinnen - een gevaar zijn voor de oe-
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verbegroeiing en voor het milieu maar 
ook voor het kampeerbeleid. Immers, 
dikwijls blijft het niet bij die bootjes. 

Al gauw staat er een tentje voor de 
kinderen op het wei land. Ik ken een 
plek in Overijssel waar zo 15 vaartui-
gen liggen afgemeerd en waar het 
aanpalende weiland vol staat mettent-
jes. En dat alles zonder sanitair en met 
één kraan bij de boer. En in de praktijk 
kraait daar geen haan meer. Dit betref-
fende terrein ligt dan ook nog in een 
beschermd natuurgebied. Tegen de 
achtergrond van dit soort problema-
tiek is de memorie van antwoord op 
blz. 8 wel wat mager, als ten aanzien 
van onze wens dat er spoedig een wet 
op de waterrecreatie tot stand zal ko-
men, door de bewindslieden wordt op-
gemerkt: 'dat een afzonderlijke wet op 
de waterrecreatie slechts nodig is voor 
zover het in het genoemde structuur-
schema aangekondigde onderzoek hi-
aten in de bestaande wetgeving zal 
aantonen, welke hiaten noch door uit-
breiding van dit wetgeving noch door 
uitbreiding van de werkingssfeer van 
de kampeerwet tot recreatief nachtver-
blijf te water, kunnen worden wegge-
werkt.' 

Als de bewindslieden vanaf het be-
gin al overtuigd waren van mogelijke 
hiaten die opgevuld moeten worden 
door een uitbreiding van de wer-
kingssfeer van de Kampeerwet, dan 
hadden zij daar beter gelijk wat aan 
kunnen doen. Ik hoop in ieder geval, 
dat zij aandacht zullen schenken aan 
de problematiek van de dri j ftuigen en 
iets zullen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
een aantal opmerkingen artikelsgewij-
ze. Bij de opsplitsing van complexen 
zomerhuisjes in individuele kavels ont-
staat rechtsongelijkheid. De bewinds-
lieden kunnen wel een enkel uitzon-
deringsgeval aandragen in de memo-
rie van antwoord, maar daarmee is het 
probleem niet verdwenen. Wij hadden 
in het voorlopig verslag onder artikel 1 
ook niet om uitzonderingen gevraagd, 
die konden we zelf wel verzinnen, 
maar om een reactie op de gecon-
stateerde en inmiddels impliciet toege-
geven rechtsongelijkheid. Wij zien de 
reactie van de Regering alsnog tege-
moet. 

Het vierde lid van artikel 1 lost naar 
onze mening niets op voor wat betreft 
de juridische status van de stacaravan. 
Weliswaar is voor plaatsing volgens 
de bepalingen van de onderhavige wet 
geen bouwvergunning vereist, maar bij 
aanschrijvingen - en meestal gaat het 
dan niet om caravans op campings -
weten gemeentebesturen nog niet 

waar zij aan toe zijn. Bovendien, als de 
stacaravan er eenmaal staat, is dan de 
plaatselijke bouwverordening wel van 
toepassing? 

Recente publikaties over hygiëni-
sche wantoestanden op campings in 
Zeeland hebben ons meer overtuigd 
van de noodzaak van een AMVB als 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, dan de 
antwoorden van de bewindslieden op 
onze vragen. De in Zeeland gesigna-
leerde toestanden tonen overigens 
aan, dat zelfs een uitvoerige AMVB 
geen garantie is. Alles hangt af van ge-
regelde en grondige controle, waarbij 
wi j graag de gemeenten ingeschakeld 
zagen als de meest betrokkenen en di-
rect belanghebbenden. Kunnen de be-
windslieden overigens aangeven hoe 
de gesignaleerde situatie in Zeeland 
heeft kunnen ontstaan en hoe zij den-
ken via de AMVB als bedoel in artikel 
13 en via andere maatregelen een her-
haling te voorkomen? 

Hoe is de situatie in de rest van het 
land? Want toevallig was Zeeland nu 
in het nieuws, maar het had net zo 
goed een ander deel van het land kun-
nen zijn. Ongetwijfeld ligt hier niet al-
leen een verantwoordeli jkheid voor de 
overheid, maar ook voor de exploitan-
ten die zich strikt aan de regels dienen 
te houden en die ook hun gasten zul-
len moeten stimuleren, via het regie-
ment en geregelde controle, de hygië-
ne op het terrein te bevorderen. Ik ben 
overigens bang, dat wij hier aan een 
veel algemener probleem raken. Wie 
in Nederland rondkijkt, krijgt de in-
druk, dat wi j maar een vies volkje zijn, 
zodra wi j buiten eigen huis en tuin ko-
men. Is wel eens overwogen door het 
Ministerie van Volksgezondheid om 
kort voor de zomervakantie een ge-
richte actie te beginnen om de bevol-
king voor te lichten over hygiënisch 
gedrag in de vakantie en over de risi-
co's van onhygiënisch gedrag? 

Ik kom nu tot artikel 19, vierde lid. In 
het voorlopig verslag is bezwaar aan-
getekend tegen een fictieve weigering 
van een vergunning tot het exploiteren 
van een kampeerplaats. Terecht merkt 
de memorie van antwoord op blz. 5 
op, dat een fictieve vergunningverle-
ning vele ongewenste gevolgen heeft 
uit het oogpunt van een verantwoord 
beleid op het gebied van het kamperen 
en op dat van de ruimtelijke ordening. 
Ik behoef de argumenten niet te herha-
len: zij zijn juist. Maar daar gaat het 
ons natuurlijk niet om. Wij hebben 
geen bezwaren omdat wi j de bezwa-
ren verwoord in de memorie van ant-
woord niet onderschrijven. Wij heb-
ben bezwaren omdat het nooit tot een 
fictieve weigering of vergunningverle-

ning mag komen. De overheid dient 
binnen de gestelde termijn een beslis-
sing te nemen en belanghebbenden 
daarvan op de hoogte te stellen. 

Een fictieve weigering zet niet aan 
tot haast, een fictieve vergunningver-
lening wel. 

Wij willen de gemeentebesturen de 
kans niet geven uit louter laksheid een 
burger nodeloos lang op een beslis-
sing te laten wachten, zodat hij vervol-
gens in volledige onzekerheid aan een 
beroepsprocedure moet beginnen. Dat 
alles hangt samen met wat ik heb ge-
zegd aan het begin van mijn bijdrage: 
een wet moet eenvoudig, helder en 
doorzichtig zijn. Zij moet de burger ze-
kerheid geven en zijn rechten en plich-
ten afbakenen. In die fi losofie past 
geen fictieve weigering. De fictieve 
weigering beschermt de gemeente te-
gen de gevolgen van haar eigen laak-
baar gedrag. Zo denken de bewindslie-
den er ook over, gezien hun uitlatingen 
in de memorie van antwoord over de 
fictieve verlening van een vrijstelling 
ingevolge artikel 24, vijfde l id. In feite 
zeggen zij daarover: dat kan niet zo-
veel kwaad voor de gemeenten. Mijn-
heer de Voorzitter! Wij hebben ge-
tracht deze wet te beoordelen vanuit 
de burger. De bewindslieden redene-
ren vanuit de burger. De bewindslie-
den redeneren vanuit de overheid. Dat 
past niet. 

Naar aanleiding van Hoofdstuk V 
van het onderhavige wetsontwerp 
hebben wi j een aantal vragen gesteld. 
Er resteert ons nog één vraag. Zij 
hangt opnieuw samen met het kam-
peerplaatsenplan. In de laatste alinea 
van hun beantwoording van de vragen 
over Hoofdstuk V merken de bewinds-
lieden op: 'Indien de betrokken agrari-
sche bedrijven niet zijn gelegen in ge-
bieden die zijn opgenomen in het kam-
peerplaatsenplan, zullen zij in ieder ge-
val geen vrijstelling op grond van arti-
kel 21 kunnen krijgen'. Dat is duidelijk 
genoeg, want voorkomen in het kam-
peerplaatsenplan is een voorwaarde 
voor een vergunning of een vrijstel-
l ing. Maar even aangenomen, dat het 
bestemmingsplan het kamperen niet 
verbiedt: mogelijk dat zo'n agrariër 
dan toch niet in het kampeerplaatsen-
plan staat en zijn buurman wel, omdat 
hij geen behoefte heeft aan kampeer-
ders? En wat moet zijn opvolger dan 
doen om alsnog in het kampeerplaat-
senplan opgenomen te worden? 

Overigens, wi l ik graag hierop aan-
sluitend benadrukken hoeveel belang 
wij hechten aan het kamperen bij de 
boer, en dat niet alleen met het oog op 
de economische situatie van de boe-
ren en de grotere kampeervariatie die 
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nu mogelijk wordt. Wij achten het ook 
van wezenlijk belang, dat agrariërs en 
'stadsmensen' elkaar beter leren ken-
nen. Er heerst veel wederzijds onbe-
grip en het kamperen bij de boer kan 
helpen om dat weg te nemen. 

Ten aanzien van onze vragen over 
het overgangsregime heeft de memo-
rie van antwoord onze ongerustheid 
niet weggenomen. Wij vrezen nog 
steeds dat het een chaos wordt met 
veel onzekerheid. Wij hopen dat de be-
windslieden de vinger aan de pols 
houden en zo nodig ingrijpen. Wat 
kunnen de bewindslieden zelf doen 
om bij voorbeeld de beroepsprocedu-
re te versnellen? Termijnen van 4 of 5 
jaar zijn geen uitzondering! 

Ik kom tot een afsluiting. Ik ben mij 
bewust, dat ik relatief veel aandacht 
heb besteed aan het kampeerplaatsen-
plan. Dat heeft alles te maken met het 
feit, dat het niet in het oorsponkelijk 
ontwerp stond en dus niet duidelijk ge-
motiveerd werd in de memorie van 
toelichting en latere schriftelijke stuk-
ken. Wij vinden het nog steeds een on-
verstandig en ondoordacht amende-
ment en wi j betreuren het, dat het ter 
overzijde door VVD en CDA is ge-
steund. De Regering moet er nu het 
beste van maken maar wij hebben de 
indruk gekregen, dat de bewindslieden 
er ook niet onverdeeld gelukkig mee 
zijn. De VNG trouwens ook niet, dus 
wie eigenlijk wel, behalve de indiener, 
de heer Evenhuis? Dat wij opnieuw 
vragen hebben gesteld over het kam-
peerplaatsenplan is om te bereiken, 
dat in het antwoord opnieuw iets van 
de invulling en werking van de rege-
ling duidelijk wordt en op papier komt 
te staan. De gemeenten, campinghou-
ders en agrariërs moeten wel weten 
waaraan zij toe zijn. 

De fracties van PvdA, PPR en PSP 
zullen dit wetsontwerp steunen. Wij 
hebben kritiek op onderdelen en zijn 
ongelukkig met het kampeerplaatsen-
plan. Wij hopen dat de gemeenten de 
verantwoordelijkheid die hun gegeven 
wordt om een flexibel kampeerbeleid te 
voeren waar kunnen maken. Dat zal me-
de afhangen van de vraag of dit hun on-
mogelijk gemaakt gaat worden door de 
PKB die is neergelegd in het Structuur-
schema Openluchtrecreatie. 

D 
De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is typisch zo'n wets-
ontwerp, waarbij je eerste reactie is, 
dat het een goede zaak is, maar dat toch 
na lezing en overweging bedenkingen 
bij je doet opkomen. Ik bedoel dan 
echt niet eens artikel 22a, 'het gelegen-

heid geven tot recreatief nachtverblijf', 
dat al vele lachers op z'n hand heeft 
gekregen. Alleen het punt dat wij als 
Eerste Kamer op de valreep staan en 
nog zoveel andere dingen te doen heb-
ben, weerhoudt mij ervan het voor-
beeld van de heer Oskamp met zijn 
doorwrocht betoog te volgen. 

Overigens ben ik zeer benieuwd 
naar het antwoord van de bewindslie-
den op een paar vragen zijnerzijds, die 
ook door mij nog zullen worden be-
licht. Vandaar dat ik eerst enkele 
vraagpunten van algemene aard wil 
aanstippen. Vele goede aspecten, zo-
als het behoefte-element, versterkt nog 
door onze ietwat versoberende demo-
cratie, aandacht voor de diversiteit van 
recreatieve verlangens, de verdeling 
van de schaarse ruimte, soms ruimte 
van bijzondere aard, moet ik verder 
onvermeld laten. Zo zou wellicht door 
gebrek aan evenwicht een te kritische 
toon kunnen klinken. 

Allereerst constateer ik dat kampe-
ren vandaag de dag als een puur recre-
atieve bezigheid wordt gezien en niet 
meer die intensiteit van levensbe-
schouwelijke aard heeft als bij voor-
beeld vlak na de eerste wereldoorlog, 
toen een sfeer van terug naar de na-
tuur, logcabin en zelfs rein Leben werd 
gepropageerd. Dat is belangrijk, om-
dat in het afwegingsproces dan ook 
zonder het hanteren van dergelijke as-
sociatief geladen begrippen deze wet-
geving op zakelijke gronden benaderd 
kan worden. 

Rond die toch al langdurige en uit-
voerige geschiedenis van de behande-
ling van dit wetsontwerp tot nu toe 
heb ik de laatste jaren twee verwijten 
beluisterd. Het eerste is dat de autori-
teiten te weinig ti jd hebben gekregen 
om fundamenteel te kunnen reageren 
op het voorontwerp van wet. Het twee-
de is dat het effect van de inspraakron-
den gering lijkt. Beredeneerde benade-
ring leverde helemaal niets op, 
schreeuwerige actie wel wat. Indien 
dat laatste het geval zou zijn, be-
treuren wi j dat omdat een democratie 
berust op debat en argumenten, niet 
op verbaal laat staan op ander geweld. 

Sinds de tweede wereldoorlog be-
staat er een verdienstelijke, inmiddels 
ook wat uitgegroeide instelling, de 
Stichting Nederlandse Kampeerraad. 
Nu wordt voorgesteld, volgens hoofd-
stuk twee van het wetsontwerp, die 
raad een officiële status te verlenen, 
onder dezelfde naam. Men kan zich af-
vragen, waarom niet is gekozen voor 
de raad voor het kamperen, dit naar 
analogie van de Raad voor de Ruimte-
lijke Ordening en de Raad voor de 
Kunst. Dan zouden we de RAKA of 
KARA krijgen. Ze vergaderen dan na-

tuurli jk in een tent. Die bestaande 
stichting is een soort federatie, met 
een staf en, met consulenten. Gaat die 
stichting zich nu opheffen? Wat ge-
beurt er dan met de mensen die er 
werken? Neemt het Rijk of nemen la-
gere overheden die over? Dat die nieu-
we raad op basis van artikel 87 van de 
Grondwet bij wet wordt ingesteld, zo-
dat wi j er nu wat over kunnen zeggen, 
juichen wi j toe. 

De bewindslieden hebben gesteld 
dat het lichaam niet te groot moet zijn, 
zeker niet meer dan anderhalf dozijn 
mensen. Onze fractie is het hiermee 
eens. De bewindsman van CRM heeft 
in de Tweede Kamer gezegd - Hande-
lingen, pagina 1660 - dat het een ge-
subsidieerd orgaan is. Dat woord 'ge-
subsidieerd' verbaast mij toch wel. Ik 
zou in het geval van een officieel bij wet 
ingesteld adviesorgaan liever wil len 
spreken over 'gefinancierd'. Dit advies-
orgaan van de overheid is toch wel 
een wat wonderli jk produkt. Ik weet wel 
dat zulke adviesorganen een soort van 
integratiemechanisme beogen, maar 
gaat dit niet wat te ver. 

Het orgaan geeft advies, gevraagd 
of ongevraagd aan de Minister van 
CRM, niet aan de mede-betrokken Mi-
nisters, die van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Waarom niet, zo luidt 
mijn vraag. Volgens artikel 2.2. geeft 
die raad ook elders gevraagde en on-
gevraagde adviezen, namelijk aan de 
provincies, de gemeenten aan organi-
saties en zelfs aan ondernemers. Ik zie 
het nut van ongevraagde adviezen niet 
in, want zij gaan logischerwijs meestal 
de la in. De Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid heeft in 1974 dit al 
met nadruk gesteld. 

Is de Staatssecretaris bereid er zorg 
voor te dragen, dat de aan hem door 
de Kampeerraad uitgebrachte wel of 
niet gevraagde adviezen binnen een 
bepaalde termijn ook concreet worden 
beantwoord? Adviezen ontvangt de 
rijksoverheid genoeg. Het frappeert 
telkens weer, dat de beargumenteerde 
beantwoording van zulke adviezen 
vaak lang uitblijft. 

Aan welke termijn denkt de Staats-
secretaris? Dit geldt uiteraard niet voor 
detailadviezen maar adviezen van 
meer fundamentele aard. Deze officië-
le ministeriële adviesraad heeft ten 
aanzien van de lagere overheden - als 
eventueel een ongevraagd advies is 
uitgebracht - een stok achter de deur. 
Die raad 'staat de Minister bij de uit-
voering van het beleid ten dienste.' Ik 
vind dat geen fraaie constructie. Waar 
is de bewindsman verantwoordelijk en 
waar de Kampeerraad? Die vraag is in 
de Tweede Kamer gesteld, en zowel in 
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de memorie van antwoord als in de 
nadere memorie van antwoord beant-
woord maar er is op dit punt onvol-
doende uitsluitsel gegeven. 

Overigens is dit misschien wel een 
spiegelgevecht, want die nieuwe raad 
heeft well icht geen lang leven. De mo-
tie-de Boer waarschuwt tegen versnip-
pering en partiële benadering en 
drong aan op één adviescollege in de-
ze gehele sector. Dat zou dan een op-
gaan van de Kampeerraad in een Raad 
voor recreatie en toerisme betekenen. 
Dat is ook terug te vinden in het SSOR 
op pagina 123. Overigens houd ik 
staande, dat de statusverhoging bij 
wet en de bevoegdheden van de Kam-
peerraad nieuwe stijl op zich zelf een 
centralistische tendentie betekenen. 
De heer Oskamp zei zoeven, dat een 
duidelijke decentraliserende tendentie 
in het wetsontwerp aanwezig is. Later 
nam hij met een aantal voorbeelden 
hiervan wat terug. 

Men kan pas decentraliseren als pro-
ces vanuit een centrale regeling. 

Zie ik het goed, wanneer ik stel dat 
er geen centrale regeling bestaat, dat 
tot nu toe de recreatieve aangelegen-
heden zelfstandig door provincies en 
gemeenten geregeld zijn en dat er nu 
een centrale regeling tot stand komt? 
Sommige provincies, zoals bij voor-
beeld Brabant en Limburg, hebben zelf 
regels opgesteld, niet uit overdreven 
bedilzucht, maar ter wille van de con-
sument, de kampeerbedrijven, het na-
tuurbehoud en wellicht ook het be-
houd van de agrariërs. Zulke provin-
cies formuleerden beleid, regelden en 
controleerden en traden, indien nodig, 
zelfs op door het verwijderen van bij 
voorbeeld boten en kampeereenheden 
uit de Biesbosch. Daarvoor komt nu 
een centrale wet die uitstijgt boven de 
goed functionerende provinciale rege-
lingen. 

Na die algemene nationale regeling 
geformuleerd te hebben, schuift men 
de verdere gang van zaken op de 
gemeentelijke verantwoordeli jkheid, 
hoewel de recreatieproblematiek veel-
al de gemeentelijke grenzen ver over-
schrijdt. Eventueel geeft het zelfs aan-
leiding tot het tot stand komen van 
gemeenschappelijke regelingen, zoals 
in Drenthe en Brabant. Ook de plan-
ningsprocedure-openluchtrecreatie 
(PPO) gaat uitdrukkelijk uit van regio's 
en regionale verbanden. Gezien de di-
versiteit van belangen van de verschil-
lende gemeentebesturen en het terug-
schuiven van deze problematiek naar 
de gemeenteraden, vrees ik dat er in 
sommige, op dit moment goed lopen-
de regio's, heilloze wri jving kan ont-

staan. Ik hoor nu iets over Friesland, 
maar dat is dan ook een aparte provin-
cie. 

Wat het vraagstuk van het bestem-
mingsplan buitengebied betreft, wil ik 
het volgende opmerken. De formule-
ring van beleid, planning en uitvoe-
ring, inclusief controle, gaat naar de 
gemeente. Dit zijn taken die tot nu toe 
verricht werden door drie, eventueel 
twee overheidsinstellingen. Gaan ge-
meenten nu het werk van rijk en pro-
vincies overnemen en hoe gaat dit in 
zijn werk? Vindt deze operatie budget-
tair-neutraal plaats? Betekent dit over-
heveling van ambtenaren en geldmid-
delen? Is de kostenverzwaring voor 
gemeentebesturen, die er ongetwij-
feld is, globaal berekend? Hoe is het 
dan gesteld met de consulenten van 
de huidige kampeerraad? 

Ik constateer enerzijds centralisme 
en anderzijds een well icht wat doorge-
schoten decentraal streven, dat verder 
gaat dan de huidige praktijk op basis 
van de zelfstandigheid, zoals deze 
thans bestaat bij gemeenten en pro-
vincies. 

Natuurlijk blijven gemeentelijke be-
stemmingsplannen voor het buitenge-
bied - die zijn er lang niet in voldoende 
mate, zoals de heer Oskamp duidelijk 
heeft aangetoond - afhankelijk van de 
inpassing in de streekplanologie en de 
goedkeuring van gedeputeerde staten. 

In welk stadium gaat het toetsings-
kader van het provinciale beleidsplan 
openluchtrecreatie, zoals dat in het 
SOR genoemd wordt, een rol spelen? 
Dan betekent het namelijk, dat datge-
ne wat nu naar de gemeenten wordt 
toegeschoven als een eigen verant-
woordeli jkheid, via de provinciale 
planningsprocedure toch weer in het 
hogere systeem van overheidsinstel-
lingen terecht komt. Ik concludeer dit 
uit hetgeen ik in het SOR gelezen heb. 
Ik voorzie dat bepaalde lokale belan-
gen en zeker ook individuele belangen, 
zwaarder zullen wegen, dan bij voor-
beeld het nationale belang met betrek-
king tot beschermingsaspecten van 
flora en fauna in bepaalde gebieden, 
vooral aan de randen daarvan. 

Ik voorzie verder een eventueel 
fraaie regelgeving, doch weinig con-
trole. Pagina 79 van het structuursche-
ma openluchtrecreatie is rijkelijk opti-
mistisch. Controle is ook eigenlijk on-
mogelijk. Bedenk wel : regels werken 
pas als ze als redelijk ervaren worden 
en als er controle plaatsvindt en als er 
sancties zijn. Kan de Staatssecretaris 
mij geruststellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De vreugde 
van de een is vaak de wanhoop van de 
ander. Welke participanten zijn er bij 

dit gebeuren? De agrariër, de bedrijfs-
voerder, de recreant en de natuurbe-
schermer. Juist die solitaire natuurbe-
schermer is de wanhoop nabij, als hij 
of zij de Veluwe bezoekt. Vroeger was 
dat een onherbergzame woestenij en 
nu blijkt dit gebied de recreatieve druk 
niet geheel zonder blijvende schade te 
kunnen doorstaan. Er zal dus een con-
soliderend, terugdringend beleid ge-
voerd moeten worden ten einde waar-
devolle gebieden nader te bescher-
men. 

Nu, dan doemt het probleem van de 
compensatie op. Volgens het struc-
tuurschema is er dan voor verblijfsre-
creatie 2000 ha. extra nodig, te onttrek-
ken, naar ik veronderstel, aan de agra-
rische sector. Maar dan ook met afwe-
ging en prioriteitsstelling, eventueel 
zelfs via ' landschapsbouw', op zich zelf 
aanvaardbaar, maar ik vraag me af of 
er voldoende arme, niet waardevolle 
gronden te vinden zijn. Overigens zegt 
de heer Nas daarvan: niets verwach-
ten, alles hopen. 

Ik wi l er in dit verband op wijzen dat 
de Nationale raad voor landbouwkun-
dig onderzoek zich ook met deze pro-
blematiek bezighoudt. Ik vermeld dit 
speciaal omdat ik juist deze activiteit 
niet terugvind in een overigens zeer 
belangwekkend en lezenswaardig 
b o e k - waarmee ik de bewindsman 
van CRM graag wi l complimenteren -
getiteld 'Informatie over lopende en 
voorgenomen onderzoeken openlucht-
rekreatie'. Het verbaast mij overigens 
dat 'recreatie' hier met een 'k' wordt 
geschreven en in andere stukken weer 
met een 'c', maar soedah I 

Toch is er iets belangrijks gemoeid 
met die voorgenomen en lopende on-
derzoeken, omdat er allerlei verschil-
lende instellingen mee bezig zijn. 

Naast de Nationale raad, die ik zoë-
ven al noemde, wi l ik er toch op wijzen 
dat ook provincies en gemeenten op 
dit gebied niet niks doen. 

Maar hoe worden de resultaten, die 
niet gelijktijdig bekend en gepubli-
ceerd worden en in bespreking komen, 
bij elkaar gebracht? Daar is superma-
nagement voor nodig! Doet dit depar-
tement dat of gaat de nieuwe Kam-
peerraad zich daarover buigen en die 
zaken bij elkaar brengen? Ik ben daar 
benieuwd naar. 

Ik wi l erop wijzen, dat als er uitloop-
mogelijkheden moeten komen, deze 
voor de zuidelijke Randstad maar op 
één plaats zijn te vinden: west-Bra-
bant, waar ik toevallig zelf vandaan 
kom. West-Brabant zal dan weliswaar 
minder overloop van woningzoeken-
den krijgen, maar wel een versterkte -
al sinds jaar en dag bestaande - recre-
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atieve overloop. Realiseert de Staats-
secretaris zich, wat dit alleen al voor 
de provinciale en gemeentelijke infra-
structuur betekent? Hoe moet dat wor-
den geanalyseerd? Volgens het beken-
de systeem van 'trial and error' dat 
zelfs in liberale kring de wenkbrauwen 
doet optrekken? Wie het gaat betalen, 
laat ik helemaal maar in het midden. 

Bij dit alles wi l ik bepaald een lans 
breken voor de kampeerbedrijven en 
hun ondernemers. Ik weet het, er zijn 
er die de consument onmondig nou-
den, ook die een soort vaste loop naar 
het kampwinkeltje met fancy-prijzen 
afdwingen, er zijn er die schandelijke 
koppelverkoop bedrijven, allemaal za-
ken die wi j verafschuwen als misbruik-
maken van quasi-monopolieposit ies' 
soms tegenover mensen die echt niet 
beter weten en ook niet weten te re-
ageren. Misschien is dit iets voor een 
cursus volwasseneneducatie, maar 
dat is een ander chapiter. Er zijn echter 
veel meer goede, toegewijde en cor-
recte ondernemers. 

Hun bedrijven, gevestigd met soms 
niet geringe investeringen, doet het 
vrije kamperen in feite oneigenlijke 
concurrentie aan, zeker wanneer een 
paar handige grondeigenaren op aan-
palende erfterreinen kampeereenhe-
den gaan clusteren, nog afgezien van 
het feit dat zelfs het Rijk eventueel in 
de concurrentieslag gaat. De gemid-
delde consument is op lange termijn 
er niet mee gediend dat het voorzie-
ningenpakket en -niveau van de geves-
tigde bedrijven ten gevolge van een 
dergelijke concurrentie achteruit zou-
den gaan, maar evenmin m e t - en ik 
wi l hierin graag de heer Oskamp bij-
vallen - een heilloos opbieden in voor-
zieningen. Hoe ziet de Staatssecretaris 
dat? 

Ik wi l een paar opmerkingen maken 
over het vrij kamperen en de daarmee 
gepaard gaande vervuil ing. De heer 
Oskamp gaf een paar aardige voor-
beelden van excessen, het begint met 
een klein clustertje en dat zwelt aan. 
Dan wordt het bestuurlijk pas moeilijk 
om er een eind aan te maken. Men 
kent dat probleem bij herhaling, ook in 
Brabant zelfs in de Biesbosch. Wordt 
het risico van vervuil ing door dat wil le-
keurig kamperen op een erf, juist bij 
die zonering tegen de grenzen van na-
tuurterreinen aan, niet onderschat? 

Wanneer schat de Staatssecretaris 
dat dit wetsontwerp, indien aanvaard, 
in werking zal treden? Hij schrijft in 
een brief dat in 1981 de provinciale en 
gemeentelijke regelingen en verorde-
ningen van kracht moeten blijven. Het 
komt mij voor dat dit ook nog in 1982 
zal gelden. Hoe zal de consument na-

der worden geïnformeerd bij verschui-
ving van aanbod van nieuwe mogelijk-
heden? Natuurlijk, een brochure! Het 
zal echter vooral via provinciale, regi-
onale en lokale VVV's moeten gebeu-
ren. 

a. Worden die VVV's tijdig geïnfor-
meerd? 'Ti jdig' betekent minstens een 
jaar tevoren. 

b. Hoe ligt het, gezien die VVV's, 
met een eventuele rijkssubsidiëring 
van provinciale c.q. lokale of regionale 
VVV's? Ik pleit er niet voor, maar ik wi l 
graag antwoord op dit punt. 

Dat de bewindsman de aandacht 
voor de gehandicapte als normaal nee 
kunnende draaien in het kampeerge-
beuren tracht te bevorderen, onder an-
dere via een gerichte adviesaanvrage 
aan de huidige Kampeerraad, vinden 
wi j een heel goede zaak. 

Dat hij de rechtsbescherming van 
kampeerders apart wil regelen, komt 
ons op verschillende gronden juist 
voor. Dat hij echter gemeend heeft dat 
de waterrecreatie niet in een wets-
ontwerp als dit past, verbaast ons. Hij 
stelt onder andere als argument dat de 
effecten van het kiezen van ligplaats 
op natuur- en landschap in het geding 
zijn. Het komt mij dat dit effect even-
zeer het geval zal zijn bij het kiezen van 
een situering van een kampeerbedrijf, 
zelfs van een enkelvoudige, eenvoudi-
ge en in de ti jd gelimiteerde zoge-
naamde toeristische kampeerplek. 

Ik acht het passend, bij deze gele-
genheid, waarschijnlijk in het laatste 
contact tussen bewindslieden en dit 
Huis, hen dank te brengen - en dat 
geldt zeker voor de eerste onderteke-
naar - voor de bedachtzame, even-
wichtige en ervaren wijze waarop hij 
en de andere Staatssecretaris als goe-
de bestuurders, de vele vraagstuk-
ken uit hun portefeuilles hebben be-
handeld en behartigd. 

Aanvaarding van dit wetsontwerp 
kan, zeker na die enorme aanloopti jd, 
daarvan een voorbeeld zijn. Voor de 
bewindslieden is dit wellicht een punt 
van satisfactie. 

D 
Mevrouw Van Soest-Jansbeken 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! In het 
CDA-verkiezingsprogramma 'om een 
zinvol bestaan 'lezen wi j onder hoofd-
stuk III 'Welzijnsbeleid en CRM': 'Vrije-
tijdsbesteding en recreatie vragen, 
onder meer vanwege een toenemend 
beslag op de beschikbare ruimte in 
ons land, om een voorwaardeschep-
pend overheidsbeleid. Recreatie is 
daarin geen compensatie voor het ar-
beidsproces, dit moet in zich zelf be-
vredigend zijn en de mens mogelijkhe-
den tot ontplooiing bieden'. 

Vandaag is aan de orde de Kampeer-
wet. In 1977 reeds ingediend, is nu na 
vele veranderingen en verbeteringen 
de wetter behandeling in deze Kamer. 
Wij hebben hierbij te maken met een 
merkwaardig verschijnsel. Mensen 
zijn begonnen als nomaden, zwervend 
over de wereld. Steeds meer zijn zij 
zich in de loop der eeuwen veilig gaan 
stellen tegen invloeden van weer, zijn 
zij huis en huisgenoten gaan beveili-
gen en hebben zaken aangebracht die 
hun leven vergemakkelijkten en ver-
aangenaamden. Van nomaden, die in 
tenten leefden, werden zij lieden die in 
hutten woonden, in primitieve onder-
komens. Daarna bouwden zij huizen 
met steeds meer comfort. 

En wat zien wi j nu? Van veiligheid en 
comfort leidt het oerinstinct de mens 
ertoe in zijn vakantie en vrije ti jd te ver-
blijven in primitieve onderkomens. 
Mensen gaan kamperen. Zóveel men-
sen gaan kamperen, dat dit om orde-
ning en regels vraagt. Een gegeven is 
dat in ons dichtbevolkte land de vraag 
naar openluchtrecreatievoorzieningen 
steeds groter wordt. Wij beschikken 
over steeds meer vrije t i jd en verplaat-
sen ons gemakkelijk. Wel zullen vele 
recreanten in de komende jaren min-
der ver van huis wil len gaan vanwege 
de economische situatie waarin wij nu 
verkeren. 

Er wordt gezocht naar goedkopere 
vormen van vrijetijdsbesteding. De 
verblijfsrecreatie vervult daarin, ook in 
sociaal opzicht, een belangrijke func-
tie. Dit wordt nog steeds als zijnde een 
wezenlijk onderdeel van het welzijn, 
onvoldoende erkend. De noodzakelijke 
toeneming van voorzieningen in de 
verblijfsrecreatieve sfeer heeft veel 
meer aandacht nodig. Maar al te gauw 
wordt gesteld dat kampeermiddelen 
op een vaste standplaats bij voorbeeld 
landschapsontsierend zijn, de druk op 
kwetsbare natuurgebieden vergroten, 
stukjes verstedelijking zijn en nog niet 
eens bijdragen tot omzetverhoging 
van de plaatselijke middenstand. 

Toch is er een grote behoefte aan 
vaste standplaatsen. Wel moet ervoor 
gewaakt worden, dat deze vorm van 
recreatie niet leidt tot het geven van 
minder ruimte, zowel letterlijk als f i -
guurlijk, aan de toeristische kampeer-
der. Die komt de laatste jaren - dit is 
hier vanmiddag al meermalen gezegd 
- steeds sterker in de verdrukking. 
Daarom vragen wi j om een evenwich-
tig beleid bij het verdelen van ruimte 
voor vaste en toeristische standplaat-
sen. Er zouden daarover voorschriften 
kunnen worden opgenomen in de ex-
ploitatievergunningen. 
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Extra aandacht wil len wij vragen 
voor het bieden van meer mogelijkhe-
den aan gehandicapten voor deze 
vorm van recreatie. Er zijn in Neder-
land nog veel te weinig campings die 
alle voorzieningen hebben die voor 
gehandicapten nodig zijn. In het alge-
meen is men van mening dat het ten 
behoeve van gehandicapten te voeren 
beleid erop gericht dient te zijn om 
door middel van het creëren van voor-
zieningen en het beïnvloeden van de 
samenleving het de gehandicapten 
mogelijk te maken deel te nemen aan 
wat zich in de samenleving afspeelt. 

Met andere woorden: óók gehandi-
capten moeten kunnen deelnemen 
aan het dagelijks leven, daarin verant-
woordeli jkheid kunnen dragen en de-
zelfde mogelijkheden hebben als niet-
gehandicapten. Aangezien veel gehan-
dicapten niet meer aan het arbeidspro-
ces kunnen deelnemen, verdient hun 
tijdsbesteding extra aandacht. Een 
goede toegankelijkheid zowel in 
bouwtechnisch als in mentaal opzicht 
is grondvoorwaarde om het ook de ge-
handicapte mogel i jk te maken afhan-
kelijk van zijn eigen wensen en moge-
lijkheden, deel te nemen aan het recre-
atiegebeuren. 

Jaarlijks worden in ons land uit de 
openbare middelen miljoenen guldens 
uitgegeven, die worden besteed aan 
de aanleg, het beheer en onderhoud 
van recreatieve voorzieningen in de 
open lucht. 

Het merendeel van deze voorzienin-
gen is bestemd voor openbaar ge-
bruik. In de praktijk wordt echter dik-
wijls vergeten dat dit gebruik door ie-
dereen doorkruist wordt, doordat de 
vormgeving bepaalde groepen poten-
tiële recreanten van het gebruik van 
deze voorzieningen bij voorbaat reeds 
uitsluit. Met name de groep gehandi-
capten is hiervan dikwijls de dupe. Het 
'vergeten' van aanpassingen voor ge-
handicapten blijkt niet een kwestie van 
'niet weten', maar vrees voor financië-
le consequenties en vrees voor het feit 
dat gehandicapten de komst c.q. het 
verblijf van niet-gehandicapte gasten 
zouden kunnen beïnvloeden. 

Veelal worden de financiële conse-
quenties van aanpassingen als 'meer-
kosten' betiteld. Kosten, verbonden 
aan het treffen van bouwkundige voor-
zieningen om gehandicapten in staat 
te stellen deel te kunnen nemen aan 
verblijfsrecreatie dienen echter als 
noodzakelijke kosten te worden be-
schouwd. Het gaat immers om gelijk-
berechtiging: de gehandicapte deel te 
laten hebben aan datgene wat voor 
niet-gehandicapten vanzelfsprekend 

is. Misschien zou het jaar 1981 dat is 
uitgeroepen als het jaar van gehandi-
capten daaraan een impuls kunnen ge-
ven. 

Kan de Staatssecretaris zeggen of 
het in de bedoeling ligt dit jaar extra 
faciliteiten te verlenen aan kampeer-
terreinen waarvan de eigenaren bereid 
zijn speciale investeringen te doen ten 
behoeve van het toegankelijk maken 
van hun recreatie-accommodaties 
voor gehandicapten? En kan de Staats-
secretaris mededelen of de besteding 
en de bestedingsmogelijkheden van 
gehandicapten voor de vakantieperi-
ode al onderwerp van bespreking zijn 
geweest in de interdepartementale 
stuurgroep revalidatiebeleid? 

Wij hebben gevraagd naar de moge-
lijkheid tot het verlenen van steun aan 
gemeenten met het oog op de werkge-
legenheid en willen deze vraag gaarne 
verduidelijken. De kans bestaat dat 
kleine gemeenten relatief veel kosten 
krijgen bij het maken van het kampeer-
plaatsenplan en het inpassen van dit 
plan in het bestemmingsplan. Deze 
kleine gemeenten zijn over het alge-
meen niet in het bezit van een 
gemeentelijke stedebouwkundige 
maar zijn aangesloten bij een stede-
bouwkundig bureau, wat elke wijzi-
ging van een eenmaal vastgesteld 
bestemmingsplan natuurlijk per geval 
in rekening brengt. 

Het gevolg is naar alle waarschijn-
lijkheid dat zo'n nieuw kampeerplaat-
senplan extra werkgelegenheid geeft 
in verband met inrichting of herinrich-
ting van deze recreatiegebieden en na-
derhand van het onderhouden en ex-
ploiteren ervan. Kan de Staatssecre-
taris zeggen of in dergelijke gevallen 
steun van het Rijk mogelijk is? 

Tot slot hebben wij nog een vraag 
over artikel 27, tweede lid van de Kam-
peerwet. Verstaan wij het goed dat de 
huidige formulering zo is dat deze 
vorm van kamperen geheel vrij wordt 
gelaten. Betekent dat dan dat er achter 
elk woonhuis drie kampeermiddelen 
kunnen staan tussen 15 maart en 1 no-
vember zonder dat dit wordt getoetst 
aan het kampeerplaatsenplan? Als dit 
zo is, bestaat dan niet de kans dat deze 
vrijheid ontoelaatbare proporties zal 
aannemen, waardoor het buitenge-
bied ernstig wordt aangetast, wat in 
tegenstelling is met andere beleids-
voornemens op dit punt? 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
agenda van heden toe te voegen het 
wetsontwerp Machtiging tot oprich-

ting van de Stichting Opbouw Open 
Universiteit (16 628). 

Daartoe wordt besloten 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Machtiging tot oprich-
ting van de Stichting Opbouw Open 
Universiteit (16 628). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de voorzitter van de vaste Commissie 
voor Wetenschapsbeleid en Weten-
schappelijk Onderwijs, de heer Zou-
tendijk, tot het uitbrengen van het ver-
slag van de commissie. 

De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het onderzoek van dit wets-
ontwerp heeft de commissie geen aan-
leiding gegeven tot het maken van op-
merkingen. 

Het wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is het beleidsdebat over 
onderwerpen rakende het Departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen met betrekking tot het onderdeel 
Wetenschapsbeleid (16 400-VIII). 

D 
De heer Diepenhorst (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is een betrekkelijk 
gunstig tijdstip om met de bewinds-
man over het wetenschapsbeleid van 
gedachten te wisselen. Er wordt een 
kabinetsperiode afgesloten en al is ge-
durende deze jaren niet steeds dezelf-
de figuur met de voornaamste verant-
woordelijkheid belast geweest - he-
laas sloeg de dood in 1979 toe - , zijne 
excellentie Van Trier heeft dan toch 
deskundig en met ijver getracht, ver-
dere uitvoering te geven aan een me-
de door andere aangevangen bouw-
sel. In het buitenland werd wel de 
klacht geuit dat regeringen de vrese-
lijkste dingen in het eerste jaar van 
hun optreden plegen te doen; in dit 
geval is er geen grond tot zulke kritiek. 
Vandaar dat ik de aanwezigheid van 
Minister Pais als een toegift be-
schouw, welke immers enkel na een 
geslaagd optreden op haar plaats is. 

Over het algemeen zijn er, met be-
hoedzaamheid en niet zonder argu-
mentatie, bepaalde lijnen, misschien 
onder enige ombuiging, doorgetrok-
ken. Pièce de resistance is ongetwijfeld 
het stuk Wetenschapsbudget 1981. Dit 
plaatst wel dadelijk voor de vraag of 
hetgeen werd voorgelegd niet door 
bezwaren wordt gedrukt. De stof is 
naar zich laat verstaan weerbarstig. 
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Een lijst van 293 afkortingen, waarin 
niet de slechts éénmaal vermelde wer-
den opgenomen, lokt weinig aan, ten-
zij men het aardig vindt telkens andere 
combinaties van letters aan te treffen: 
overigens zijn, als het niet om letters 
maar om cijfers gaat, telefoonboeken 
nog boeiender. Merkwaardig is soms 
het gebezigde Nederlands. 

Al op blz. 6 treft het woord 'eenma-
l ig ' ; later volgen 'inschatten' en 'tarief-
stell ing'. Het 'creëren van moederpos-
ten ' wijst op bijzonder scheppend ver-
mogen, op blz. 41 , hetgeen ook geldt 
voor het 'genereren van technische 
kennis', op blz. 49. Als er sprake is van 
'goede, deels al tot stand gekomen 
voornemens', zou iemand bij voorrang 
graag eens wat over een niet tot stand 
gekomen voornemen willen horen; an-
ders dan in de regels van TS.EIiot: 

'Between the idea and the reality, 
between the motion and the act falls 
the shadow', valt hier niet een scha-
duw, maar veeleer een gat. Het is jam-
mer dat het departement ter verster-
king van dit, af en toe een heel behoor-
lijke hoeveelheid vakjargon wegge-
vend, regeringsstuk niet een auteur 
heeft aangezocht voor de definitieve 
tekst; Maarten 't Hart is toch tot veel in 
staat. 

Of er aan een afzonderlijk Departe-
ment van Wetenschapsbeleid behoef-
te bestaat, dus aan een versteviging 
van de positie van de Minister, die een 
eigen portefeuille zou krijgen en van 
zijn medewerkers? Louter bezien van-
uit het standpunt van betaalbare werk-
verschaffing pleit er oppervlakkig iets 
vóór en iets tegen. Gunstig lijkt het dat 
er arbeidsplaatsen zonder al te kostba-
re apparatuur bij komen. 

Ten nadele kan gelden dat nu al de 
staf medewerkers nogal van zwaar, ie-
mand zou ook kunnen zeggen, 'van se-
cretaressen-gerechtigd kaliber' is, dat 
men thans reeds, bescheiden produce-
rend, honderden pagina's afscheidt, 
waarbij nog wel eens herhaling op-
treedt, en dat straks nog veel meer aan 
het papier zal worden toevertrouwd. 
Meer gezet overleg vraagt of de Minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen, 
daar veel zo niet de meeste weten-
schap aan universiteiten en hogescho-
len wordt bedreven, met een afsplit-
sing gelukkig kan zijn, gelet op de ver-
wevenheid van wetenschappelijk on-
derzoek met wetenschappelijk onder-
wijs. 

Dreigt verder niet een strijd van on-
aangenaam en nutteloos karakter tus-
sen met name het Ministerie van Eco-
nomische Zaken en het nieuwe depar-
tement, dat ongetwijfeld terzake van 

technologie en van de verbinding tus-
sen wetenschap en industrie in ruimer 
zin zich sterk maken zal; departemen-
tale naijver leidde zelden zo ooit in het 
verleden tot groter slagvaardigheid. 
Dat de bezwaren onoverkomelijk zijn 
beweer ik niet. 

In ons land wordt het getal ministers 
ook soms door politieke krachtsver-
houdingen bepaald. Er is behoefte aan 
herindeling van taken in verband met 
door sommigen als delicaat aangedui-
de besprekingen; realisten gebruiken 
bij voorkeur de term partij-koehandel. 
Ik vermeld in dit verband wel hoe om-
streeks 1946 er in Nederland veemark-
ten zijn gehouden, waar meer ambte-
naren dan koeien aanwezig waren; zal 
dus toch de werkgelegenheid een be-
slissende rol spelen? 

Met wetenschapsbeleid hebben wi j 
eerst in de laatste twint ig jaren te ma-
ken gekregen, wat nauwkeuriger is uit-
gedrukt dan indien ik formuleerde, dat 
wi j ermee vertrouwd zijn geraakt. Het 
gaat toch om een activiteit, waarbij 
staat en wetenschap betrokken zijn. 
Wanneer er niet betrekkelijk grote ver-
anderingen in deze eeuw zich zouden 
hebben voltrokken, had ook gevoeg-
lijk van universiteiten en hogescholen 
de rede kunnen zijn, en niet nadrukke-
lijk van wetenschap, daar deze zich 
buiten genoemde instellingen slechts 
voor een gering deel afspeelde. 

Het ligt dus voor de hand dat het las-
tiger werd een greep op het geheel te 
krijgen, door de verspreiding welke de 
wetenschap kreeg. Dit is ook, gezien 
de feiten juist, al zou het verkeerd zijn 
te veronachtzamen hoe de staat even-
zeer voor onduideli jkheid zorgt. Hij 
vertoont een andere gedaante dan 
vroeger, heeft zich dusdanig in het le-
ven gedrongen, is ook in democrati-
sche vorm dermate bestanddeel van 
het doen en laten zijner burgers ge-
worden, dat men hem minder bij wet-
geving en rechtspraak dan wel op de 
terreinen waar hij verzorgt, in het da-
gelijks bestaan - economisch, sociaal 
of cultureel - onophoudeli jk ontmoet, 
bij huisvesting, verkeer, gezondheids-
zorg, milieu en ontspanning. 

Daarbij verwart aanstonds dat moei-
lijk is vast te stellen wie het statelijk 
voor het zeggen heeft: kiezer, rege-
ring, parlement, ambtelijk apparaat, de 
gebundelde grote èn machtige of en-
kel machtige deelnemers aan het 
maatschappelijk proces. Als men op 
uitingen voor de kiezers gedaan af-
gaat, dan moeten politieke partijen 
hun leiders en hun parlementaire frac-
ties niet worden onderschat. Maar hoe 
sterk de heren Den Uyl en vooral Ter-
louw (die kennelijk de toekomstige ka-

binetsformatie zal leiden, zodat de Ko-
ningin met vakantie kan gaan) zich ook 
mogen maken, er zijn anderen die bij 
politiek in de eerste plaats aan een tak 
van Unterhaltungsindustrie denken, 
die politici zelf een sterk voorbeeld van 
'the naked ape' noemen, die in Enge-
land het House of Commons - geluk-
kig niet het House of Lords - als het 
doorslaande bewijs voor de aanwezig-
heid van de duivel beschouwen. Dit 
betekent dat onzekerheid vermengd 
met enige geladenheid hier troef is. 

Bij universiteiten en hogescholen 
was het ter zake van de machtsverhou-
dingen met de klaarheid niet beter 
gesteld dan bij de staat. Geen mens 
heeft ooit goed kunnen uitleggen hoe 
Oxford precies draaide of, meer alge-
meen, in hoeverre leermeesters dan 
wel leerlingen, of hoe bestuurders de 
academies in ons werelddeel beheer-
sten. 

Wel was duidelijk dat een universi-
teit een zakelijk geheel, een bedrijfson-
derneming te noemen, haar met busi-
ness in verband te brengen, haa r -
heel modern - als Planungsspiel-
zeug te beschouwen, niet in dank werd 
afgenomen. Zelfs huiverden sommi-
gen zodra van universitaire mankracht 
- m e n moet tegenwoordig emancipa-
torisch menskracht of creatuurkracht zeg-
gen - sprake was. Daarentegen werd 
in feite met dezelfde trots over de 
sterkte van een faculteitstaf en over 
die van een laboratoriumbezetting ge-
sproken als waarmee een restaurateur 
het over zijn koksbrigade had. Dat het 
in senaten of gedurende academische 
vergaderingen steeds pais en vree 
was, wordt door de feiten weerlegd. 
Een universitaire gemeenschap is een 
voortdurende oorlogstoestand ge-
noemd. Academische slaperigheid is 
eerder dan academische opvliegend-
heid een fictie. 

Woodrow Wilson - en hij kon het 
weten - z e i : Compared with faculty 
politics the smoke fil ied rooms of na-
tional politics were citadels of light. 
Werd de staat omvattend, en kapselde 
hij zijn onderdanen in, de cives acade-
mici, de academie-burgers, hadden 
van een vergelijkbare ontwikkeling te 
li jden. De studenten, die zich bij drom-
men lieten inschrijven voelden zich 
soms vernummerd. De hoogleraren, 
enerzijds tuk op uitbreiding van leer-
ling-aantallen, op uitbreiding van labo-
ratoria en van klinieken, verloren tege-
lijk aan zeggenschap: de geheel zelf-
standige fysicus met zijn schildknaap 
de instrumentmaker had afgedaan. Er 
was afhankelijkheid van samenwer-
king met anderen. Men moest als het 
ware bedelen om gebruik te kunnen 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 899 



Diepenhorst 

maken van internationale reusachtige 
apparatuur. Het eigen onderzoek werd 
onderdeel van een omvattend project. 

Met weemoed werd aan het verle-
den gedacht toen onder sobere om-
standigheden in elk geval zelfstandig 
te werken viel, al veronachtzaamde 
men in deze nostalgie soms de inter-
nationale contacten en de kennelijk 
gretig gezochte internationale con-
gressen met bijbehorende ontvang-
sten; een enkele hoogleraar was 
slechts zelden meer thuis. 

Dat de staat met vervaarlijk uitdijen-
de, kostbare instellingen van hoger 
onderwijs te maken kreeg, dat het uni-
versitaire beleid deel van het onder-
wijsbeleid vormt, is heel bekend, Anal-
fabetisme maakt een nationale ge-
meenschap zwak en het moet worden 
bestreden. Wetenschappelijke achter-
stand is voor een staat evenzo een na-
deel. Hier moet echter duidelijk gezegd 
worden waarom dat zo is. Men kan 
mooi uitweiden over de menselijke zelf-
ontplooi ing; over ieders recht om ta-
lenten te ontwikkelen. Wat universitei-
ten en hogescholen bieden, behoort 
terwille van de gelijkheid zoveel moge-
lijk ieders deel te zijn. De werkelijke si-
tuatie is echter ingewikkelder. Onder-
wijs wordt gegeven, wetenschap be-
dreven, terwille van het waardig, het 
volop mens kunnen zijn. Maar la con-
dition humaine is hard, is naarmate de 
wereld voller werd, verbonden met de 
steeds meer pijn veroorzakende nood-
zaak te overleven. 

In het jaar 5400 - zelfs de straks te-
rugkerende kamerleden moeten zich 
verzoenen met de gedachte de in 5400 
bestaande moeilijkheden niet meer 
persoonlijk te kunnen behandelen -
zullen alle dan levende wezens - wi j 
doen thans goed 15 jaar over de aan-
was der wereldbevolking ter grootte 
van 1 mld. - nauwelijks binnen een bol 
met een radius vele malen groter dan 
de aarde een plaatsje kunnen vinden. 
Daarom is het maar beter niet te veel 
te extrapoleren. 

Wij hebben de wetenschap in ieder 
geval, de bloedeloze wetenschap - ik 
maak niets fraaier dan het is - nodig 
om te blijven voortbestaan. Dit zou 
prachtig zijn als wij haar ook beheer-
sten. De ellende is - het werd eerder 
opgemerkt - dat wij te snel om onze aar-
de, die in dit verband beschouwd te 
klein is, rond kunnen vliegen. Het 
wordt hoogmoedig onze beperktheid 
te miskennen en om enkel belange-
loos naar waarheid te wil len zoeken. 
Het lijkt onschuldig, te verklaren on-
baatzuchtig onderzoek op een bijzon-
der veel profijt belovend terrein te wi l -

len verrichten. Het lijkt onschuldig 
maar het is schijnheilig tegelijk, al 
springen wi j hoog of laag, zonder we-
tenschap, zonder toepassing van we-
tenschap komen wi j er niet. 

Alle boetpredikaties tegen de tech-
nologie uitgesproken - paradoxaal ge-
noeg rollen ze nu reeds vaak van ver-
nuftige rotatiepersen om straks te ver-
schijnen op onze niet minder vernuftige 
informatieschermen in de woonkamer 
- alle boetpredikaties ten spijt, de tech-
nologie mag niet worden verwaar-
loosd. Wetenschap kwam uit nood-
druft voort en dient ook vandaag om 
beter tegen de strijd van het bestaan te 
zijn opgewassen. En daarom - helaas 
kwam ook de vernietiging van de men-
selijke samenleving binnen het bereik 
van onze mogelijkheden - als wij de 
grootste ramp aller ti jden wensen te 
verhinderen, wanneer wij werkelijk uit 
zelfbehoud het overleven zoeken, dan 
behoren wi j te erkennen de weten-
schap, de zuivere zo min als de toege-
paste wetenschap, te kunnen missen. 
Als de ellende van de wereldhonger 
mede dank zij de resultaten van de we-
tenschap niet wordt weggenomen, 
staat het ergste te vrezen. Dat is de 
realiteit. 

Tegen deze dramatische achter-
grond komt het wetenschapsbeleid in 
een ander licht. Wij hebben er in ver-
band met de gedachte van het vrije 
spirituele leven moeite mee. Dat er 
dank zij geestesontwikkeling, dank zij 
cultuur een politiek beleid gevoerd 
kan worden, ongetwijfeld. Meer moei-
te kost het te erkennen, dat de politiek 
op haar beurt aan de cultuur bouwt. 
Deze politiek bevordert wetenschap en 
kunst in gunstige t i jden. Zij heeft be-
lang bij onderzoek van wetenschappe-
lijke en economische vragen. Zij ver-
mag slechts industrialisatie te bewer-
ken bij een behoorlijk technisch kun-
nen, zulks ten gevolge van door haar 
getroffen verstandige voorzieningen. 

Hier past ook voorzichtigheid. Uit-
sluitend op nut en baat te letten ver-
moordt het hogere leven. Maar op te 
gaan in het weten om het weten is al 
even fataal. Men onttrekt zich alsdan 
licht aan iedere verdere verantwoorde-
lijkheid en betuigt dat het vorsen en zij 
die daarin hun levensdoel vinden zich 
niet om de gevolgen hebben te be-
kommeren, dat het mogelijk is geen 
enkele wroeging over aangerichte el-
lende te gevoelen. Deze zienswijze kan 
niet juist zijn, al geeft zij nooit een vri j-
brief tot het tegengestelde te vervallen 
en nu maar de schuld voor een vastlo-
pende wereld op de schouders van we-
tenschapsbeoefenaars of ruimer op die 
van hun intellect gebruikende mensen 
af te wentelen. 

Nog eens wetenschap, toegepaste 
wetenschap, arbeidsplaatsen overbo-
dig makende wetenschap, voor wat 
men vroeger naar zedelijke, naar reli-
gieuze maatstaf ongeoorloofd vond 
om zich mee bezig te houden niet te-
rugschrikkende wetenschap als de 
bron van alle kwaad te beschouwen 
gaat geenszins aan. Met erfelijke be-
lasting, met innerlijke zich in de men-
sen afspelende processen, met rege-
ling der geboorten, met beïnvloeding 
van het karakter, met wijziging van ge-
slachtskenmerken, met dit alles en zo-
veel meer moet het onderzoek zich be-
zig houden zonder 'waardenvri j ' , zon-
der immoreel te wordt. Het weten, de 
drang tot weten, zijn onuitroeibaar en 
onstuitbaar, dit te meer als zij met het 
zoeven door mij besproken recht tot 
zelfbehoud gepaard gaan. 

Lukt dit echter indien door de om-
standigheden afgedwongen, indien 
van overheidswege bevorderd, uitge-
lokt, gedeeltelijk of geheel bekostigd 
onderzoek plaatsvindt. Een mens kan 
gemakkelijk te idealistisch redeneren. 
Het is waar, evenwel niet de volle 
waarheid, wanneer Ernst Jünger zegt: 
Vollkommenheit und technische Per-
fektion sind nicht zu vereinbaren. Jean 
Capelle heeft indertijd de vraag 
gesteld hoeveel cultuurprofeten zon-
der penicilline niet zouden zijn omge-
komen. 

Rutherford gaf zich vroeger aan een 
illusie over menend dat zijn onderzoek 
geheel van profijt losstond. Ik laat het 
tot defensie - voor een aantal landen 
is het offensie - in betrekking staand 
onderzoek voorlopig rusten. Wanneer 
voorheen reeds chemie een aparte in-
dustrie schiep, wanneer de agrarische 
produktie op botanisch en biologisch 
speurwerk is aangewezen, indien 
voorheen de scheeps- en thans de 
vl iegtuigbouw op wetenschappelijk 
technisch onderzoek zijn ingesteld, 
wanneer de miniaturisatie een omslag 
brengt in onze optasting en verwer-
ving van kennis maar tegelijk betekent 
dat wi j ter zelfhandhaving moeten 
kunnen meedoen, dat daartoe onze 
beroepsbevolking op een bepaalde 
wijze behoort te worden geschoold, 
wanneer wi j alsof het de vanzelfspre-
kendste zaak van de wereld is, nu 
reeds de leerstof voor de technische 
scholen veranderen door normale leer-
lingen in het voortgezet onderwijs met 
merkwaardig geavanceerde rekenappa-
ratuur te laten werken, dan betekent dit 
toch dat de vele jammerklachten óf ge-
makshalve óf uit teleurstelling over zelf 
gemiste kansen worden geslaakt. 

Wie wi l er nu werkelijk terug? In kri-
tiek op de groei der wetenschap open-
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baart zich ook frustratie, spijt zelf niet 
mee te kunnen doen. Verzet tegen we-
tenschapsbeleid kan daarom zelfzuch-
tig zijn. Vormt een ideaal dat er niets 
wordt geregeid van hogerhand, daar 
de linkerzijde van het menselijk brein 
reeds niet weten mag wat de rechter-
kant van datzelfde brein denkt. Ik geef 
toe dat zulks voor alternatieve politici 
aantrekkelijk is. Maar ik zou toch aan-
stonds eraan wil len toevoegen dat dit 
de zaak ook glorieus versimpelt. Een 
overheid kan zich niet steeds onthou-
den, kan dit al niet bij de kunst. Heeft 
deze onder het broodheerschap van 
de gegoede klassen van de regeerders 
ernstig geleden, zijn artistieke op-
drachten van overheidsvragen steeds 
voor het merendeel schadelijk geble-
ken? Wetenschapsbeleid kan op zijn 
beurt heilzaam werken indien men 
zich maar niet door schemerkennis -
parlementariërs moeten hard studeren 
- op een dwaalspoor laat leiden. 

Daarmee is de aanwezigheid van 
zeer moeili jke, een enkele maal onop-
losbaar lijkende vragen niet ontkend. 
Ik begin met de op het oog simpele 
kwestie van wat eerst en van wat later 
de overheid met geld mogelijk maakt. 
Wi j zijn allen gebaat bij bestrijding van 
kanker; wi j vinden gelegenheid tot hart-
operaties gewenst; voor de tandheel-
kunde is er met of zonder f luoridering 
van drinkwater - ik zelf ben van dit 
laatste geen tegenstander - nog wat 
werk aan de winkel. 

Mag echter op voorwaarde van een 
even grote inzet als indertijd voor het 
brengen van een mens op de maan -
een voor velen twijfelachtige prestatie 
- bij kankeronderzoek op grote schaal 
een door toedoen van de stimulering 
daverend succes worden verwacht? Het 
onderzoek hier is minder toegepast en 
meer fundamenteel van aard dan bij 
het bereiken van de maan. Bedacht zij, 
dat de geest zich niet laat pressen, dat 
men niet alles kan presteren. 

Hoeveel geld moet er verder naar de 
hartklinieken gaan, hoeveel naar de 
astmabestrijding, hoeveel naar de zin-
tuiglijk gehinderden, hoeveel naar 
hen, die door een dwarslaesie werden 
getroffen? Tegen milieuvervuil ing -
een klein probleem is het genoemd en 
een groot schandaal - gedeeltelijk een 
gevolg van toegepaste wetenschap, 
evenwel ook weer in de eerste plaats 
door toegepaste wetenschap te keren, 
zijn wi j zeer gekant. 

Moeten dus alle vervuilende fabrie-
ken worden gesloten en bepaalde ver-
vuilende processen verboden? Daar is 
- het begint al nauwer te luisteren - in 
verband met het 'wanneer' en met het 

wat 'eerder', wat 'later' de energiepro-
blematiek. Steenkolen hebben ook 
voor Europa en voor ons land veel be-
tekend. Dat zij schoon waren, kan nie-
mand volhouden. Daarom richt zich de 
aandacht naar andere krachtbronnen. 
Gebruik van water en wind zijn naar al-
gemene overtuiging onberispelijk, al 
vindt iemand die dwars wil liggen 
steeds iets. 

In het Engelse parlement werd door 
Sheridan erop gewezen hoe een lang-
dradig conservatief afgevaardigde bui-
ten de orde was toen hij een slokje 
nam tegen de schorheid: een windmo-
len mocht niet op water lopen. Met de 
bouw van meer of de sluiting van be-
staande atoomcentrales bevindt zich 
ieder land in de nesten. 

Het is een kwestie van wetenschaps-
techniek, van bestedingen, van kijk 
op de toekomst, maar een kwestie ook, 
waarbij tevens het ethisch inzicht en 
dat van wèl en van niet enigermate op 
dit gebied geschoolden de doorslag 
geeft. Welke gevaren worden er gelopen 
- tot dusverre vielen er geen doden -
ook indien straks het afvalprobleem is 
opgelost? Men kan slechts hopen, dat 
de hartstocht niet de redegeving over-
stemt, dat men geen stembusfratsen 
met dit probleem uithaalt. 

Niet steeds behoeven de zaken der-
mate principieel te worden gesteld. 
Vaker loopt het over een afweging van 
belangen, evenwel in welk een orde? 
Het is geen futiliteit, wanneer op grote 
schaal kleine bedrijven in de gelegen-
heid worden gesteld om bepaalde on-
derzoekingen te hunnen behoeve te la-
ten verrichten. Het betekent heel wat 
zo men grote ondernemingen, die ei-
gen onderzoek in eigen laboratoria en 
met een eigen staf uitvoeren, zulks fis-
caal mogelijk maakt. 

Hoe gewichtig is voorts dat de over-
heid een beslissing neemt omtrent de 
ruimte die in Nederland aan weten-
schapsbeoefening zuiver of toegepast 
dient te worden gegund, hoe groot de 
aantallen leerlingen tot bepaalde stu-
dierichtingen toe te laten mogen zijn, 
in hoeverre de wetenschapsbeoefe-
ning aantrekkelijk gemaakt of althans 
niet te schraal uitgerust en gehono-
reerd zal worden, tot welk een omvang 
men de burgers kosteloos of tegen 
verlaagd tarief van de wetenschap 
doet profiteren. Enerzijds vormen het 
geld, de toestand der wereldecono-
mie, de welvaart aan- of afwezig, voor 
Nederland de zenuwstreng, wier sterk-
te beslist. 

Daarnaast geldt het 'niet bij brood 
alleen' een lastige maar niet te ver-
waarlozen eis aan de overheid. Zij kan 
niet wat in een 'naar' taalgebruik de 

luxe wetenschappen heet, droog leg-
gen. Zonder muzikologie, oud-Chi-
nees, geschiedenis van de medische 
wetenschap gaat het evenmin als zon-
der het financieren van de ontwerpen 
voor een droomschip. Trouwens ook 
daar waar de overheid in haar element 
schijnt te zijn - ik raakte zo pas zeer 
hachelijke onderwerpen aan - heeft zij 
het moeilijk genoeg. Kan - om een 
voorbeeld te noemen - de staat 
vruchtbaarheid bevorderen door on-
derzoek van nieuwe kunstmeststoffen 
welwil lend tegemoet te treden zonder 
enige nadere voorstelling van wat er 
nu wel geteeld zal worden? 

Louter technisch bezien, is een we-
tenschapsbudget ai ver van eenvoudig 
niet enkel voor lieden die geen begro-
t ing kunnen lezen omdat zij onophou-
delijk ten gevolge van moderne boek-
houdkundige technieken links met 
rechts verwarren. In hoeverre loopt dit 
budget op de feiten vooruit en in hoe-
verre hinkt het achteraan? 

Kan het wel landelijk - Nederland is 
klein - worden vastgesteld? Nadert het 
niet een gokpartij erger dan de beruch-
te gewogen loterij waarin wi j Neder-
landse gelijkheidsmaniakken zo sterk 
zijn: wi j doen aan loten niet bij de toe-
wijzing van trucks, niet bij afvaardigin-
gen, hetzij naar het Europese parle-
ment, hetzij naar het ping-pong toer-
nooi, maar wel bij hen aan wie nood-
gedwongen zelfs de meest berekende 
parlementariërs onder ons het achter-
ste van hun tong laten zien de tandart-
sen in hope, van wie wi j er ondanks de 
pil straks veel te veel zullen bezitten. 

Het betreft hier een hachelijke, een 
buitengewoon grill ige, een capricieuze 
overheidstaak. Als een groot bedrijf ter 
zake van de computerindustrie niet het 
zoeven genoemde droomschip maar 
de boot mist, is deze boot dan voor 
een departement haalbaar? 

Een goed uitgevoerde dienstrege-
ling vast te stellen blijkt voor de Neder-
landse Spoorwegen al moeili jk ge-
noeg, als men die ook wil uitvoeren en 
wenst te voorkomen dat publiek, ver-
voer en vertraging in één adem wor-
den genoemd. De overheid is bij mari-
tiem onderzoek nog in betrekkelijk rus-
tig vaarwater, ook als het om het uit-
zetten van plannen voor de lange ter-
mijn gaat: het is geen pompen of ver-
zuipen. 

Wat het astronomisch onderzoek be-
treft; verdedigbaar is dat men bij licht-
jaren, vooral nu ons heelal weer een 
paar miljard jaren langer bestaat dan 
voorheen het geval leek, enige tijd 
heeft zowel op digitale horloges als op 
het departementale uurwerk. In ver-
band met de ruimtevaart, ter zake van 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 901 



Diepenhorst 

de micro-electronica, op het gebied 
van de biotechniek is de t i jdnood gro-
ter en deskundigen voelen zich meer 
gepresseerd. 

Bovendien zijn wi j niet alleen op de 
wereld. Andere landen - ik noem zulke 
uiteenlopende als Denemarken en Ja-
pan - zijn niet enkel actief en onderne-
mend; zij zijn zich bewust dat interna-
tionale concurrentie weinig soepel is. 
Onze harde strijd voor gevestigde po-
sities binnenslands maakt ons week, 
oftewel halfzacht in meer dan één be-
tekenis, op de internationale markt. 

Een bezwarende omstandigheid is, 
dat bij zuiver en toegepast onderzoek 
de universiteiten en hogescholen be-
trokken zijn. Zij improviseerden - en 
het beviel hun en anderen over het al-
g e m e e n - t o t na 1950 uitnemend. 
Toen voor ieder duidelijk kennis zich 
een plaats had verworven, naast de 
bekende grote twee van kapitaal en ar-
beid, veranderde er iets. Academische 
instellingen waren, ofschoon organi-
satorisch beter werkend dan men hen 
nahield, niet toegesneden op huidige, 
op moderne eisen van besluitvaardig-
heid. Met uitzondering van academi-
sche ziekenhuizen - daaronder begre-
pen de klinieken - en van laboratoria 
werkten zij traag. De universitaire be-
stuurshervorming was wel kostbaar 
maar verhoogde de snelheid niet. 

Kennelijk heeft Max Weber die ver-
moedde dat de bureaucratie ook de te-
genstelling tussen kapitalisme en 
communisme zou overleven, zich in 
elk geval op de dommekracht van het 
administratieve apparaat niet verke-
ken. Het vergt inzicht, hier bevredigen-
de oplossingen te bereiken. Welke om-
vang aan de samenwerking gegeven 
tussen onderzoekers en bestuurders 
met als derde groep spelers de leiders 
van bedrijven, die in de regel van wan-
ten weten en in elk geval hun capaci-
teiten niet onderschatten, met als 
soms ingrijpend publiek op tribunes 
de kiesgerechtigde burgerij, welke zich 
een beeld vormt van politiek en politi-
ci, van universiteit en wetenschapsbe-
oefenaars, een publiek dat tegelijk zelf 
belanghebbende is, van zins bij het uit-
brengen van de stem één en ander in 
rekening te brengen? 

Zou het nu enkel draaien om een be-
vredigende vorm van samenwerking, 
dan was het niet zo moeilijk, tot een 
vergelijk te komen. Alle politiek leeft 
van het compromis en dus ook het we-
tenschapsbeleid. Aan de noodzaak van 
overleg, ik voeg toe: aan de noodzaak 
van noodzakelijk overleg, valt niette 
twijfelen. Dat de staat beschikt over 
deskundige ambtenaren, die de wis-

selwerking tussen economie en we-
tenschap nauwgezet volgen, dat de 
staat ook goed voorgelicht, al of niet 
op verzoek, zelf zich gelden laat, 
spreekt vanzelf. 

Hij is er zich stellig van bewust met 
kruidjes-roer-mij-niet, met lastige ge-
leerden, met soms nogal hoog van de 
toren blazende stafleden te maken te 
krijgen. Op welke wijze de mannen van 
wetenschap beoordeeld, daar zij im-
mers veel weten van dingen, die men 
beter moet kennen dan zij zelf om vast 
te stellen, dat zij geen ezels zijn, een 
door mij aan een Nijmeegse disserta-
tie uit 1979 ontleende karakteristiek. 
Hier kan tegenover worden gesteld, 
dat de staat soms zelf in zijn diensten 
ook niet zo soepel is. Het voordeel van 
wetenschap en wetenschapsbeoefe-
ning is, dat men bij alle zel fzucht- er is 
gezegd dat mensen met een groot roe-
pingsbesef ook vervaarlijke egoïsten 
zijn - t o c h uit hoofde van het studeren 
en vorsen een bepaald, bijzondere ver-
antwoordeli jkheid kennen. Dit is t rou-
wens ook aan hen, die niet vanuit de 
wetenschap zich met het weten-
schapsbeleid bezighouden, niet 
vreemd. 

Ten onzent taalt men er vanuit de 
staat niet naar, de geleerde tot staats-
slaaf te maken, is er doorgaans de be-
reidheid tot wikken en wegen, voelt 
men wel de boog der staatsbemoeie-
nis niette strak te mogen spannen, 
aldus het plezier in het werk bij hoog-
leraren en bestuurders van instellin-
gen wegnemend. Nog steeds geldt als 
lichtend voorbeeld Dr. Piekaar, die in 
zijn functie van directeur-generaal het 
wetenschapsbeleid eertijds stempel-
de. Men zegt, dat iemand thans slechts 
hoogleraar wordt, die een idioot of een 
genie is. Ik laat in het midden tot welke 
categorie de hier aanwezige hooglera-
ren hoofd voor hoofd behoren. Maar 
hij, wiens naam ik noemde - Piekaar -
heeft nooit op academische arbeids-
vreugde een domper gezet. 

Bij het wetenschapsbeleid kan het 
gevaarlijk zijn, dat er meer geënga-
geerdheid is dan nadenken - een ook 
door Marcuse in meer algemene zin 
opgemerkt euvel - of dat men de 
kwesties als het ware in rouwkrip hult; 
het wetenschapsbudget kent zoals w i j 
het moeten lezen, al heel weinig dar-
telheid, die toch, naar men veronder-
stellen mag, ook door juist wat bejaar-
de departementale hoogedelgestren-
gen op prijs zou zijn gesteld. Het is 
belangrijk om aan een onderzoek van 
geluidsisolatie van huizen - al zal het 
luidruchtigheid in het huwelijk aan-
wakkeren - ruimschoots geld te be-
steden, om de constructie van brand-

stofbesparende motoren vooruit te 
helpen, om na te gaan welke te vermij-
den oorzaken de grote en zelfs hinder-
lijke krampachtigheid veroorzaken, die 
zowel op de arbeidsprestatie als op het 
geluk van de burgers belemmerend in-
werken. 

Tegen deze laatste vereniging van 
arbeidsprestatie en geluk, van het stof-
felijke en het geestelijke, is door geen 
zinnig mens met reden iets in te bren-
gen. Veel meer bezwaar moet de over-
dri jving ontmoeten. Evenmin als de 
betekenis van geld de leider van het 
Ministerie van Financiën tot een de-
partementaal albeheerser maakt, mo-
gen de verbreidheid van de weten-
schap en haar betekenis voor de din-
gen van de dag de zich hiervoor ver-
antwoordelijk voelende overheids-
dienst tot een overmatig grote instel-
l ing, tot een kind met een waterhoofd 
maken. Door ordenend te bundelen, 
door aan te moedigen en te prikkelen 
wordt er al heel wat gedaan. Sommige 
netelige vragen behoren bij de Minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen 
thuis of vergen een beslissing van ge-
neraal karakter in de Ministerraad, 
zonder dat hiervoor een nieuwe, grote 
instantie behoeft te worden gescha-
pen. 

Ik kom nog nader terug op de uni-
versiteiten. Tot dusverre gold bij ons 
onder bepaalde omstandigheden, dat 
men alleen een beperkte toelating aan 
ontbrekende capaciteit en ruimte, aan 
schaars personeel en te geringe finan-
ciën wilde binden. Kan een overheid 
zich voor maatschappelijke behoeften, 
althans bij de door haar verschafte in-
formatie over het kiezen van een we-
tenschappelijke opleiding blind tonen? 
Moeten straks iedere paar honderd 
Nederlanders een psycholoog, een pe-
dagoog, een arts, een specialist - wat 
een kans voor de malade imaginaire -
of een tandarts te hunner beschikking 
hebben? Zal men bij een uiterst gerin-
ge behoefte aan kunsthistorici en ar-
cheologen, bij heel weinig openvallen-
de plaatsen van onderricht in de klas-
sieke talen aan een massale toeloop 
niets doet? Ook dit is wetenschapsbe-
leid. Zeker, men kan door klemmende, 
met name door afschrikkende voor-
lichting trachten bij te sturen, al is er 
de onbetrouwbaarheid van prognoses 
in het verleden. Maar zal met gerichte voor 
lichting worden volstaan want het lag 
toch in de bedoeling, niet zozeer te 
verschuiven, als wel te limiteren? Van-
daar dat niet wordt overwogen. Deze 
of gene verwacht veel van een sleute-
len aan salarissen, van generale inko-
mensherziening, van een verdunde 
spoeling bij de bezetters van de voor 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 902 



Diepenhorst 

academici vanouds geëigend geachte 
plaatsen. Zelf meen ik dat de eerste ja-
ren, ook in verband met de studieduur-
verkorting, niet een geheel soepel ver-
loop van zaken zullen opleveren. 

Veel zal weliswaar afhangen van een 
opneming der afgestudeerden eerste 
fase door staat en maatschappij en van 
een verstandige studieprogrammering 
voor studenten van de tweede fase na 
een verantwoorde selectie. Hoe alles 
zich precies zal afspelen; ik weet het 
niet. Op welke wijze wordt de generale 
toevloed beperkt en de doorstroming 
naar het voortgezet wetenschappelijk 
en toegepast wetenschappelijk onder-
zoek gegarandeerd? 

Ook deze laatste doorstroming, die 
naar de tweede fase is van het aller-
grootste gewicht. Soms moet de over-
heid zich laten gelden. In dit verband 
heeft een toezegging dat een volgende 
drie jaar de medici eerste fase, allen 
kunnen verder gaan, als overgangsbe-
paling bestaansrecht, maar is zij tevens 
erg ruim en leent zij zich naar mijn 
smaak niet voor bestendiging. Het be-
treft artsen en specialisten, dus hen 
die een vakopleiding volgen. Zij die 
wetenschappelijk onderzoek als hun 
voorland zien in de medische weten-
schap - blijven op deze manier buiten 
de prijzen. In het algemeen bestaan -
dit terzijde - tussen de medische werk-
gelegenheid en de sociaal-medische 
voorzieningen tenminste naderte on-
derzoeken interessante banden, als 
gelet wordt op het in de toekomst te 
verrichten onderzoek en het betaald of 
onbetaald genieten van de vruchten 
van dat onderzoek. 

De overheidsethiek kan niet die van 
de afzonderlijke wetenschapsbeoefe-
naren of van de gebruikers van de we-
tenschapstechnologie hoofd voor 
hoofd zijn. Persoonlijk moet ik van de 
staat zedemeester, tegelijk echter ook 
van de op zijn terrein zich bewegende 
alles vrijwel veroorlovende staat, wei-
nig hebben. En hier snijd ik nog eens 
de gevoelens van onrust en protest, 
vermengd met die van frustratie aan 
uit een eerder gedeelte van mijn be-
toog. Wij hebben geen staatsland-
bouwbedri jven, geen staatsstoeterijen, 
geen statelijke wapenproduktie, het-
geen maar goed is, gelet op het winst-
streven van enkele onzer publieke dien-
sten met monopoliepositie. 

Moeten gesteund worden vorsers, 
die zich met arbeidsrationalisatie be-
zighouden of met de uitvoerbaarheid 
van verdere mechanisatie? Is het zaak 
het openbare vervoer belangrijk te hei-
pen met speurwerk, daarentegen pri-
vaat vervoer aan zichzelf over te laten? 

Ook de overheid bevordert in militair 
kader passend, de landsverdediging 
steundend onderzoek. Zij behoort in 
samenspel met de wetenschappelijke 
onderzoekerswereld te beslissen wat 
wel en niet kan, waar grenzen liggen, 
wat onvermijdeli jk is, wat beslist ver-
dere uitwerking verdient. Dat hier ern-
stige morele conflicten zich kunnen 
voordoen, vraagt geen toelichting. 
Mogelijk dat men het uit mijn mond 
wat eigenaardig vind, maar ik herinner 
aan het woord van Sartre: wi j zijn ook 
verantwoordelijk voor datgene dat wij 
niet verhinderen. 

De universiteit is ouder gerekend 
over Europa dan de Nederlandse staat. 
De wetenschap op haar beurt is ouder 
dan alle ons bekende Europese staten. 
Zij, opgevat als drang tot kennen en de 
staat opgevat als vorm van gezagsoe-
fening zullen elkaar in leeftijd niet veel 
ontlopen. De wetenschap en de staat 
worden gelijkelijk bij het verwerven 
van boventijdelijke normen door ver-
lies van het humane bedreigd. Bij het 
verdwijnen van de erkenning dat 
waarheid en gezag, dat onderzoek en 
bestuur niet geheel vrij ter menselijke 
beschikking staan, dreigt de weten-
schappelijke robot, de publieke mo-
loch. Men heeft universiteit en staat 
herhaaldelijk met een lankmoedigheid 
welke niet de onze is, in verband ge-
bracht. 

Eigen kennis van universiteit en we-
tenschap, ook van het wezen van de 
staat, hebben mij van de juistheid deze 
beschouwing overtuigd, te eerder om-
dat niet enkel van een dulden en gedo-
gen sprake is geweest, maar ook om-
dat het gunstbetoon in de mogelijk-
heid van universitaire en wetenschap-
pelijke bedrijvigheid zowel als in die 
van de gezagsoefening, zich verdiep-
ten tot gratie. Dat noopt tot erkentelijk-
heid. Het wekt tegelijk verantwoorde-
lijkheidsbesef. Bovendien schenkt het 
vertrouwen dat van universiteit, we-
tenschap en staat, dus tevens ook van 
een goed wetenschapsbeleid, zelfs in-
dien men het een ogenblik een tikje 
plechtig, zo niet dramatisch wil uit-
drukken, sub specie aeternitatis het 
voortbestaan verzekerd kan worden 
geacht. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het was wederom een bij-
zonder genoegen, naar de heer Die-
penhorst te mogen luisteren. Reeds 
daarom is dit debat de moeite waard. 
Wij zullen zijn bijdragen aan de be-
raadslagingen in dit Huis missen. 

Veertien dagen voor de verkiezingen 
heeft het overigens weinig zin, over 

het te voeren wetenschapsbeleid met 
een bijna demissionaire Minister te 
discussiëren. Dat dit debat toch wordt 
gehouden en dat ik het nutting vind 
daaraan deel te nemen, vindt zijn oor-
zaak in het feit dat er nu een welkome 
gelegenheid is om het bestaansrecht 
van een afzonderlijke, coördinerende 
bewindsman voor het wetenschapsbe-
leid te evalueren en daaraan enkele 
conclusies te verbinden voor de ko-
mende kabinetsformatie. 

In de acht jaar dat er sprake is van 
een coördinerend bewindsman is er 
veel tot stand gebracht. Ik denk daarbij 
aan het zichtbaar maken van vele on-
derzoeksuitgaven in de vorm van het 
wetenschapsbudget, aan de instelling 
van verkenningscommissies op een 
aantal wetenschapsgebieden, aan en-
kele nationale onderzoeksprogranv 
ma's aan de re-organisatie van TNO en 
aan de plannen tot instelling van sec-
torraden. Het laatste toont overigens 
reeds aan, dat er ook bezwaren ver-
bonden zijn aan het uitwerken en 
eventueel opleggen van algemene ka-
ders op alle gebieden van weten-
schapsbeoefening: sectorraden kun-
nen in enkele gevallen, voornamelijk 
daar waar het interdisciplinair onder-
zoek van grote maatschappelijke waar-
de betreft, wellicht van nut zijn, maar 
zullen, indien algemeen opgelegd, ver-
starrend werken en een overbodige 
hoeveelheid bureaucratie introduce-
ren. 

Het staat ook niet vast, dat genoem-
de beleidsinstrumenten niet tot stand 
zouden zijn gekomen als er geen apar-
te, coördinerende Minister zou zijn ge-
weest. Het komt mij veeleer voor, dat 
de tijd er rijp voor was en dat de com-
binatie van steeds hogere kosten en 
het ontstaan van een aantal belangrij-
ke, maatschappelijke knelpunten, zo-
als de milieu- en energieproblematiek, 
een duidelijk beleid onder alle omstan-
digheden noodzakelijk zouden hebben 
gemaakt. 

Wij zien dan ook dat op het terrein 
van het universitaire onderzoek, waar-
voor de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen de eerst verantwoor-
delijke is, eveneens belangrijke aanzet-
ten tot nieuw beleid zijn gegeven. Met 
waardering maak ik in dit verband 
melding van de BUOZ-nota; een goed 
stelsel voornemens ontstaan nadat 
eerdere pogingen tot een universitair 
onderzoeksbeleid in de afgelopen tien 
jaar op niets waren uitgelopen. Verder 
kan de Nota contractonderzoek nog 
genoemd worden. 

De huidige Minister voor het weten-
schapsbeleid verdient overigens grote 
waardering, omdat hij op een aantal 
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belangrijke min of meer nieuwe gebie-
den nuttige initiatieven heeft geno-
men: de innovatienota, het instellen 
van de commissie-Rathenau over de 
gevolgen van de micro-elektronica en 
de nota betreffende het overheidsbe-
leid op het terrein van de informatie. 
Wederom komt echter de vraag naar 
voren, of daar een aparte, coördine-
rende bewindsman voor nodig is. 

De Commissie-Vonhoff heeft ervoor 
gepleit, het aantal Ministers te vermin-
deren en daarbij gewezen op de sterke 
toename van de noodzaak tot overleg 
en de grotere complexiteit van de be-
sluitvorming bij een groter aantal Mi-
nisters. Ik denk dat er veel 'waars' zit in 
deze opmerkingen, maar dat de traag-
heid en complexiteit van de besluitvor-
ming toch meerte maken hebben met 
de sterke departementale verkokering 
en de daaruit voortvloeiende ambteli j-
ke machtstegenstellingen dan met het 
aantal Ministers, al zal elke Minister er 
begrijpelijkerwijs op uit zijn, zijn posi-
tie te versterken door taken naar zich 
toe te trekken en het aantal beleids-
ambtenaren daartoe uit te breiden, 
zelfs als dat tot een zekere mate van 
duplicatie bij de beleidsvoorbereiding 
zal leiden en daarmee tot ambtelijk 
touwtrekken, compententiegeschillen 
en grensconflicten. 

De Minister voor het Wetenschaps-
beleid is blijkbaar tot de conclusie ge-
komen dat de huidige taakverdeling 
ongewenst is. Als ik het goed begre-
pen heb, is hij voorstander van het bij 
elkaar brengen van wetenschap, tech-
nologie en informatie in één departe-
ment. Ik zou een aantal kanttekeningen 
bij dit voorstel willen maken: 

Er schijnt momenteel nog al wat ri-
valiteit en geringe bereidheid tot sa-
menwerking en onderlinge taakaf-
stemming te zijn tussen enerzijds de 
onder het Directoraat-Generaal voor 
het Hoger Onderwijs en Onderzoek 
ressorterende Hoofddirectie Onder-
zoekbeleid en anderzijds de Hoofddi-
rectie Wetenschapsbeleid. Door con-
centratie op de door Minister van Trier 
bedoelde manier zou dit wellicht kun-
nen worden opgelost, maar dan rijst 
voor de universiteiten en hogescholen 
het probleem dat zij met twee Minis-
ters te maken zouden krijgen en dat 
onderzoek via de omslagfinanciering 
onder een ander regime zou vallen 
dan onderzoek via voorwaardelijke f i -
nanciering. 

Het is niet te verwachten dat dit in de 
praktijk zou kunnen werken. Integen-
deel: ik zie enorme problemen in het 
verschiet voor de colleges van be-
stuur, die behalve een rapportage en 

communicatieli jn naar twee departe-
menten ook nog met een universiteits-
raad te maken zouden hebben. 

De bestuursstructuur van het weten-
schappelijke onderwijs zou er verder 
door verzwakt worden. Zou men een 
stap verder gaan en de universiteiten 
en hogescholen in hun geheel naar de 
andere kant brengen, dan rijst de 
vraag wat er met het HBO zou moeten 
gebeuren. De plannen om tot een 
meer geïntegreerd tertiair onderwijs te 
komen zouden nauwelijks meer uit-
voerbaar worden, tenzij ook het HBO 
zou overgaan, maar dan zou het Minis-
terie van Onderwijs letterlijk worden 
onthoofd; een weinig aantrekkelijke 
gedachte. Ik ben er dus geen voorstan-
der van om taken van Onderwijs en 
Wetenschappen naar Wetenschapsbe-
leid over te hevelen en acht bij voor-
beeld ZWO ook een instelling met zo 
nauwe banden met de universiteiten 
en zo verweven met het universitaire 
onderzoek dat de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen hier de verant-
woordeli jkheid voor moet blijven dra-
gen. Dit brengt mij overigens tot een 
detailvraag tussendoor, namelijk hoe 
het staat met de wijziging van de 
ZWO-wet, noodzakelijk om subsidië-
ring van toegepast wetenschappelijk 
onderwijs mogelijk te maken. Is deze 
kleine wijziging het slachtoffer gewor-
den van de compententiestrijd tussen 
eedergenoemde hoofddirecties? 

Er zal geen verschil van mening over 
zijn dat in de komende jaren het uiter-
ste gedaan zal moeten worden om tot 
industriële vernieuwing in ons land te 
komen. Nieuwe technologie en de toe-
passing daarvan, in het bijzonder ook in 
het midden- en kleinbedrijf, is daarbij 
van groot belang. Ligt het dan niet 
meer voor de hand de Ministervan 
Economische Zaken, die de eerst ver-
antwoordelijke is voor het industrie-
en energiebeleid, te belasten met de 
bevordering van de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe technologieën, 
zodat deze activiteit ingepast kan wor-
den in het speerpunten-, het regionaal 
en het facettenbeleid. Als de verant-
woordeli jkheid voor het toepassen van 
nieuwe technologieën aan de Minister 
van Economische Zaken zou worden 
onttrokken, dan dreigt het gevaar van 
versnippering, van onduideli jkheid 
voor het bedrijfsleven en van een wei-
nig consistent beleid, terwij l EZ wel 
eens zou kunnen verworden tot een te 
sterk op het bestaande en te weinig op 
vernieuwing gericht departement. Bo-
vendien is het niet duidelijk wat er met 
het energiebeleid zou moeten gebeu-
ren, dat immers zo nauw verweven is 
met nieuwe technologie. 

Mijn conclusie is dat technologie 
niet aan Economische Zaken moet 
worden onttrokken, maar dat integen-
deel dat departement veel meer aan-
dacht zal moeten gaan besteden aan 
de bevordering van nieuwe technolo-
gieën in het bedrijfsleven, aan het ge-
ven van goede voorlichting en aan de-
monstratiecentra, waarbij ik denk aan 
de Engelse 'small business automation 
centres'. Misschien ontstaat er dan 
ook een beter tegenwicht tegen diege-
nen die de vermeende negatieve as-
pecten van nieuwe technologieën een 
overmatige aandacht geven en ons 
land in een technologische achter-
standssituatie dreigen te brengen. 

Progressief schijnt in ons land im-
mers gelijk te staan aan verwerping 
van het nieuwe! Overigens heeft Mi -
nister van Trier het nodige gedaan om 
een beter klimaat te scheppen voor de 
introductie van nieuwe technologieën, 
zoals de DNA-technologie en de mi-
cro-elektronica. Zijn besluit om tot een 
drietal centra voor micro-elektronica te 
komen, met een passende taakverde-
ling en een overkoepelend coördine-
rend orgaan, acht ik verstandig omdat 
het recht doet aan wat historisch is ge-
groeid, het gevaar van dominantie 
door één bepaalde industrie of onder-
werpenkeuze vermindert en alle TH's 
bij deze belangrijke ontwikkeling be-
trekt. Voor de uitvoering van dit besluit 
is echter geen aparte minister nodig. 

Als derde poot van een versterkt de-
partement voor Wetenschap, Techno-
logie en Informatie denkt Minister Van 
Trier aan de coördinatie van het infor-
matiebeleid. Nu is informatiebeleid 
een zo algemeen en vaag begrip dat er 
zonder nadere definitie weinig mee 
aan te vangen valt. Het is overigens 
een grote verdienste van dit kabinet 
dat eindelijk pogingen in het werk 
gesteld worden om op deelterreinen 
tot een meer consistent beleid te ko-
men. Op dit moment kan een groot 
aantal concentratiepunten worden on-
derscheiden: 

- Binnenlandse Zaken, verantwoor-
delijk voor organisatie en informatie-
voorziening binnen de Rijksdienst en -
via regelgeving - eveneens voor de la-
gere overheid; 

- Verkeer en Waterstaat, alwaar de 
PTT belast is met de telecommunica-
tie, inclusief de datacommunicatie, en 
waar de PTT momenteel een praktijk-
proef houdt met de eerste geautomati-
seerde gegevensverzameling van op 
afstand te raadplegen publieksinfor-
matie, Viditel genaamd. Het zou mij 
overigens niet verbazen als de PTT en 
in het bijzonder de aan dit overheids-
monopolie te stellen grenzen in de na-
bije toekomst ter discussie komen; 
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- Wetenschapsbeleid, dat zich be-
zighoudt met de verzorging van we-
tenschappelijke en technische infor-
matie, zij het dat het onder O en W res-
sorterende Cobidoc hierbij ook een be-
langrijke rol speelt. 

Daarnaast hebben sommige andere 
departementen natuurlijk eveneens 
een belangrijke rol op dit terrein. Ik 
hoef alleen maar CRM te noemen in 
verband met diens verantwoordelijk-
heid voor omroep, pers en uitgeverij 
en O en W in verband met het onder-
wijs dat één groot proces van informa-
tievoorziening en overdracht is, zij het 
dat het dringend aangepast dient te 
worden aan de mogelijkheden en ver-
eisten van de te verwachten informa-
tiemaatschappij. Ten slotte dient Eco-
nomische Zaken ervoor zorg te dragen 
dat de informatievoorziening aan het 
bedrijfsleven optimaal is en omge-
keerd de Nederlandse informatica en 
informatie-industrie goede kansen 
krijgt. Hoewel er dringend behoefte is 
aan coördinatie tussen al deze activitei 
ten en duplicatie en verspilling van ta-
lent meer zouden moeten worden 
voorkomen, rechtvaardigt dit nog niet 
een aparte bewindsman. 

Uit het voorgaande volgt dat ik de 
mening van Minister Van Trier niet 
deel. Dit wordt wellicht mede veroor-
zaakt door het feit dat ik sinds vele ja-
ren een vraagteken zet bij de mogelijk-
heden van coördinatie van weten-
schapsbeleid. Tussen wetenschappe-
lijke activiteiten op verschillende, wei-
nig of niets met elkaar te maken heb-
bende gebieden, valt weinig te coördi-
neren. Er is veelal weinig behoefte aan 
uniforme structuren die in het ene ge-
val de besluitvorming zullen kunnen 
verbeteren, maar in andere gevallen 
terecht als een keurslijf worden gezien. 
Wetenschappelijke activiteiten zijn, be-
halve in speciale gevallen - en dan 
nog meer in een ontwikkelings- en im-
plementatiestadium - moeilijk af te 
stemmen op maatschappelijke knel-
punten, anders dan dat onderzoekers 
er zich van zelf wel op zullen werpen, 
omdat de kans op het verkrijgen van 
middelen en maatschappelijke erken-
ning dan immers het grootste is, voor-
opgesteld dat er op het bewuste ge-
bied voldoende mogelijkheden zijn om 
creatieve ideeën tot ontwikkeling te 
brengen. 

Belangenafweging zal veelal binnen 
een bepaald aandachtsgebied moeten 
geschieden en niet primair tussen aan-
dachtsgebieden, omdat appels en pe-
ren weliswaar veel met elkaar gemeen 
hebben - het zijn beide vruchten —, 
maar toch moeilijk met elkaar kunnen 

worden vergeleken. Een goede priori-
teitenstelling, een adequate projectbe-
waking en een duidelijke besluitvor-
ming zijn vooral van belang bij de gro-
te, technologische projecten, waarin 
de overheid een actief aandeel heeft 
omdat dit in het kader van onze nati-
onaal-economische ontwikkeling van 
belang is. Dergelijke projecten beho-
ren primair bestuurd te worden vanuit 
het departement dat voor die ontwik-
keling de eerst verantwoordeli jke is, te 
weten Economische Zaken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu en-
kele conclusies uit mijn betoog trek-
ken, die af zullen wijken van datgene 
wat Minister Van Trier voor ogen staat, 
maar die wellicht van nut kunnen zijn 
bij een komende kabinetsformatie. 

Aan een coördinerend Minister voor 
het Wetenschapsbeleid bestaat, nu 
een beleidsinstrumentarium inmid-
delstot stand is gekomen, weinig be-
hoefte meer. Voor zover er nog coördi-
nerend moet worden opgetreden, kan 
dit door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen gebeuren, die toch al 
de verantwoordeli jkheid heeft voor 
een aanzienlijk deel van het door de 
overheid bekostigde onderzoek, na-
melijk dat der universiteiten en hoge-
scholen, ZWO en KNAW. Bij de over-
blijvende, coördinerende taak is het 
goed te bedenken dat wetenschapsbe-
leid, los van mogelijke structuren en 
verantwoordingsli jnen, primair perso-
neelsbeleid is, bij het wetenschappe-
lijk onderwijs beter ' leerstoelenbeleid' 
te noemen. Wanneer men iemand op 
een bepaalde plaats benoemt, moet 
men hem of haar ook de gelegenheid 
geven, zijn of haar taak u i t te oefenen 
met alle daaraan verbonden conse-
quenties. 

Het beleid op het gebied van de 
technologische vernieuwing dient bij 
Economische Zaken tot ontwikkeling 
te worden gebracht, inclusief de daar-
voor noodzakelijke ontwikkelingspro-
jecten. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken dient hiervoor beter te 
worden toegerust. Wellicht zou het 
raadzaam zijn, binnen dit departement 
een aparte bewindsman of -vrouw met 
deze belangrijke taak te belasten, zoals 
in het VVD-verkiezingsprogram wordt 
bepleit. 

Naar de beste organisatie van de 
verschillende deelgebieden van het in-
formatiebeleid in al zijn aspecten dient 
een nader onderzoek te worden inge-
steld. Het gaat hierbij vooral om een zo 
goed mogelijke afstemming tussen 
overheid en bedrijfsleven te verkrij-
gen; om oneerlijke concurrentie van 
het bedrijfsleven, dan wel barrières 
voor technologische vernieuwing door 

verouderde wet- of regelgeving te 
voorkomen of te verwi jderen; om du-
plicatie en verspill ing van talent bin-
nen de overheidssector te voorkomen, 
alsook om de nieuwe technologie aan 
te wenden om de slagvaardigheid en 
doorzichtigheid van de besluitvorming 
en de efficiëntie van het overheids-
apparaat te verbeteren. 

Bij de laatstgehouden algemene po-
litieke beschouwingen heb ik gesugge-
reerd, hier een regeringscommissaris 
een uitgebreid plan voor te doen ma-
ken. Dit acht ik nog steeds gewenst. 
Los daarvan merk ik op dat ik niet di-
rect de zin inzie van een aparte be-
windsman voor het informatiebeleid, 
zoals D'66 schijnt voor te staan, maar 
dat ik wel hecht aan een breed samen-
gestelde Raad voor de Informatiever-
zorging die, gezien het belang van het 
onderwerp en de interdisciplinaire, al-
le departementen betreffende proble-
matiek, misschien bij nader inzien het 
beste bij Algemene Zaken zou kunnen 
worden ondergebracht en waarvan ta-
ken en bevoegdheden nog nadere uit-
werking zouden behoeven. 

Verder acht ik het van belang dat 
het, reeds lang op stapel staande, Cen-
trale Informatica Instituut nu snel van 
de grond komt, zodat op technisch ge-
bied meer coördinatie kan worden ver-
wacht. In deze opzet zou dan geen 
plaats zijn voor een afzonderlijke coör-
dinerende Minister voor het Weten-
schapsbeleid. Deze conclusie doet 
niets af aan mijn waardering voor het 
vele dat Minister van Trier van de 
grond getild heeft. Hij laat een erfenis 
na, waarop anderen zullen kunnen 
voortbouwen. 

D 
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Bijna vier jaar lang heb ik in dit 
huis gezwegen over het wetenschaps-
beleid, een onderwerp dat mij toch wel 
na aan het hart ligt. Vandaag heb ik 
drie goede redenen om dat stilzwijgen 
te verbreken. 

De eerste reden is dat Minister Van 
Trier zó dicht staat bij het einde van de-
ze kabinetsperiode, dat niemand mij 
van 'hinderlijk volgen' zal kunnen be-
schuldigen als ik mij vandaag in alle 
duidelijkheid over het wetenschapsbe-
leid uitspreek. Om alle misverstand te 
voorkomen: mijn waardering voor het 
beleid van de heer Van Trier - het zal 
uit de rest van mijn betoog wel blijken 
- is op vri jwel alle punten groot. 

De tweede reden is, dat dit naar alle 
waarschijnli jkheid ook de laatste gele-
genheid voor mij zal zijn om in dit 
Huis over wetenschapsbeleid iets te 
zeggen. Het politieke on-fortuin zal mij 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 905 



Trip 

waarschijnlijk niet toestaan, na de ver-
kiezingen voor de Eerste kamer hier te-
rug te keren. Dat spijt mij oprecht, 
Mijnheer de Voorzitter, want het was 
hier goed toeven, zowel wat de contac-
ten met collega's van alle fracties aan-
gaat, als wat betreft de politiek-intel-
lectuele voeding die ik hier wekelijks 
mocht genieten. 

Maar de derde reden is de belang-
rijkste en die wettigt op zich mijn in-
terventie van vandaag. Die derde re-
den is gelegen in het feit dat het we-
tenschapsbeleid en in ieder geval het 
bestaan van een afzonderlijke Minister 
voor Wetenschapsbeleid, wordt be-
dreigd. 

Ik denk dat er vandaag nog een vier-
de reden is bijgekomen. Deze betreft -
uiteraard, zou ik haast zeggen - het be-
toog van de heer Zoutendijk. 

Maar goed - eigenlijk niet zo goed; 
eigenlijk heel slecht - , het weten-
schapsbeleid wordt bedreigd. Van de 
ene kant door de uitspraken van de 
Commissie Hoofdstructuur Rijks-
dienst, de commissie-Vonhoff, en van 
de andere kant door acties van ver-
schillende departementen, op ambte-
lijk niveau, als wij althans de perspu-
blicaties daarover mogen geloven. En 
ik heb - afgezien van mijn diepgewor-
teld vertrouwen in de pers - de nei-
ging om dat te doen, omdat de bij an-
dere departementen bestaande ge-
dachten over wetenschapsbeleid be-
paald niet van vandaag of gisteren zijn 
en aan ingewijden al wel eerder be-
kend. 

In beide gevallen gaat het er om dat 
men de huidige positie van de Minister 
voor Wetenschapsbeleid wi l verzwak-
ken of dat men hem wil afschaffen, ter-
wij l er naar mijn vaste overtuiging juist 
alle reden is om die positie te verster-
ken. Ik hoop met argumenten aan te 
tonen waarom ik dat vind en waaruit 
die versterking zou moeten bestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het rapport 
van de Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienst was ten onrechte, vond ik, 
tot dusverre maar weinig bekritiseerd. 
Het deed mij daarom genoegen in de 
memorie van antwoord voor dit debat 
te lezen dat Minister Van Trier dit Rap-
port op een aantal punten weerlegt. 

Ook was ik verheugd - al nam ik 
daarvan tot dusver alleen maar vanuit 
de pers kennis - met de kritiek die van 
de zijde van de voorzitter van de We-
tenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid werd geuit, omdat dit ook 
mijn kritiek is, namelijk dat de commis-
sie misschien wel een goede analyse 
heeft gepleegd van de problemen die 
zich bij de rijksdienst voordoen, maar 

zich in haar conclusies erg weinig re-
kenschap heeft gegeven van de poli-
tieke implicaties. 

De commissie-Vonhoff vindt dat er 
te veel ministers zijn en stelt dan voor 
de ministersposten voor Ontwikke-
lingssamenwerking en Wetenschaps-
beleid op te heffen, want - zegt de 
commissie - hun takenpakketten zijn 
te klein en de politieke inhoud te be-
perkt om hun voortdurende aanwezig-
heid in de Ministerraad te rechtvaardi-
gen. Dit zijn uitspraken, mijnheer de 
Voorzitter, die bepaald niet getuigen 
van enig inzicht in het functioneren 
van de Ministerraad, hoewel de com-
missie daarnaar toch een onderzoek 
instelde, naar ik heb begrepen. Ik stel 
voorop dat als 16 ministers te veel is, 
ik niet goed inzie dat het met 14 zoveel 
beter zou gaan. Dan moet men eerder 
denken - oud-minister Gruijters stelde 
dat al eens voor - aan het afschaffen 
van de helft van alle ministersposten. 
Overigens zou ik het ook daarmee niet 
eens zijn. 

Neen, mijnheer de Voorzitter, de dis-
cussies in de Ministerraad zijn moeili jk 
of duren lang, niet omdat er 16 of 14 
ministers zijn, maar omdat er - zeker 
in een coalitie met veel partijen - poli-
tieke verschillen van inzicht bestaan, 
die zeer legitiem en net als in de Sta-
ten-Generaal veel discussie veroorza-
ken. Maar ik wi l mij verder beperken 
tot de Minister voor Wetenschapsbe-
leid en de visie van de commissie-Von-
hoff daarop. De commissie legt, zon-
der enige argumentatie, een relatie 
tussen het feit dat de Minister voor 
Wetenschapsbeleid een minister zon-
der portefeuille is en zijn takenpakket 
en de politieke inhoud daarvan. 

Vervolgens meent de commissie dat 
het Wetenschapsbeleid zonder be-
zwaar door een staatssecretaris bij een 
van de bestaande departementen kan 
worden uitgeoefend. Maar als er dan 
vijf hoofdbeleidsgebieden worden ge-
definieerd - elk met een coördineren-
de super-minister - dan wordt Weten-
schapsbeleid niet afzonderlijk ge-
noemd. Minister Van Trier is in de me-
morie van antwoord wellicht nog te 
optiministisch als hij veronderstel t " zij 
het in kritische zin - dat het weten-
schapsbeleid en technologiebeleid alle 
vijf terreinen zou mogen doorsnijden. 
Veel meer vrees ik dat de commissie-
Vonhoff het Wetenschapsbeleid zou 
wil len onderbrengen bij de raad voor 
sociaal-culturele zaken, waaronder 
ook Onderwijs en Wetenschappen zou 
ressorteren. 

Ik druk mij niet vaak zo krachtig uit, 
maar deze merkwaardige en eigenlijk 
verbijsterend onrealistische voorstel-

len zijn des te opvallender omdat de 
commissie er - terecht - juist op uit is, 
te komen tot een betere coördinatie 
van overheidstaken die meerdere de-
partementen omvatten. Maar als het 
om Wetenschapsbeleid gaat, gaat zij 
dan volledig voorbij aan het feit dat 
juist de Minister voor Wetenschaps-
beleid, zoals die zich in de afgelopen 
8 jaar heeft ontwikkeld, een uiterst boei-
ende aanzet is om tot zo'n effectievere 
coördinatie te komen. 

Als er één terrein i s - ik overdrijf dat 
echt niet - waar reeds nu een redelijk 
goede interdepartementale coördina-
tie tot stand is gebracht die bovendien 
nog - via het Wetenschapsbudget, 
straks het Wetenschapsplan - naar het 
parlement toe helder zichtbaar is ge-
maakt, dan is het toch juist het Weten-
schapsbeleid. Dat wil de commissie nu 
afschaffen. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, er is 
meer! De Minister voor Wetenschaps-
beleid kwam in 1973 niet uit de lucht 
vallen! Andere westerse landen waren 
ons al lang voorgegaan. De raad Ad-
vies Wetenschapsbeleid had haar 
voorkeur voor een afzonderlijke be-
windsman al eerder uitgesproken. Er 
lag een boeiend en gedegen rapport 
van de Wiardi Beekman Stichting, de 
commissie Oele. De gecombineerde 
programma's van PvdA, D'66 en PPR, 
maar ook die van de latere CDA-partij-
en gaven aanzetten voor een weten-
schapsbeleid. Toen er eenmaal een 
coördinerend Minister voor Weten-
schapsbeleid was, werd een jaar lang 
de wereld van de wetenschap, van uni-
versiteittot bedrijfsleven uitvoerig be-
vraagd over de beste manier waarop 
die coördinatie gestalte zou kunnen 
krijgen. 

Men ging niet over een nacht ijs; er 
heeft een zeer uitvoerige raadpleging 
plaatsgevonden. Het resultaat was dan 
ook een hoge stapel van waardevolle 
adviezen op basis waarvan de nota 
Wetenschapsbeleid werd opgesteld. 
Die nota werd in 1975 in de Tweede 
Kamer door alle partijen en zonder dat 
er ook maar één corrigerende motie 
werd aangenomen, van het groene 
licht voorzien. Ook in de Eerste Kamer 
waar de nota - uiteraard - niet officieel 
werd besproken, werd destijds door 
alle partijen in een beleidsdebat de 
wens geuit dat de voorstellen van die 
nota spoedig en met kracht zouden 
worden uitgevoerd. 

Ik moet onmiddelli jk toegeven, dat 
de heer Zoutendijk geen enkele gele-
genheid heeft laten voorbijgaan om 
zijn afwijkende mening op dit punt in 
dit Huis naar voren te brengen. Sinds 
de nota Wetenschapsbeleid hebben de 
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Ministers Peijnenburg en Van Trier bij 
herhaling, vooral aan de overzijde, 
met de Kamer gediscussieerd over on-
derdelen van het beleid. Telkens weer 
bleek met hoeveel aandacht en met 
hoeveel instemming de Kamer de 
coördinatie van wetenschap en tech-
nologie - het is ook een levensgroot 
misverstand dat die twee zaken van 
begin af aan gescheiden zouden zijn 
geweest - volgde en wenste te verster-
ken. 

Het zou, mijnheer de Voorzitter, tegen 
die achtergrond, en die schetste ik nog 
maar heel summier, toch wel volstrekt 
onaanvaardbaar zijn indien bij gele-
genheid van een formatie met één pen-
nestreek zo'n ontwikkeling van meer 
dan 10 jaar, zo unaniem onderschre-
ven vanuit het parlement, werd afge-
broken. Maar dat zou wél de conse-
quentie zijn van het opvolgen van de 
suggesties van de commissie Hoofd-
structuur Rijksdienst. 

Dat zou overigens ook het geval zijn 
indien de wensen die bij sommige de-
partementen leven zouden worden ge-
honoreerd. Van meet af zijn zijn er de-
partementen geweest die moeite had-
den met het aanvaarden van de coör-
dinerende minister voor Weten-
schapsbeleid. Dat is nog wel een beet-
je begrijpelijk ook, want de zelfstandig-
heid op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling waarover de departe-
menten eerder beschikten, wordt door 
die coördinatie weliswaar niet funda-
menteel aangetast, maar wel aan be-
perkingen onderworpen. 

Hettoenmalige kabinet en de Sta-
ten-Generaal hadden namelijk geko-
zen voor het zogeheten gezamenlijke-
actie-model. Wat houdt dat in? Ik heb 
van de heer Zoutendijk zoeven ge-
hoord dat hij dat model toch nog niet 
helemaal had begrepen. Kort gezegd 
houdt dat in dat iedere minister, ook 
die van Economische Zaken, verant-
woordelijk blijft voor het onderzoek en 
de ontwikkeling die onder zijn departe-
ment ressorteren, maar dat hij dat on-
derzoek en die ontwikkeling als het 
ware inbrengt in een coördinatiemo-
del en dat hij daarover overeenstem-
ming bereikt met de minister voor We-
tenschapsbeleid. 

Dat gezamenlijke actiemodel had-
den wij niet in Nederland uitgevonden. 
Het was en is zeer grondig bestudeerd 
en beproefd in landen als Canada, 
Frankrijk, België en, zij het met bepaal-
de afwijkingen, ook in de Bondsrepu-
bliek. Het was ook een keuze die tege-
lijkertijd aangaf wat men niet wilde. 
Men wilde geen centralisatie van alle 
onderzoek en ontwikkeling in een 

nieuw departement, dus geen ministe-
rie van Wetenschap dat alles zou om-
vatten, men wilde evenmin - dat was 
nu juist het uitgangspunt - dat ieder 
departement zonder enige samenhang 
met de rest geheel zelfstandig op het 
terrein van wetenschap en technologie 
zou blijven opereren. 

De keuze voor dat coördinatiemodel 
was ook gebaseerd op een inzicht in 
de betekenis die wetenschap en tech-
nologie hebben in onze snel verande-
rende maatschappij. Ik hoef dat in dit 
gezelschap maar nauwelijks toe te 
lichten. Vast staat voor mij dat weten-
schap en technologie in de komende 
jaren zeker niet minder betekenis zul-
len hebben voor de ontwikkelingen in 
onze maatschappij dan in de afgelo-
pen jaren. Alle argumenten die in 1975 
tussen Regering en parlement werden 
gewisseld gelden eens te meer en mis-
schien nog wel in versterkte mate voor 
de tachtiger jaren. 

Het zou buitengewoon kortzichtig 
zijn als Nederland op dit punt de klok 
zou wil len terugzetten. Het tegendeel 
is nodig. De positie en de bewerktui-
ging van de Minister voor Weten-
schapsbeleid moeten worden uitge-
werkt en versterkt. Ik wil daarover een 
paar gedachten uiten in de weten-
schap dat de Minister, volgens zijn me-
morie van antwoord het voornemen 
heeft naar de kabinetsformateur toe 
een krachtig pleidooi te houden voor 
de aanwijzing van een minister van 
wetenschap en technologie in het 
nieuw te vormen kabinet. 

Mijn suggesties zijn bedoeld als een 
ondersteuning daarvan, al zou ik mij 
ook kunnen voorstellen dat hij het op 
het onderdelen niet met mij eens zou 
zijn, maar dat hoor ik dan graag van 
hem. 

Wat zou er naar nijn opvatting moe-
ten gebeuren om ervoor te zorgen, dat 
ook in de tachtiger jaren in Nederland 
over een effectief wetenschapsbeleid 
kan worden beschikt? Ik hoop daar-
mee aan te tonen - ik zeg dit aan het 
adres van de heer Zoutendijk - dat 
progessief ook iets met vernieuwing 
kan hebben te maken. 

Ten eerste dient er wederom een af-
zonderlijke Minister voor Weten-
schapsbeleid te komen, geen staats-
secretaris. Dat is namelijk de onvermij-
delijke en logische consequentie van 
het aanvaarden van het gezamenlijke-
actiemodel. Zo'n gezamenlijke actie 
kan immers alleen bestaan als de coör-
dinerende bewindspersoon niet op 
zijn of haar beurt politiek afhankelijk is 
van een vakminister die zelf ook weer 
onderzoek in zijn portefeuille zou heb-
ben. In het algemeen is het trouwens 

voor staatssecretarissen moeilijk te 
coördineren met andere departemen-
ten als zij daar met ministers krijgen te 
maken. Dit geldt evenwel zeker voor 
Wetenschapsbeleid. 

Ten tweede: Die afzonderlijke minis-
ter moet worden gekoppeld aan het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen óf aan dat van Algemene Za-
ken maar zeker niet aan het departe-
ment van Economische Zaken, zoals 
wel is gesuggereerd. Een koppeling 
van O en W heeft als voornaamste, 
maar ook vrijwel enige verdienste het 
handhaven van de continuïteit. Een 
'onderbrengen' bij Economische Za-
ken zou het accent - ten onrechte -
eenzijdig verschuiven naar de indus-
triële research die, hoe belangrijk ook, 
toch zeker niet het hele pakket uit-
maakt. Principieel is een koppeling van 
Algemene Zaken het meest voor de 
hand liggend, omdat dan goed duide-
lijk zou worden dat het gaat om een 
onafhankelijke, alle departementen 
betreffende, coördinatie. 

Het bezwaar dat tegen deze con-
structie wel is aangevoerd, dat daar-
door de Minister-President te 'mach-
t ig ' zou worden geldt misschien als er 
sprake zou zijn van een Staatssecre-
taris, maar niet als het om een Minister 
gaat, die immers - per definitie - even 
onafhankelijk is als zijn collega's. Als 
een nuttig bij-effect van deze construc-
tie zou de WRR aan de Minister voor 
Wetenschapsbeleid kunnen worden 
toevertrouwd; een constructie die niet 
noodzakelijk is maar wellicht zeer nut-
tig omdat ik mij niet aan de indruk kan 
onttrekken dat het werk van de WRR 
thans te veel onder de korenmaat 
blijft. 

Ten derde: Het gezamenlijke actie-
model moet strikt worden gehand-
haafd. Dat houdt in dat de minister 
voor Wetenschapsbeleid zich niet 
moet laten verleiden uitvoerende ta-
ken op zich te nemen die net zo goed 
of beter door een van de vakministers 
kunnen worden uitgeoefend. Een uit-
zondering zou ik wil len maken voor ta-
ken die naar hun aard coördinerend 
zijn. Een voorbeeld daarvan is TNO 
waarvoor de minister voor Weten-
schapsbeleid de eerst-verantwoordelij-
ke is. Ik zou hem ook de eerste verant-
woordeli jkheid voor ZWO willen ge-
ven omdat hier sprake is van een 
belangrijk stuurmiddel - op basis van 
kwaliteit - dat aan het toegepaste on-
derzoek bij vele andere departemen-
ten een belangrijke dimensie op af-
stand zou kunnen leveren. 

Ten vierde: De zogenaamde homo-
gene groep wetenschapsuitgaven, die 
we jaarlijks in Miljoenennota en We-
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tenschapsbudget terugvinden en die 
het vrij unieke financiële instrument 
voor de coördinatie is, dient een wette-
lijke basis te krijgen. Dat zou denk ik 
goed kunnen in een wet die het jaar-
lijks wetenschapsplan en de aanbie-
ding daarvan aan de Staten-Generaal 
vastlegt en regelt. Bovendien zouden 
nu eindelijk eens de universitaire on-
derzoeksuitgaven in die homogene 
groep moeten worden opgenomen en 
daarmee nadrukkelijk aan het coördi-
natiemodel onderworpen. 

Dat is wat anders dan wat ik wel 
eens bij anderen beluister. Zij doen het 
voorkomen, alsof de universiteiten 
aan twee Ministers zouden moeten 
rapporteren ter zake van het onder-
zoek. Dat is niet de bedoeling in dat 
model. 

Ten vijfde: De eerder aangekondig-
de wet op de Sectorraden moet er snel 
komen. Daarin moeten de onafhanke-
lijkheid van de sectorraden én de ver-
antwoordeli jkheid van de minister 
voor Wetenschapsbeleid daarvoor 
goed duidelijk worden. De sectorraden 
zijn de plaatsen waar overheid en we-
tenschap in gesprek zijn, een broodno-
dig gesprek, met de betreffende maat-
schappelijke organisaties. Het is daar 
dat de hoofddoelstell ing van het we-
tenschapsbeleid - het afstemmen op 
de behoeften van de maatschappij -
gestalte kan krijgen. Ik was verheugd 
in de memorie van antwoord te lezen 
dat de Minister de verdere ontwikke-
ling van sectorraden met kracht bevor-
dert. Kan hij al iets zeggen over de 
wet? 

Ten zesde: De wetenschappelijke in-
stituten die nu nog ressorteren onder 
ZWO, onder de Koninklijke Nederland-
se Academie voor Wetenschappen in 
soms rechtstreeks onder het departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen, zouden volgens de Nota Weten-
schapsbeleid - geaccepteerd door de 
toenmalige Regering en door de Ka-
mer van het groene licht voorzien — in 
één organisatie moeten worden on-
dergebracht. 

Het is onbegrijpelijk, dat dit nog 
steeds niet is gebeurd en dat wi j ook 
nooit te horen hebben gekregen dat 
het niet zou gaan gebeuren. Waarom 
eigenlijk niet? 

In de toekomst zou die organisatie, 
die ik weleens als de dertiende univer-
siteit zonder studenten heb aange-
duid, eveneens onder de Minister voor 
het Wetenschapsbeleid kunnen res-
sorteren, omdat wederom van daaruit 
de belangen van alle andere aan-
dachtsgebieden en departementen 
mede in acht zouden kunnen worden 
genomen. 

Ik heb begrip voor het t i jdspro-
bleem, maar het spijt mij dat ik in ver-
band hiermede een aantal belangrijke 
punten moet laten l iggen, zoals wat 
betreft het ambtelijk apparaat van de 
Minister dat niet te groot en kwalitatief 
hoogwaardig moet zijn. Het spijt mij 
eveneens dat ik niet te veel meer kan 
zeggen over de inhoudelijke prioriteit, 
waar het uiteindelijk allemaal om be-
gonnen is. Het zou mij een lief ding 
waard zijn geweest, als ik aan dat on-
derwerp 25 minuten had mogen beste-
den dan in plaats van nu een oratie pro 
de Minister voor het Wetenschapsbe-
leid te moeten houden. 

De tachtiger jaren zullen, gezien van-
uit de wetenschappelijke en technolo-
gische ontwikkeling, ongetwijfeld vra-
gen om extra inspanning op het ge-
bied van de energievoorziening, het 
mil ieu, de gezondheid, de elektronica, 
de informatie. Meer in het algemeen 
zal het gaan om de doorwerking en de 
acceptatie óf de afwijzing van dat soort 
fundamentele veranderingen in onze 
maatschappij. 

De coördinerende taak van de Minis-
ter voor het Wetenschapsbeleid strekt 
zich uit - en heeft zich naar mijn me-
ning altijd uitgestrekt - over alle we-
tenschappelijke en technologische 
ontwikkelingsactiviteiten in dit land; 
aan de universiteiten, bij de vele over-
heids- en semi-overheidsinstituten die 
wi j kennen en ook tot de Research van 
het bedrijfsleven. 

De wijze en de mate van beïnvloe-
ding zullen zeer verschillend zijn. Er zal 
rekening moeten worden gehouden 
met de eigen verantwoordeli jkheid 
van de universiteiten, het bedrijfsle-
ven, de vakdepartementen en maat-
schappelijke organisaties. De coördi-
natie zal een sturend en stimulerend 
en niet een betuttelend of bureaucra-
tisch karakter moeten dragen. Geld om 
te sturen is daarbij belangrijk, maar 
niet altijd doorslaggevend. Wel door-
slaggevend is de bereidheid van alle 
betrokkenen om samen te komen tot 
een gezonde ontwikkeling van weten-
schap en technologie in ons land. 

Wij zullen in de komende jaren een 
land moeten zijn met erg veel goed op-
geleide mensen. Wij zullen een groot 
gebrek hebben aan ruimte en grond-
stoffen. Ook zullen wi j een uiterst 
kwetsbaar milieu hebben. Daardoor 
zullen wi j , meer dan enig ander land, 
behoefte hebben aan kennisintensieve 
activiteiten. Zo'n land is sterk afhanke-
lijk van de ontwikkeling van weten-
schap en technologie. Dat mag echter 
geen ontwikkeling zijn met de ogen 
dicht. De maatschappij in zijn geheel 
moet meester blijven van de ontwikke-

lingen die zich aanbieden en waarvan 
men mag verwachten dat zij in de ko-
mende jaren nogal revolutionair zullen 
zijn. Dat zal van regering en parlement 
vragen, een zorgvuldig afwegen van 
prioriteiten en van wat mag en niet 
mag. Om dat mogelijk te maken, wens 
ik dit land een goed geëquipeerde en 
geaccepteerde Minister voor weten-
schapsbeleid toe. 

Het beleidsdebat wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 19.15 uur 
tot 20.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de ontwerp-Kam-
peerwet (14 426). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de sprekers 
voor hun bijdragen aan het debat en in 
het bijzonder dank ik mevrouw Van 
Soest voor de bijzondere korte, kern-
achtige, maar ook bewogen wijze 
waarop zij de hoofdzaken van de ont-
werp-Kampeerwet aan de orde heeft 
gesteld. Zeker nu ik vernomen heb dat 
zij voor het eerst in deze Kamer het 
woord heeft gevoerd, heb ik bewonde-
ring voor haar aanpak van dit onder-
werp. Het is mij wel overkomen dat ik 
bij dergelijke moeilijke onderwerpen 
veel meer t i jd nodig had om evenveel 
te zeggen als mevrouw Van Soest 
heeft gezegd. 

Ik moet zeggen dat ik de verschillen-
de benaderingen van de sprekers zeer 
wel begrijp. Het is vaak een keuze tus-
sen twee uitersten. Het is vaak ook een 
keuze geweest om geheel verschillen-
de situaties toch in een afgewogen en 
een bestuurlijk verantwoord proces 
onder te brengen: decentralisatie en 
op bepaalde punten toch weer centra-
lisatie. Ik geloof dat het verstandig is, 
bij die afweging steeds voor ogen te 
houden, dat het relatieve begrippen 
zijn. Terwijl de heer Oskamp bij voor-
beeld blij is, dat de wet zo'n decentrali-
serende werking heeft, zegt de heer 
Van der Werff dat de decentralisatie 
naar zijn mening op een aantal punten 
redelijk ver is voortgeschreden. Ten 
slotte vinden beide sprekers elkaar in 
het pleiten voor een nieuwe centrale 
regeling: een wet op de waterrecre-
atie. 

De heer Oskamp sprak van een oer-
woud, dat helder en doorzichtig moet 
blijven voor de burgers. Het begrip 
'oerwoud' spreekt mij als natuurbe-
schermer erg aan. Wij moeten zuinig 
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zijn op dat oerwoud en zo nu en dan 
moet er wel een boompje bijgezet 
worden, maar als men ons unieke pla-
nologische systeem al wi l vergelijken 
met een oerwoud, dan kan men dat in 
de richting van de natuurbescher-
mingsgedachte die ik voorsta, ook po-
sitief benaderen. Ik erken echter, dat er 
een nieuwe liaan in het oerwoud is 
verschenen, namelijk de Kampeerwet. 
Ik geloof echter niet, dat door de toe-
voeging van deze liaan het zicht zoda-
nig is verduisterd, dat het pad in het 
oerwoud niet meer kan worden gevon-
den. 

Ik wijs er hierbij op, dat een aantal 
verordeningen, die wij reeds kennen 
op gemeentelijk en provinciaal ni-
veau, zullen worden opgenomen in 
het systeem van de Kampeerwet. Vele 
en ook zeer verschillende regelingen 
vinden nu één duidelijke bedding. Bo-
vendien stelt de Kampeerwet meteen 
de Wet milieuhygiëne kampeerplaat-
sen buiten werking. Hetgeen in deze 
laatste wet werd beoogd te worden 
geregeld, wordt zo in een wat moder-
ner vaarwater gebracht en vindt zijn 
anker terug in de Kampeerwet. 

De koppeling met de Wet op de 
ruimtelijke ordening is voorts een van 
de belangrijke uitgangspunten van de-
ze Kampeerwet. Daarmee is tevens het 
mechanisme van de Wet op de ruimte-
lijke ordening, zoals wij die kennen, 
een uitgangspunt geworden van de 
Kampeerwet. Verordeningen, vergun-
ningen en overlegprocedures, die als 
uitgangspunt werden gehanteerd, zijn 
nu zichtbaar geworden. 

Dat stramien heeft een aantal inge-
wikkelde trekken en dat zal nog jaren 
het geval zijn, als ik naar de toekomst 
kijk en als ik de wens uit deze Kamer 
beluister om, waar de ruimte schaars 
is, nader regelend op te treden. Wij , de 
opstellers van de wet zouden niet ge-
heel recht worden gedaan, wanneer 
wij het hierbij zouden laten. In het 
systeem van de wet is grote aandacht 
gegeven aan de rechtsbescherming en 
verschillende afgevaardigden hebben 
zich hierover positief uitgelaten. Ook 
degenen die in contact komen met ne-
gatieve effecten van het kamperen, 
krijgen via deze wet met een verant-
woorder systeem te maken. Ik wijs bij 
voorbeeld op het verbod tot koppel-
verkoop, dat nieuw in de wet is ge-
bracht. 

De heer Oskamp heeft 'enige' kritiek 
geleverd op het kampeerplaatsenplan. 
Hij signaleerde dat het in de oorspron-
kelijke opzet van de wet niet aanwezig 
was. Het is inderdaad aan de overzijde 
per amendement in de wet gebracht. 

De heer Oskamp moet niet aan het kam-
peerplaatsenplan een betekenis toeken-
nen die uitgaat boven de opzet die in de 
wet wordt aangegeven. Het kampeer-
plaatsenplan wil een inventariserende 
functie hebben van bestaande en nog te 
creëren kampeerplaatsen. Door de wi j-
ze waarop dit kampeerplaatsenplan in 
de wet is geformuleerd, is een verbij-
zondering opgetreden die niet beknel-
lender werkt, maar juist meer mogelijk-
heden geeft aan bij voorbeeld het lokale 
bestuur, een nadere detaillering aan te 
brengen die anders binnen het kader 
van een bestemmingsplan niet zo goed 
mogelijk zou zijn. Het bestemmings-
plan, de wet op de ruimtelijke ordening, 
blijft echter het toetsingskader voor het 
geheel en speelt een rol bij het verlenen 
van de vergunning. 

Ik meen dan ook dat het kampeer-
plaatsenplan globaal gebieden kan 
aanwijzen. Het is niet de bedoeling om 
precies aan te geven bij welk weilandje 
of boerderij wel of niet gekampeerd 
mag worden. Wel dient de variatie van 
het kamperen te worden aangegeven 
binnen de gebieden die daarvoor in 
aanmerking komen. Het kampeer-
plaatsenplan is in die visie niet een 
sta-in-de-weg, maar geeft een aanvul-
ling die binnen het bestemmingsplan 
met betrekking tot de beoogde doel-
stelling van het kamperen van waarde-
volle betekenis kan zijn. Uitgangspunt 
blijft dat de vigerende bestemmings-
plannen/buiten gebied het toetsings-
kader zijn. 

Hiermee heb iktevens aangegeven 
de relatie tussen het kampeerplaatsen-
plan en de ruimtelijke ordening. 

Door ons is in de memorie van ant-
woord ook duidelijk naar voren ge-
bracht, dat het kampeerplaatsenplan 
een sectorplan is. In die zin kan het dus 
ook richtinggevend zijn voor nieuw te 
ontwerpen of te wijzigen bestemmings-
plannen. Dat is mogelijk, indien het 
op die wijze ook wordt gebruikt door 
de organen die daartoe bevoegd zijn, 
zijnde de gemeenteraden. 

Daarover wil ik graag alle duidelijk-
heid verschaffen. Indien er sprake is 
van een tegenstelling tussen bestem-
mingsplan en kampeerplaatsenplan, 
zoals de heer Oskamp naar voren heeft 
gebracht, is het bestemmingsplan het 
kader waarbinnen de besluitvorming 
ook zal worden getoetst door de hoge-
re organen, wanneer daarover een dis-
cussie gaande is. Mocht het kampeer-
plaatsenplan afwijken en het gemeen-
tebestuur eraan hechten om die afwij-
king ook die wetskracht te geven als bij 
het bestemmingsplan het geval zou 
zijn, dient het bestemmingsplan op dit 
punt nader te worden bijgesteld. 

De heer Oskamp heeft met name 
aandacht gevraagd voor de relatie tus-
sen het kampeerplaatsenplan en een 
ander wettelijk systeem, namelijk het 
planningsysteem van de Kaderwet 
specifiek welzijn, zoals dat binnenkort 
wellicht in deze Kamer wordt bespro-
ken. Daarop vooruit lopend en om ver-
warring op dit punt te voorkomen, wil 
ik nog een keer duidelijk naar voren 
brengen, dat het kampeerplaatsenplan 
geen uitvoering geeft aan een voorzie-
ningenstructuur waarvoor het plan-
ningsysteem van de Kaderwet speci-
fiek welzijn is bedoeld. 

De Kampeerwet heeft geen beteke-
nis met betrekking tot dat planningsys-
teem, maar wel met keuzes die inzake 
de ruimtelijke ordening worden ge-
maakt. De kaderwet is gericht op de 
uitvoering en de ' invoeling' van ge-
wenste en gerealiseerde voorzienin-
gen binnen een bepaalde gemeente. 
Het is denkbaar dat er wat dat betreft 
sprake is van een intrinsieke tegenstel-
l ing. Hierbij denk ik aan de ruimtelijke 
optiek en datgene wat in een plan-
ningsyteem als wenselijkheid voor de 
uitvoering van een voorzieningen-
structuur naar voren wordt gebracht. 
Ik heb zo veel vertrouwen in de afwe-
ging die op gemeentelijk niveau moet 
worden gemaakt, dat ik daarin nu niet 
wil treden. Naar mijn gevoel zou ik mij 
anders te centralistisch ontpoppen. 

De heren Oskamp en Van der Werff 
en mevrouw Van Soest hebben ge-
sproken over het kamperen bij de 
boer. Ik meen dat de heer Van der 
Werff hierop heeft gedoeld, toen hij 
het had over het vrij kamperen. De be-
perkingen die aan het kamperen bij de 
boer kunnen worden opgelegd, zijn 
allereerst in de wet te vinden. Er moet 
namelijk een vrijstelling worden gege-
ven. Dat kan een gemeentebestuur 
doen. Men zal dus eerst om die vrij-
stelling moeten vragen. Die vrijstelling 
zal alleen maar worden gegeven voor 
gebieden die als zodanig in het 
bestemmingsplan zijn aangewezen en 
die in het kampeerplaatsenplan zijn 
opgenomen. Die koppeling in de wet is 
uiterst zinnig. 

Ik heb al gezegd, dat het toetsingska-
der voor de gebieden het bestem-
mingsplan blijft. De detaillering, die 
een gemeenteraad zelf wil aanbren-
gen, voor de wijze, de soort en het 
aantal vindt men terug in het kampeer-
plaatsenplan. Het geheel behoeft dus 
niet zodanig met elkaar in tegenspraak 
te zijn, dat daardoor geen vrijstelling 
kan worden gegeven. 

De heer Oskamp (PvdA): Ik begrijp het 
niet. Dat ligt ongetwijfeld aan mij. Zou 
de Staatssecretaris overigens een heel 
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concreet voorbeeld kunnen geven van 
details of grote lijnen die in zo'n kam 
peerplaatsenplan staan? De Staats-
secretaris zegt ook: in het bestem-
mingsplan staat dat er gekampeerd 
mag worden, maar het is mogelijk dat 
dit niet in het kampeerplaatsenplan 
staat. Ja, wat dan? Volgens de wet kan 
er dan nog niets gebeuren. De Staats-
secretaris zegt, dat het richtinggevend 
kan zijn voor eventuele wijzigingen of 
nieuwe kampeerplaatsen. Dat kan glo-
baal zijn. Ik heb zo veel uitspraken ge-
hoord, dat ik een vreselijk grote be-
hoefte aan concrete voorbeelden krijg. 
Hoe zou een kampeerplaatsenplan van 
de gemeente 'X' eruit kunnen zien? 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Het 
lijkt mij dat de gemeente 'X' in de eerste 
plaats zal moeten uitmaken hoe zij de 
inventarisatie naar soort en aantal in 
een kampeerplaatsenplan wi l opne-
men. Het zal echter een nadere invul-
ling geven in de gebieden die voor het 
kamperen zijn aangewezen. Dan spre-
ken wij niet over het kamperen als re-
creatief dagverblijf, maar over het 
kamperen als recreatief nachtverblijf. 
Zaken als recreatief nachtverblijf zou-
den zonder kampeerplaatsenplan ge-
regeld moeten worden in bestem-
mingsplan, verordening en in vergun-
ningen en, op basis van hetgeen hier 
naar voren is gebracht, in de vrijstell in-
gen en de ontheffingen. 

Het kampeerplaatsenplan verbijzon-
dert wat in de verordening staat, op 
een wijze waardoor het een algemene-
re strekking heeft en als zodanig ook 
door de gemeenteraad kan worden be-
sproken. De uitgangspunten van het 
kampeerplaatsenplan zal men in de ver-
ordening ook terug kunnen vinden. Zij 
zullen er niet buitenom gaan, omdat 
ook het kampeerplaatsenplan als bijla-
ge van de verordening naar voren zal 
worden gebracht. Het is dus niet meer 
en niet minder dan een inventarisatie 
van de mogelijkheden naar soort en 
aantal van de kampeerplaatsen in het 
gemeentelijk gebied waar deze wijze 
van kamperen is toegestaan. 

De heer Kolthoff (PvdA): Mag ik als 
simpel plattelandsgemeentebestuur-
der iets vragen. Ik ken een bestenv 
mingsplan voor een recreatieterrein. 
Daarin is aangegeven dat op één hoek 
zomerhuisjes mogen staan, op een an-
dere hoek stacaravans en dat op de an-
dere plaatsen tenten en tourcaravans 
mogen staan. Daarin is dan ook een 
gebied aangewezen voor centrale 
voorzieningen, zoals kantoor, kantine, 
winkel enzovoort. Als een bestem-
mingsplan er zo uitziet, kan daarmee 

dan het kampeerplaatsenplan buiten 
werking worden gesteld? Is dat de ver-
bijzondering waarover de Staatssecre-
taris spreekt? 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Nee, 
ik heb zojuist gezegd dat wi j aan het 
kampeerplaatsenplan geen wijdere 
strekking moeten geven dan de wet 
beoogt. Er is een bestemmingsplan 
noodzakelijk, waarin wordt geregeld 
waar zomerhuisjes mogen staan, waar 
stacaravans mogen staan, waar de 
ruimte voor toeristisch kamperen is, 
waar ruimte voor vrij kamperen is c.q. 
waar bij de boer mag worden gekanv 
peerd. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik heb één re-
creatieterrein waarop deze voorzienin-
gen zijn. Daarvoor maak ik dan een 
apart bestemmingsplan. Is dat dan wat 
de Staatssecretaris in zijn kampeer-
plaatsenplan wil? Ik spreek niet over 
een gehele gemeente, waarbij gere-
geld is waar men mag kamperen bij de 
er en waar men wat anders mag . 

De heer Van der Werff (VVD): Nu be-
grijp ik het niet meer. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik ben ook 
een gemeentebestuurder van het plat-
teland. 

De heer Van der Werff (VVD): Dat weet 
ik. Ik ben ook erg gevoelig voor simpe-
le lieden en simpele opstell ingen. Dat 
doe ik zelf ook graag. Ik geloof er ove-
rigens niet helemaal in. Echter, een 
bestemmingsplan wordt toch niet op-
gezet voor één kampeerterrein? Dan is 
het een postzegelplan. Het wordt toch 
opgezet voor een gebied? Als er een 
gestructureerde verfijning in komt.is 
dat toch wat met het kampeerplaat-
senplan wordt beoogd. 

De heer Kolthoff (PvdA): Dat kan. Maar 
nogmaals: deze simpele gemeentebe-
stuurder heeft in het verleden geleerd 
dat elk recreatiebedrijf zijn eigen eisen 
stelt. Men doet er dan ook heel ver-
standig aan voor zo'n bedrijf meteen 
de verbijzondering aan te brengen, als 
het een groot bedrijf is, wat de goed 
renderende ook zijn. Dus vraag ik of in 
dat geval het kampeerplaatsenplan 
hetzelfde is als mijn verbijzonderd 
bestemmingsplan. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Als 
de heer Kolthoff in dat geval een der-
gelijke verbijzondering aanbrengt, is 
dat een besluit van het gemeentebe-
stuur. Men kan het echter ook globaler 
houden. In dat geval zal de verbijzon-
dering via het kampeerplaatsenplan 
een zeer eenvoudige zijn. Het is echter 
ook denkbaar dat de situatie bij de 
buurgemeenten er precies andersom 

uit zal zien. In de situatie van bestem-
mingsplan plus kampeerplaatsenplan 
ontstaat dus voor de burger een grote-
re duidelijkheid en inzichtelijkheid bin-
nen het reeds geschetste oerwoud dan 
wanneer het kampeerplaatsenplan 
niet zou worden toegevoegd. 

Ik wijs er nogmaals op dat men aan 
het kampeerplaatsenplan niet een zo-
danige betekenis en diepgang moet 
geven dat het plan uitstijgt boven dat-
gene wat in de wet met het kampeer-
laatsenplan wordt beoogd. Verkeers-
circulatieplannen en dergelijke hebben 
meer diepgang en hebben een veel 
wijdere strekking dan de inventarise-
rende kanten die aan dit plan kleven. 

Ik herhaal dat ik er geen voorstander 
van ben, in het kampeerplaatsenplan 
die detaillering voor te schrijven, hoe-
wel de gemeenten daarnaar in alle 
wijsheid zelf moeten kunnen en zullen 
handelen. In antwoord op de opmer-
kingen van de heer Oskamp zeg ik dat 
het niet de bedoeling is, perceelsge-
wijze in het kampeerplaatsenplan aan 
te geven wat wel of niet kan. Het is de 
bedoeling, per gebied aan te geven 
welke aantallen en soorten kampeer-
middelen gewenst zijn. 

De heer Oskamp heeft de bijzonder 
belangrijke vraag gesteld, of een ver-
gunning kan worden verleend indien 
géén bestemmingsplan aanwezig is. 
Ook hierbij is de bestuurskracht van de 
lagere overheid aan de orde. De wet 
legt de verantwoordeli jkheid bij de ge-
meenten. Een goed afgewogen ruim-
telijk beleid voor de verblijfsrecreatie 
betekent dat een gemeente dan ook 
een bestemmingsplan dient vast te 
stellen, zoals ik reeds naar voren heb 
gebracht. Nadat ik mij hierover heb 
verstaan met de Minister van VRO, kan 
ik de heer Oskamp zeggen dat de Mi-
nister bij herhaling zal proberen, ge-
meenten en provincies ertoe te bren-
gen, over te gaan tot het maken van 
bestemmingsplannen. Wij moeten er 
vanuit de optiek van het kamperen van 
uitgaan dat een dergelijk bestuurlijk 
handelen in de toekomst vaker dan 
vandaag de dag zal worden toegepast. 

De heer Kolthoff (PvdA): Heeft de 
Staatssecretaris de Minister ook ge-
vraagd, of deze wat snelheid wil be-
trachten bij de beroepszaken? 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Voor 
zover het in zijn vermogen ligt, doet de 
Minister dat. Ik wijs erop dat de ene 
beroepszaak natuurlijk de andere niet 
is. Wat dat betreft moeten er duidelijk 
nuances zijn; daar waar het eenvoudi-
ge zaken betreft, moeten beroepsza-
ken snel worden afgehandeld. Dat is 
ons echter niet in alle omstandigheden 
gegeven, vooral vanwege de bij de 
wet vereiste rechtszekerheid. 
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De heer Kolthoff (PvdA): De ervaring 
bij buitengebiedplannen leert dat zij 
per definitie ingewikkeld zijn en dat de 
beroepstermijnen vier a vi j f jaar belo-
pen. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Der-
gelijke zaken vloeien nu eenmaal voort 
uit de reële mogelijkheden voor dege-
nen die van het beroepsrecht gebruik 
maken. Ik kan niet zeggen dat ik de be-
roepstermijnen zal verkorten, want de 
termijnen zijn algemeen gegeven. De 
beroepstermijnen gelden dus ook voor 
de Kampeerwet. 

In antwoord op de vraag van de heer 
Oskamp, kan ik zeggen dat - anticipe-
rend op het bestemmingsplan - via 
een voorbereidingsbesluit toepassing 
kan worden gegeven aan artikel 17, 
derde lid, van de Kampeerwet. Een ge-
meente kan een voorbereidingsbesluit 
nemen op grond waarvan bouw- of 
aanlegvergunningen worden ver-
leend. Indien dit geschiedt, kan door 
burgemeester en wethouders ter zake 
de kampeervergunning worden ver-
leend. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben van mening dat dit 
niet juist is. Ik wijs de Staatssecretaris 
op artikel 17, eerste l id, van de Kam-
peerwet. Daar staat onder b dat de ver-
gunning moet worden geweigerd, in-
dien 'de aanvraag betrekking heeft op 
een kampeerplaats in een gebied, dat 
niet bij een bestemmingsplan uitslui-
tend of mede daarvoor is aangewezen, 
..' Ik ben van oordeel dat deze passage 
niet op een voorbereidingsbesluit 
slaat. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Neen, 
maar ik verwees ook naar het derde 
l id: ' in afwijking van...' Op die basis 
kan het voorbereidingsbesluit worden 
genomen... 

De heer Van der Werff (VVD): ...onder-
worpen aan goedkeuring door gede-
puteerde staten. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Uiter-
aard. Ik meen dat ik toch tot de conclu-
sie moet komen dat op dit punt de re-
latie tussen CRM en VRO in stand kan 
worden gehouden. 

Via het voorbereidingsbesluit kan 
toepassing worden gegeven aan arti-
kel 17, lid 3. 

De heer Oskamp (PvdA): Ja, maar in-
dien die vergunning 'reeds is ver-
leend'. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Ja. 
Op basis daarvan moet de vergunning 
worden gegeven voor de bouw en de 
aanleg. Vervolgens kan de kampeer-

vergunning worden verleend. Wij 
spreken over de vraag of een vergun-
ning kan worden verleend indien geen 
bestemmingsplan is aangewezen, en 
of eerst, op basis van dat bestenv 
mingsplan, een bouw- of aanlegver-
gunning moet worden verleend. Ik heb 
zojuist verwezen naar het voorberei-
dingsbesluit in relatie tot artikel 17, lid 
3 van de Kampeerwet. Indien dat in or-
de is, kan de kampeervergunning wor-
den verleend, met de daarin vast te 
stellen voorwaarden. Dat is de proce-
dure die moet worden gevolgd indien 
geen bestemmingsplan aanwezig is. 

Een ander punt dat de heer Oskamp 
naar voren heeft gebracht, betreft het 
overgangsrecht bij bestemmingsplan-
nen. Gemeenten behoeven niet bin-
nen driejaar een bestemmingsplan 
buitengebied rond te hebben ten be-
hoeve van de verlening van vergun-
ningen aan bestaande kampeerplaat-
sen. Artikel 43, derde lid geeft hiervoor 
een voorziening. Daarin staat dat door 
burgemeester en wethouders de ver-
gunning ware te verlenen indien het 
houden van een kampeerplaats op het 
terrein werd toegelaten, op het ti jdstip 
van inwerkingtreding van de wet. Dit is 
een procedure die meer bij overgangs-
recht in het kader van bestemmings-
plannen wordt toegepast. De vraag of 
bestaande campings dan moeten wor-
den gesloten moet ik dan ook ontken-
nend beantwoorden. Hetzelfde geldt 
dan ook voor de vraag of schadever-
goeding zou moeten worden uitge-
keerd; dat vloeit voort uit het vorige. 

Het beeld lijkt gecompliceerd te wor-
den wanneer wordt gesproken over 
het Structuurschema Openluchtrecre-
atie. De heer Van der Werff heeft hier-
over het één en ander gezegd, evenals 
de heer Oskamp, die hierover zeer na-
drukkelijk heeft gesproken, zelfs in die 
zin dat van de door ons beoogde vri j-
heid voor de gemeentebesturen, gelet 
op de planologische kernbeslissing 
van het Structuurschema Openlucht-
recreatie, weinig over zou blijven. De 
reeks van bestemmings-, streek-, 
structuur- en basisplannen en van plano-
logische kernbeslissingen is in Ne-
derland niet specifiek voorbehouden 
aan de situatie van de Kampeerwet. 
Dit zijn nu eenmaal in ons land gewen-
ste instrumenten om tot een betere en 
kwalitatief verantwoorder inrichting 
van onze gemeenschappelijke ruimte 
te komen. Met alle voor- en nadelen 
die daaraan zijn verbonden, zijn het al-
gemeen aanvaarde instrumenten. 

Ik hecht eraan, in dit verband naar 
voren te brengen dat een structuur-
schema globaal bepaalde ontwikkelin-
gen aangeeft. Het is niet de bedoeling 

dat het structuurschema in de plaats 
van streekplannen komt; wel is het de 
bedoeling dat, wanneer het zijn beves-
t iging als planologische kernbeslissing 
- in het gesprek Regering-Tweede Ka-
mer - heeft gekregen, streekplannen 
in dit land de planologische kernbe-
slissing als richtsnoer zullen gebrui-
ken. Het is u bekend, mijnheer de 
Voorzitter, dat streekplannen, vanuit 
de autoriteit die zij bezitten op grond 
van hun vaststelling door het provinci-
aal bestuur, ook hun invloed hebben 
op bestemmingsplannen. Als zodanig 
zal derhalve ook het Structuurschema 
Openlucht Recreatie zijn werking heb-
ben. 

Een aantal detailvragen, dit naar 
aanleiding van het Structuurschema 
Openluchtrecreatie hier reeds naar 
voren is gebracht - ik denk dan bij 
voorbeeld aan hetgeen de heer Van 
der Werff heeft gezegd over West-Bra-
bant - , betreft natuurlijk zaken die op 
het ogenblik in de ronde van de plano-
logische kernbeslissing, in de in-
spraakronden, duidelijk nog afgewo-
gen zullen moeten worden en hun weg 
nog zullen moeten vinden, alvorens 
een definitief voornemen van de Rege-
ring in de Tweede Kamer zal worden 
besproken. Dit neemt niet weg dat er 
met betrekking tot die globale indeling 
van de ruimte, getoetst aan het uit-
gangspunt van het beleid van de open-
luchtrecreatie, een aantal wenselijkhe-
den door de Regering naar voren is ge-
bracht in het nu ter discussie staande 
voornemen. 

Op dat punt is inderdaad een keuze 
gemaakt voor het gebied in West-Bra-
bant: meer plaatsen in de sfeer van de 
vaste verblijfsrecreatie; en elders - dit 
is weer positief beoordeeld door ook 
mevrouw Van Soest - meer plaatsen 
in de richting van het toeristisch kam-
peren. Tegelijkertijd is er in deze Ka-
mer echter ook naar voren gebracht -
ik kijk in de richting van de heer Van 
der Werff - dat het wenselijk werd ge-
acht in verband met de uitbreiding van 
vrije tijd en een aantal wenselijkheden 
betreffende de kampeersituatie, er-
gens in dit land ook tot uitbreidingen 
met vaste plaatsen te komen. Op dit 
punt hebben wi j een keuze gedaan ten 
aanzien van het Westbrabantse. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Van Soest heeft met name de aan-
dacht gevraagd voor het toeristisch 
kamperen. Ik heb al naar voren ge-
bracht dat in het Structuurschema dui-
delijk meer accent in de richting van 
het toeristisch kamperen en de moge-
lijkheden daartoe, is gelegd. Daar waar 
ik dit kan beïnvloeden, doe ik dit ook. 
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De heer Oskamp heeft dit ook naar 
voren gebracht. Hij is mi j dankbaar 
voor de uitwerking van dit beleid in de 
richting van de toeristische kampeer-
plaatsen op de staatsterreinen, bij 
voorbeeld bij de staatsboswachterijen. 
Ik doe dit ook, daar waar het bij voor-
beeld via een subsidiesysteem van de 
overheid zou kunnen worden beïn-
vloed. Maar in het kader van de Kam-
peerwet zal nu juist die afweging tus-
sen 'vast' en 'toeristisch' gemaakt 
moeten worden binnen de structuur 
die ik zoeven heb aangegeven. Op dit 
punt speelt dus ook een inventarisatie, 
zoals voorzien in het kampeerplaat-
senplan, een rol. 

Dan is er nog binnen het toeristisch 
kamperen de verbijzondering waar-
voor mevrouw Van Soest ook aan-
dacht vroeg: de ruimte voor de trek-
kende kampeerders. Ik geloof dat het 
juist is, dat het hier een vorm van kam-
peren betreft, die steeds meer in trek 
is. Daar bieden reglement en exploita-
tievergunning een mogelijkheid om 
die voorziening, indien dit door een 
gemeentebestuur wordt gewenst, dui-
delijk tot uiting te brengen. Dit is een 
mogelijkheid die naar mijn gevoelen 
toch wat meer mogelijkheden geeft 
dan op dit moment in de huidige rege-
lingen is voorzien. 

Mijnheer de Voorzitter! Gevraagd 
naar een Wet op de Watersport moet 
ik zeggen - dit is goed aangevoeld 
door degenen die daarover kritische 
opmerkingen hebben gemaakt - dat ik 
wat huiverig ben om, tegen de achter-
grond van hetgeen als kritiek tegen de 
regelgeving vanuit de Kampeerwet 
naar voren is gebracht, vervolgens nu 
onmiddelli jk de regelgeving betreffen-
de een Wet op de Watersport aan te 
vatten. Wij hebben een reeks van wet-
telijke instrumenten, ook op het ge-
bied waar het gaat om de regulering 
van bewegingen op het water. Voorts 
hebben wij een Structuurschema dat 
ik nu in beweging heb gezet en waarop 
ik graag eerst de reacties uit de samen-
leving wi l horen, voordat ik nu - alvo-
rens de structuur daarvan is doorge-
sproken - wil beginnen met het opzet-
ten van een nieuwe regelgeving in de 
vorm van een Wet op de Watersport. 

Ik wijs erop dat de relatie met de 
Kampeerwet natuurlijk alleen daar op-
gaat waar het gaat om een recreatief 
waternachtverblijf. Immers, als die wet 
ook - verdergaand dan de Kampeer-
wet - het recreatief daggebruik op het 
water zou moeten regelen, dan ver-
moed ik dat wij aan de reeks van jaren 
waarin wi j nu met de Kampeerwet zijn 
beziggeweest, nog een aantal jaren 

zouden moeten toevoegen. Ik zou daar-
op moeten wachten om de Wet op de 
Watersport te integreren met de huidi-
ge Kampeerwet. Ik meen dat het ver-
standig van de Regering is om de dis-
cussie naar aanleiding van het Struc-
tuurschema op zich te laten afkomen, 
alvorens onmiddelli jk een nieuwe wet-
telijke invulling te grijpen. 

De voorbeelden - ik kon in de korte 
tijd ook niet nagaan of de voorbeelden 
in het Biesboschgebied door de heer 
Oskamp genoemd inderdaad die ur-
gentie hadden - waar het verblijven op 
het water zeer duidelijk en vaak ook 
permanent gekoppeld is aan het lig-
gen aan de wal, kunnen natuurlijk al-
tijd - los van de Wet op de Waterrecre-
atie - binnen het regime van een 
bestemmingsplan op de juiste wijze 
worden aangepakt. Die mogelijkheid 
ligt vandaag volstrekt in onze handen. 
Wanneer er zodanige negatieve effec-
ten zijn dat daartegen moet worden op-
getreden, laten wi j dan niet wachten 
totdat er eventueel een Wet op de Wa-
terrecreatie verschijnt. 

De heer Oskamp heeft een vraag 
gesteld over de juridische status met 
betrekking tot de stacaravans. Artikel 
1, lid 4 in de wet geeft toch duidelijk-
heid die gewenst is. Daar waar niet 
voldaan wordt aan de vereisten die ge-
noemd zijn in dit artikel van de Kam-
peerwet, is die ook niet van toepassing 
en is dus wel het vereiste van een 
bouwvergunning volgens de Woning-
wet van toepassing. Indien aan de ver-
eisten van de Kampeerwet voldaan 
wordt, is de Kampeerwet van toepas-
sing en indien niet aan de vereisten 
van de Kampeerwet wordt voldaan, is 
de Woningwet van toepassing. Er is 
dus geen vacuüm gecreëerd. 

De heer Oskamp heeft aandacht ge-
vraag voor milieuhygiënisch minder 
gewenste situaties in Zeeland. Hij 
heeft gevraagd regelend op te treden. 
Ik weet niet of Zeeland op dit punt in 
een uitzonderlijke situatie verkeert. Ik 
weet wel, dat met betrekking tot de 
vraagstelling of, hoe en op welke wijze 
de algemene maatregel van bestuur 
op grond van artikel 13 ingevuld moet 
worden, wij een oriënterend onder-
zoek in het Zeeuwse hebben gehou-
den om ons enige aanwijzing te geven 
hoe de algemene maatregel van be-
stuur straks op basis van de Kampeer-
wet eruit zou moeten zien. Dat daar si-
tuaties naar voren zijn gekomen die 
ons inderdaad aanleiding geven, hier-
aan aandacht te besteden in de nieuwe 
algemene maatregel van bestuur, mag 
niet tot de conclusie leiden dat het in 
het Zeeuwse bijzonder onhygië-
nisch zou zijn in vergelijking tot de 
kampeerterreinen elders in Nederland. 

De fictieve weigering is een moeilijk 
probleem waarover aan de overzijde 
uitgebreid en uitvoerig door de Rege-
ring en de Kamer is gediscussieerd. Ik 
geloof dat wij zeer nadrukkelijk aan die 
fictieve weigering moeten vasthou-
den. 

Dat wil niet zeggen dat een goed be-
stuur zich ervan zou moeten onthou-
den ti jdig op een vergunningaanvraag 
te reageren. Zou de fictieve weigering 
echter worden omgezet in fictieve ver-
lening van vrijstelling dan zouden de 
rechten van anderen worden aange-
tast. In dat geval is er geen reglement 
dat is getoetst. Het is ook mogelijk dat 
een vrijstelling wordt verleend in een 
situatie waarin dit ruimtelijk onge-
wenst is dan wel niet in overeenstem-
ming is met het bestemmingsplan. Ik 
zeg niet dat de overheid een vrijbrief 
heeft om haar beslissing maar u i t te 
stellen. Er moeten echter wel een aan-
tal factoren worden afgewogen. Ik wijs 
er voorts op, dat het systeem van de 
fictieve weigering mede zijn grondslag 
vindt in de huidige AROB-procedures. 
Ook in vele andere gevallen is het uit-
gangspunt bij wetgeving geweest. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de splitsing in individuele kavels. Ik be-
grijp de opmerking van de heer Os-
kamp dat hier rechtsongelijkheid zou 
ontstaan niet goed. Kenmerkend voor 
de beslissing dat de Kampeerwet van 
toepassing is, is dat in complexen van 
zomerhuizen sprake moet zijn van een 
gemeenschappelijke band. Ontbreekt 
die gemeenschappelijke band dan is 
het instrumentarium van de Kampeer-
wet niet van toepassing. Tegen de ach-
tergrond van de wens in een gebied 
waar het niet noodzakelijk is niet alles 
te regelen is dit een begrijpelijk en juist 
standpunt.. Ontbreekt de band, dan 
kunnen het zeer verspreide zomerhuis-
complexen zijn, zoals wi j die kennen 
op de eilanden en in duingebieden. 
Daar is in het geheel geen samenhang. 
Wat dat betreft is nooit de noodzaak 
naar voren gebracht, het mechanisme 
van de Kampeerwet van toepassing te 
verklaren. Wij zouden het mechanisme 
van de Kampeerwet dan ook te zeer tot 
doel in zich zelf verheffen. 

Ik vind dat je op dit punt schroom-
vallig moet zijn in het hanteren van de 
Kampeerwet. Ik pleit hier voor zoveel 
mogelijk vrijheid-bli jheid. Ik vrees hier-
bij dan wel dat iedereen weer onmid-
dellijk gaat zeggen dat de vrijheid 
moet worden ingekapseld omdat er 
enkele negatieve aspecten aan die vri j-
heid verbonden zijn. 

Wat betreft de prijzen, artikel 30 en de 
AMvB vroeg de heer Oskam of de re-
gelingen niet wat stringenter konden 
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worden aangetrokken. Dit kan inder-
daad. Wij moeten hierover echter ad-
vies vragen aan de Kampeerraad. Of 
de algemene maatregel van bestuur 
volgens artikel 30 van toepassing zal 
worden verklaard is een beslissing die 
pas door de Regering zal worden ge-
nomen indien ook de Kampeerraad is 
gehoord. Zonder de nadere algemene 
maatregel van bestuur zullen de vra-
gen over verrekening en opbouw van 
tarieven hun weg moeten vinden in de 
reglementen. De hoogte van de tarie-
ven zal natuurlijk ook via de Prijzenwet 
aan toetsing moeten worden onder-
worpen. Ook zal het modelreglement 
van de Kampeerraad van belang kun-
nen zijn. 

Mevrouw Van Soest spitste haar op-
merking over de werkgelegenheid wat 
nader toe. Ook de heer Van der Werff 
vestigde hier de aandacht op. Het is in-
derdaad waar dat door een aantal 
werkzaamheden binnen het kader van 
de Kampeerwet aan gemeenten een 
aantal zaken zal moeten worden ge-
vraagd. Wij moeten echter niet verge-
ten dat dit momenteel ook gebeurt. Er 
zijn al verordeningen en er wordt in 
gemeenten zeer nadrukkelijk over 
kamperen en over indeling van de 
ruimte gesproken. Wij bieden via deze 
wet een beter gecoördineerd en ge-
reguleerd systeem aan. Dit zal binnen 
de werkzaamheden van de gemeenten 
moeten worden opgevangen. 

Er is om extra arbeidsplaatsen in het 
kader van de recreatie gevraagd. Ik 
heb daarvoor geen financierings- of 
subsidiesysteem. Ik wijs in dit verband 
op de arbeidsplaatsenplannen in het 
kader van het ISP en de PNL. Hier 
wordt geld beschikbaar gesteld voor 
het creëren van arbeidsplaatsen op het 
gebied van recreatie en natuurbe-
scherming. Een aantal recreatiegebie-
den is al aangemeld. Het gaat dan in 
het bijzonder om de dagrecreatie, om-
dat door de afstand tussen hetgeen 
aan financiën binnenkomt en hetgeen 
aan overblijfssubsidies moet worden 
bijgedragen het meest schrijnend is. In 
het kader van het recreatieve nachtver-
blijf heeft de particuliere exploitatie de 
overhand. 

Ik vind het juist, dat mevrouw Van 
Soest en de heer Van der Werff over 
de voorzieningen voor gehandicapten 
hebben gesproken. De heer Van der 
Werff heeft er terecht op gewezen dat 
de coördinatiecommissie Openlucht-
recreatie een advies ter zake voorbe-
reidt. Ik zal mij ook nog verstaan met 
de Kampeerraad. Ik denk, dat dit in de 
kampeerverordeningen zijn weg zal 
vinden. Er zijn talloze gemeenten die 

op dit punt een zeer progressief beleid 
voeren. Het kan ook geregeld worden 
- als men een steekje laat vallen - via 
de algemene maatregel van bestuur, 
die in de Kampeerwet is voorzien. 

Wat de faciliteiten voor de gehandi-
capten betreft, wi l ik mevrouw Van 
Soest wijzen op de Nota Sport door 
gehandicapten, zeer onlangs door de 
Regering is uitgebracht. De heer Os-
kamp heeft ook gezegd, dat de sport 
erbij betrokken moet zijn. Is een plan 
ontwikkeld om de accommodaties beter 
bereikbaar te maken voor de gehandi-
capten? Er is ook gevraagd wat de rijks-
overheid doet in het kader van de in-
terdepartementale stuurgroep gehan-
dicaptenbeleid. 

Er is een Centraal Coördinatiepunt 
Toegankelijkheid opgericht waarin alle 
regelingen met betrekking tot voorzie-
ningen zo goed mogelijk in het kader 
van het overheidsbeleid worden ge-
toetst. 

De besteding van vakantie door ge-
handicapten is in een openbare com-
missievergadering aan de overkant 
behandeld. In de stuurgroep zou dit 
een toetsing kunnen vinden. Of dit op 
het ogenblik geschiedt, is mij helaas 
niet bekend. De Minister van Sociale 
Zaken speelt op dit punt overigens een 
duidelijk leidende rol. 

Mevrouw van Soest heeft een vraag 
gesteld over de uitleg van artikel 27, 
tweede lid. De vraag, of het kamperen 
in de omliggende omgeving van een 
woning geheel vrij wordt gelaten voor 
de drie kampeermiddelen, moet ik be-
vestigend beantwoorden. Er is op dit 
punt een grote mate van vrijheid inge-
bouwd. Het is wel beperkt tot het zo-
merseizoen. Deze vri jheid doet aan de 
uitgangspunten van het wetsontwerp 
bepaald geen afbreuk. 

De heer Van der Werff vroeg mij of ik 
ook aan ongevraagde adviezen van 
adviesorganen grote aandacht wil be-
steden en of ik deze adviezen wil vol-
gen of niet te lang wi l wachten met 
antwoord. Het gaat naar mijn mening 
om adviezen van een orgaan als de 
Kampeerraad, die zeker ook op grond 
van de bepalingen van de Wet op de 
openbaarheid naar buiten komen. Ik 
zal ze niet onbehandeld laten, maar op 
dit punt wi l ik verantwoording kunnen 
blijven afleggen tegenover beide Ka-
mers van de Staten-Generaal. Ik wil 
niet in de situatie komen te verkeren 
dat ik als bewindsman ter verantwoor-
ding wordt geroepen voor hetgeen ad-
viesorganen al dan niet met mijn be-
leid menen te moeten doen. Op dit 
punt wil ik graag de staatsrechtelijke 
paaltjes blijven zetten waar ze horen te 
staan. 

De heer Van der Werff zei dat ik op 
dit punt meer gesproken had over sub-
sidiëring. Subsidiëring past volgens 
mij meer bij de stichting, zoals wij die 
thans kennen. Als de stichting straks 
wordt omgezet in een raad moet ik 
over financiering spreken. Als ik mij 
aan de overzijde op dit punt fout heb 
uitgedrukt, neem ik die woorden hier 
terug. Blijft echter in beide gevallen 
het probleem waar ik het geld vandaan 
moet halen. 

De Stichting Nederlandse Kampeer-
raad zal zich opheffen wanneer de sub-
sidiëring stopt, omdat die wordt om-
gezet in een financiering van de kam-
peerraad volgens de wettelijke rege-
ling. Ik zal op het punt van de overna-
me van het personeel zo zorgvuldig 
mogelijk te werk gaan. In de nieuwe si-
tuatie zal waarschijnlijk meer perso-
neel nodig zijn dan in de oude situatie. 
Ik wi l mij op dit punt zo soepel moge-
lijk gedragen. 

Ik stel het bijzonder op prijs dat de 
heer Van der Werff opmerkingen heeft 
gemaakt over de publikatie van de on-
derzoeken van de coördinatiecommis-
sie-openluchtrecreatie. Het is inder-
daad de bedoeling om hiermee te be-
reiken wat hij naar voren heeft ge-
bracht. 

Er wordt gevreesd voor concurrentie 
tussen kampeerbedrijven en het vrije 
kamperen. Tussen alle vormen van 
kamperen zal er ongetwijfeld een con-
currentieverhouding zijn, maar ik heb 
met deze wet niet beoogd, deze con-
currentieverhouding teniet te doen. Ik 
ben ook niet zo bang dat ze elkaar zo-
danig zullen beconcurreren dat erte-
gen opgetreden moet worden. 

Ik ben het met de heer Van der Werff 
eens dat de VVV's ook op dit punt een 
belangrijke rol moeten vervullen. Ik 
wijs erop dat ze dat al een aantal jaren 
met verve doen. Bovendien worden 
VVV's vaak gesubsidieerd door de ge-
meenten, die op dit punt thans ook een 
eigen beleid gaan voeren. Als zodanig 
zal de band hechter worden. 

Er is gevraagd of er voorlichtende 
acties kunnen plaatsvinden op het 
punt van de milieuhygiëne. Tegen het 
vakantieseizoen worden regelmatig 
dergelijke acties gevoerd, die hun spo-
ren reeds hebben verdiend. 

D 
De heerOskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste plaats heeft de 
heer Van der Werff recht op antwoord 
op een vraag die hij vanmiddag per in-
terruptie stelde naar aanleiding van 
mijn opmerking over wantoestanden, 
ongeorganiseerde drijftuigen in de 
Biesbosch. Bij nadere informatie blijkt 
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het zo te zijn dat de overheden in dat 
gebied met de beste bedoelingen en 
de grootst mogelijke activiteit probe-
ren om het probleem van de 'wi lde' 
ligplaatsen in de Biesbosch aan te pak-
ken, maar dat helaas een alternatief 
ontbreekt, waardoor in 1980 in het ge-
bied voor 81 woonschepen, 133 kajuit-
boten, 66 zeilboten en 431 roeiboten 
en dergelijke uiteindelijk maar een ont-
heffing is verleend omdat er geen mo-
gelijkheid was, deze te laten gaan naar 
een plaats waar ze wat minder in de 
weg zouden liggen, als ik het zo mag 
zeggen. Dit sluit enigszins aan bij de 
opmerking in het structuurschema, dat 
er een oplossing zal moeten komen 
voor het tekort aan plaatsen voor on-
der andere dit soort scheepjes. 

De wet milieuhygiëne kampeer-
plaatsen wordt nu buiten werking 
gesteld. Laten we echter wel constate-
ren dat die in ieder geval nooit heeft 
gewerkt. Ik spreek de hoop uit, dat het 
met de bepalingen in de Kampeerwet 
beter zal gaan. 

Verder moet ik toch nog terugkomen 
op het kampeerplaatsenplan. Als er 
vanavond voor mij één ding bewezen 
is, dan is het wel dat het een onding is. 
Ik moet trouwens constateren dat ook 
de Staatssecretaris er niet echt weg 
mee blijkt te weten. Hij spreekt zich zelf 
een aantal keren tegen door te spreken 
van het aangeven van detailleringen, 
vervolgens het plan globaal te noe-
men, daarna van variatie te spreken, 
dan weer het woord 'r ichtinggevend' 
te gebruiken en ten slotte te constate-
ren, dat het kampeerplaatsenplan aan-
tallen en soorten per gebied kan aan-
wijzen. 

Ik kan er niet mee uit de voeten en ik 
denk dat dit ook voor de gemeenten 
geldt. Met andere woorden, iedere ge-
meente gaat dat vreselijke kampeer-
plaatsenplan op een andere wijze in-
vullen, zodat de burger geen enkele ze-
kerheid zal hebben, hoe dat plan er uit 
zal zien. 

Als wi j niet zo vreselijk tegen novel-
len waren, dan zou ik haast zeggen, 
dat de Staatssecretaris er nog maar 
eens heel ernstig over moet nadenken. 

Ik wi l nog een enkele opmerking ma-
ken over de beroepstermijnen. De be-
roepstermijnen staan natuurlijk wel 
vast, maar de afwikkeling kost 4 a 5 
jaar. Daarop zouden de bewindslieden 
wellicht enige invloed kunnen uitoefe-
nen, hoewel ik heel goed weet, dat de 
Raad van State in dezen ook van be-
lang is. 

Wij hebben uitvoerig gesproken 
over artikel 17, lid 3. Ik ben overtuigd 
hoewel de formulering misschien wel 

iets helderder had kunnen zijn, als zo-
wel de Staatssecretaris als ikzelf 6 we-
ken nodig hebben om het echt te gaan 
begrijpen. 

Wij gaan natuurlijk akkoord met 
hoofdli jnen, maar wij proeven toch 
wel een beetje, speciaal in hoofdstuk 
5, punt 3 van het Structuurschema 
openluchtrecreatie, enige betutteling 
wat betreft details. Om het kort te nou-
den wi l ik een enkel voorbeeld noe-
men. Denkt de Staatssecretaris werke-
lijk, dat de Regering in Den Haag enig 
idee heeft van wat de beste verhou-
ding is tussen toeristische kampeer-
ders en verblijfsrecreanten in een be-
paald gebied? Denkt de Staatssecre-
taris niet met mij, dat de gemeente, de 
regio, het samenwerkingsverband etc. 
via de statistieken, binnenkomst van 
toeristenbelasting en dergelijke dat 
veel beter kan beoordelen dan het mi-
nisterie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk? 

De Staatssecretaris heeft gelijk, 
wanneer hij zegt dat binnen het regi-
me van het bestemmingsplan de drij-
vende caravans kunnen worden be-
streden. Ik twijfel daar ook niet aan. 
Het probleem, dat ik aansneed, was 
dat dit gebeurde in gebieden waar 
geen bestemmingsplannen zijn. Ik heb 
daar zijn aandacht voor gevraagd. Na-
tuurli jk, als er bestemmingsplannen 
zijn, zullen de gemeenten dat pro-
bleem aanpakken. Het gaat juist om 
andere buitengebieden, waarvoor nog 
geen bestemmingsplan is vastgesteld 
of waarvoor het nog niet vigerend is. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de juridische status van de staca-
ravan. De Staatssecretaris weet dat in 
het verleden het probleem van de ge-
meentebesturen was dat aanschrijvin-
gen op grond van de woningwet kon-
den leiden tot een uitspraak van de 
Raad van State, waarbij de stacaravan 
geen bouwwerk was en omgekeerd. 
Die situatie is voor de caravans buiten 
de kampeergebieden niet veranderd. 
Daarmee is de juridische status niet ze 
ker geworden wat betreft de caravans 
buiten de kampeerplaatsen en buiten 
het regime van de Kampeerwet. 

Natuurlijk was Zeeland verledem 
week in het nieuws, daarom heb ik dit 
voorbeeld aangegrepen. Ik ben mij 
echter er zeer wel met de Staatssecre-
taris van bewust dat de toestand die in 
Zeeland is gesignaleerd niet typisch 
Zeeuws is en dat zich zelfs in Friesland 
dergelijke situaties zouden kunnen 
voordoen. 

Ik heb gevraagd naar het verleden 
jaar bij de begrotingsbehandeling toe-
gezegde onderzoek. De Staatssecre-
taris heeft hier even aan gerelateerd 

door te zeggen dat in de Staatsbossen 
meer kampeerterreinen komen. Mis-
schien kan hij nog iets meer vertellen 
over dat onderzoek. 

D 
De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris 
heeft als een typisch vrijgevochten zei-
ler niet alleen de watersport buiten 
schot gelaten, maar bovendien alle 
aanvaringen behendig voorkomen. 
Dat is knap gedaan. Deze constatering 
laat onverlet mijn waardering voor zijn 
antwoord en voor het feit dat dit wets-
ontwerp kon worden behandeld met 
de beschikking over het structuursche-
ma openluchtrecreatie, dat een belang-
rijke stap verder betekent. Ik dank de 
Staatssecretaris en zijn medewerkers 
daarvoor. 

De Staatssecretaris sprak over de 
jungle met lianen. Daar zitten dan pa-
pegaaien van het bekende circuit in en 
verder bosapen, enzovoorts. Het span-
ningsveld in die jungle bestaat uit de 
met deze wet te creëren centrale opzet 
en de decentralisatie die daaruit voort-
vloeit. In feite is die decentralisatie al 
een gegeven. Ik veronderstel dat in dat 
verband alleen een behoorlijke oplos-
sing kan worden bereikt door weder-
zijds overleg en verkeer op basis van 
de wet die hier zal worden aangeno-
men. Dit ontslaat mij van de plicht, on-
ze verdere instemming met dit wets-
ontwerp uit te spreken. 

Ik heb ook gesproken over het feit 
dat het rijk de centrale regelgeving aan 
zich trekt. Op basis daarvan wordt ge-
sproken over decentralisatie. Het is 
dan de gedachtengang dat de extra 
kosten die decentralisatie met zich 
brengt in eerste aanleg de verantwoor-
delijkheid van het rijk zijn. 

Er bestaat geen meetlat voor dit pro-
bleem. Ik wil er toch op wijzen dat la-
gere overheden door wat nu gebeurt 
op hogere kosten komen te zitten dan 
tot nu toe het geval was. Ik wil dit voor-
al relateren aan het vraagstuk dat ik 
noemde, namelijk dat van de controle. 
De controle is nu al moeilijk, maar ge-
schiedt nu al van de provincie uit, 
soms naar regio. Wanneer dat met de 
wet of het bestemmingsplan in de 
hand stringenter moet gebeuren, zal 
dat vele problemen opleveren. Daar-
naast rijzen nog extra kosten. 

Wanneer wi j spreken over de vrije 
c.q. de toeristische kampeerder, dan is 
die waarschijnlijk - ik zet waarschijnlijk 
tussen aanhalingstekens, want ik ben 
er zeker van - meer milieuvervuilend en 
hij kost bovendien meer. Hij kost niet al-
leen meer aan de campinghouder, ook 
aan de overheid. Een camping waarop 
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een groot aantal plaatsen gereserveerd 
moet worden voor de toeristische kam-
peerder derft gelden; maar bovendien 
blijkt vaak voor het in- en uitrijden - de 
ligging is vaak aanpalend aan een pro-
vinciale weg - een extra ventweg nodig 
uit oogpunt van verkeersveiligheid. 

De kosten daarvan zijn niet gering. 
Dit is slechts één voorbeeld. Ik kan er 
nog meer noemen. Wij weten het alle-
maal. Toch is dit een punt dat in ge-
dachten moet worden gehouden. 

Ik heb helemaal niet wi l len bestrij-
den, dat concurrentieverhoudingen 
gunstig kunnen zijn voor de consu-
ment. Ik heb er alleen maar op willen 
wijzen, dat door twee soorten van 
meetsystemen, het ene voor het cam-
pingbedrijf en het andere voor het 
vrije kamperen, een verscherping en 
problemen voor de bedrijven met be-
trekking tot die concurrentieverhou-
ding kunnen ontstaan. Daarvoor heb ik 
wil len waarschuwen. 

De Staatssecretaris heeft gezegd, 
dat de positie van het adviesorgaan 
natuurlijk voor een deel de eigen ver-
antwoordeli jkheid is van degenen die 
het adviesorgaan vormen. Ook is de 
verantwoordeli jkheid van het uitvoe-
rend gezag, nationaal en op ander ni-
veau, vanzelfsprekend. Als ik de tekst 
van het wetsontwerp goed lees, veron-
derstel ik dat daarbij uit juridisch en 
staatsrechtelijk oogpunt nog echt wel 
meer kritische kanttekeningen te plaat-
sen zullen zijn. In eerste termijn heb ik 
daarop echter al gewezen. 

Ik spreek mijn dank uit aan het adres 
van de Staatssecretaris. Ik wil alle hul-
de brengen aan de heer Oskamp. Hij is 
namelijk van West-Friesland uit over 
de Randstad heen als een echt natio-
naal-belangenbehartigertoch uitge-
komen in de Biesbos. Over de door 
hem genoemde cijfers, noch over de 
interpretatie daarvan zal ik nu wil len 
twisten, maar ik bestreed de onder-
toon van niet beheerste wildgroei en 
wetteloosheid. 

D 
Mevrouw Van Soest-Jansbeken 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! Graag 
wi l ik met de woorden van een bekend 
Nederlands politicus zeggen: twee 
dingen. Het zijn echter drie punten. Op 
de eerste plaats wil ik ingaan op het-
geen gezegd is over de werkgelegen-
heid. Zijn er nog speciale mogelijkhe-
den ten aanzien van subsidies van 
Economische Zaken in de investe-
ringssfeer? Ik vraag dit in verband met 
de mogelijkheden tot het bieden van 
meer werkgelegenheid. Dat kan ge-
beuren onafhankelijk van het Noorden 
des Lands of Zuid-Limburg. 

Op de tweede plaats wil ik even in-
gaan op de vraag van de heer Oskamp, 
waarom de fictieve weigering eigenlijk 
niet kan worden omgezet in een fictie-
ve vergunning. Ik ben van mening dat, 
bij voorbeeld naar analogie van artikel 
72 van de Lager-onderwijswet of arti-
kel 50 van de Kleuteronderwijswet, 
waarbij, wanneer men om toestem-
ming voor uitgaven of vergunningen 
vraagt, de gemeenteraad binnen drie 
maanden moet antwoorden en het ge-
vraagde anders automatisch is geho-
noreerd, dit in het geval van een kam-
peervergunning onmogelijk is. Wan-
neer die fictieve vergunning na drie 
maanden moet worden verleend, bli j-
ven wi j namelijk altijd te maken heb-
ben met het gegeven, dat deze vergun-
ning in strijd kan zijn met het bestenv 
mingsplan of eventueel met de inten-
ties van het structuurplan. De vergun-
ning zou daardoor eenvoudigweg on-
geldig zijn. De andere mogelijkheid is, 
dat het verlenen van die vergunning on-
middellijk als consequentie heeft, dat 
het bestemmingsplan moet worden 
veranderd of dat het structuurplan 
moet worden aangepast. 

Op de derde plaats wi l ik iets zeggen 
over de uitleg van artikel 27, lid 2. 

De heer Oskamp (PvdA): Mevrouw Van 
Soest gaat, evenals de Staatssecre-
taris, voorbij aan het punt dat ik naar 
voren heb gebracht. Daarop ben ik in 
deze termijn echter niet weer inge-
gaan. Ik erken dat alles. Het is waar, 
dat een fictieve vergunningverlening 
uiterst ongunstige gevolgen zal heb-
ben. Het gaat mij echter om het vol-
gende. Een gemeentebestuur dat een 
verzoek om vergunningverlening van 
een burger ontvangt, mag het nooit zo 
ver laten komen. Die burger heeft er 
eenvoudigweg recht op, binnen drie 
maanden antwoord te krijgen. Daarom 
gaat het. De gevolgen van een fictieve 
vergunningverlening zie ik wel. Het 
mag natuurlijk niet zo ver komen. De 
gemeenteraad zorgt er eenvoudigweg 
voor, dat er op tijd wordt gereageerd 
op een verzoek. Dat is fatsoenlijk 
tegenover een burger. 

Mevrouw Van Soest-Jansbeken 
(CDA): Natuurlijk heeft de heer Os-
kamp gelijk als hij het zo stelt. Hij ver-
geet echter erbij te zeggen dat het ver-
lenen van die vergunning ook afhanke-
lijk is van het advies van de Kampeer-
raad. Het is dus niet alleen een zaak 
van de gemeenteraad. Ik ben het na-
tuurlijk eens met zijn opmerking dat 
het tegenover de burger fatsoenlijk is 
binnen drie maanden te antwoorden. 

Wat de uitleg van artikel 27, lid 2, be-
treft vindt de Staatssecretaris onze 
vraag terecht. Het feit blijft echter dat 

het uit de hand kan lopen. Is er een 
mogelijkheid dit op één of andere wi j -
ze in een algemene maatregel van be-
stuur te regelen? 

Mij rest dan nog de Staatssecretaris 
te danken voor de uitvoerige wijze 
waarop hij op de gestelde vragen is in-
gegaan. Ik spreek verder de hoop uit 
dat deze Kampeerwet, wanneer zij 
door de Kamer is aangenomen, snel 
zover zal zijn dat zij kan worden inge-
voerd. Er worden namelijk toch een 
aantal zaken in geregeld die voor ge-
meenten, die veel met recreatie te ma-
ken hebben, bijzonder belangrijk zul-
len zijn. 

D 
Staatssecretaris Wallis de Vries: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Oskamp en 
ik zouden nog lang over het kampeer-
plaatsenplan kunnen spreken. Ik kan 
misschien de oplossing brengen. Ik 
heb aan de overzijde duidelijk te ken-
nen gegeven, naar aanleiding van een 
motie, dat de zaak na een periode van 
vier jaar nog geëvalueerd zal worden. 
De ervaringen met het kampeerplaat-
senplan kunnen daarbij zeker worden 
betrokken. Dit neemt echter niet weg 
dat het geen toetsingskader is voor de 
vergunning. Dat blijft het bestemmings 
plan. Het kampeerplaatsenplan heeft 
in de opzet van de wet een zuiver in-
ventariserend karakter. 

Over het Structuurschema Open-
luchtrecreatie, over de verhouding van 
de verschillende kampeersoorten is 
opgemerkt dat de CRM-bewindslieden 
toch ver gaan met de betutteling en in 
details treden. Naar mijn mening is dat 
niet gebeurd in het structuurschema. 
Als dit zou zijn gebeurd, zou dit t rou-
wens in ons land met al zijn inspraak 
onmiddelli jk zijn repercussies hebben. 
Daarvoor ben ik niet zo bang. Wij heb-
ben echter wel naar eer en geweten 
een verdeling tot stand gebracht, die 
zo goed mogelijk en zo verantwoord 
mogelijk is voor Nederland in totaliteit. 
Daar ligt de verantwoordelijkheid van 
een bewindsman van CRM met name. 

Het onderzoek waarnaar de heer Os-
kamp vroeg was één van de onderzoe-
ken die hebben bijgedragen als bouw-
steen aan de opzet van het structuur-
schema. Wat in het structuurschema 
zit, is er natuurlijk ingekomen na een 
langdurig onderzoekproces. Naaraan-
leiding van de opmerkingen van de 
heer Oskamp is dit nog een keer aange-
scherpt. De resultaten zijn terug te vin-
den in het structuurschema. 

De heer Van der Werff heeft nog ge-
sproken over de decentralisatie en de 
kosten die daaraan zijn verbonden. De 
kosten, die zijn verbonden aan de de-
centralisatie in het kader van bij voor-
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beeld de rijksbijdrageregelingen en de 
Kaderwet Specifiek Welzijn, hebben 
toch een iets ander karakter dan het 
centrale wettelijke omhulsel met be-
trekking tot een aantal activiteiten die in 
Nederland moeten worden volvoerd. 
Voor de gemeenten is overigens, door 
het toevoegen van de consulenten in 
de toekomst aan het apparaat van de 
Kampeerraad, een belangrijke steun-
functie ingebouwd die gefinancierd 
wordt door het Rijk. 

De heer Van der Werff (VVD): Wat wi j 
nu zeggen is, dat in het gedachtenpa-
troon van de rijksbijdrageregeling 
steunfuncties typisch een provinciale 
aangelegenheid zijn. Dat is dan toch 
het spanningsveld tussen decentrali-
satie en centralisme. Hier is toch spra-
ke van een centrale steunfunctie van 
rijksaangelegenheden. Wellicht is dit 
in verband met de uniformiteit aan de 
ene kant en differentiatie aan de ande-
re kant wel goed, maar het blijft een 
verwarrend gebruik van de termen. 

Staatssecretaris Wallis de Vries: Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik dacht niet direct 
aan een koppeling met dat begrip 
'steunfuncties'. Ik heb geconstateerd 
dat via het consulentschap een belang-
rijke steun kan worden gegeven aan 
diverse functies die de gemeenten op 
dit punt in het kader van de Kampeer-
wet moeten uitoefenen. 

Ik dank mevrouw Van Soest hartelijk 
voor haar reactie. Zij sprak over de 
werkgelegenheid en de subsidiëring -
via investeringssteun - door het Minis-
terie van Economische Zaken. Ik weet 
dat mijn collega van Economische Za-
ken hieraan in algemene zin veel aan-
dacht schenkt. Met betrekking tot de 
investeringskant vindt op dit punt re-
gelmatig een gesprek plaats met de 
ondernemers in de recreatiewereld. 
Mijn collega van Economische Zaken 
schenkt hieraan dus wel degelijk aan-
dacht. Er zijn nog wel eens moeili jkhe-
den bij de vraag of in financiële zin al-
t i jd aan alle gewenste investeringsbe-
hoeften tegemoet kan worden geko-
men. Dat geldt evenwel niet speciaal 
voor dit punt, want het geldt voor de 
overheidssubsidiëring en "financiering, 
natuurlijk ook daarbuiten. 

Wat de fictieve weigering betreft, 
ben ik van mening dat hier met betrek-
king tot de eenheid van wetgeving een 
juiste weg is gekozen. 

In antwoord op een vraag van de 
heer Van der Werff heb ik gezegd dat 
de wet in 1981 nog niet in werking zal 
treden. Ik kan mij helaas niet over 1982 
uitlaten, omdat mij dit niet is gegeven. 

Ik moet dit aan het volgende kabinet 
overlaten. Ik hoop echter wel dat de 
zaak na vijftien jaar echt een keer rond 
komt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het ontwerp van wet wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van het 
beleidsdebat over onderwerpen ra-
kende het Departement van Onderwijs 
en Wetenschappen met betrekking tot 
het onderdeel Wetenschapsbeleid 
(16 400-VIII). 

D 
Minister Van Trier: Mijnheer de Voor-
zitter! Allereerst spreek ik mijn voldoe-
ninig uit over het feit dat de woord-
voerders van de verschillende fracties 
dit beleidsdebat over het weten-
schapsbeleid, het laatste over dit on-
derwerp vóór de verkiezingen, hebben 
benut voor beschouwingen waarin de 
nadruk lag op een evaluatie van het-
geen tot stand is gekomen en op een 
vooruitblik naar de volgende kabinets-
periode. Dat geeft mij aanleiding, in 
dit debat in alle duidelijkheid mijn op-
vattingen over de plaats van het we-
tenschapsbeleid in een nieuw kabinet 
naar voren te brengen. 

Hoe zijn de drie beschouwingen van 
vanmiddag op mij overgekomen? De 
heer Diepenhorst heeft naar mijn idee 
op opmerkelijke wijze het oude dilem-
ma: 'wetenschapsbeleid: onmogeli jk 
maar onvermijdeli jk' toegelicht. Het 
'onmogeli jk ' klonk wellicht vooral door 
waar hij zo sterk de aandacht richtte op 
het universitaire onderzoek; het 'on-
vermijdeli jk' schuilt in de noodzaak, de 
wetenschapsbeoefening te relateren 
aan de hoofddoelstell ingen van het 
overheidsbeleid. Ik heb enigszins ge-
mist een aanduiding van de relatie van 
zijn beschouwing met datgene wat in 
het CDA-verkiezingsprogramma is 
weergegeven met betrekking tot dit 
onderwerp, evenals zijn opvattingen 
over hetgeen aan de overzijde van het 
Binnenhof hierover naar voren is ge-
komen. 

De heer Zoutendijk heeft vriendelijke 
woorden gesproken over datgene wat 
in de afgelopen jaren is geschied, en 
heeft gewag gemaakt van een aantal 
nuttige - hij sprak zelfs van 'nodige' -
initiatieven die zijn genomen en die tot 
ontwikkeling zijn gebracht. 

Nu, aldus de heer Zoutendijk, een 
adequaat beleidsinstrumentarium is 
ontwikkeld, is er geen behoefte meer 
aan een Minister voor Wetenschaps-

beleid. Diens beleid zou beter kunnen 
worden verdeeld over de Ministers 
van Onderwijs en Wetenschappen en 
van Economische Zaken. De heer Zou-
ten, dijk heeft hiermee een duidelijke 
uitwerking gegeven van datgene wat 
het verkiezingsprogramma van de 
VVD met betrekking tot dit onderwerp 
vermeldt. Hij heeft het vermoeden uit-
gesproken - terecht - dat ik zijn con-
clusies niet zal delen. 

Ik voeg hieraan toe dat ik nog veel 
meer zit op de lijn waarop ook de heer 
Zoutendijk zat tijdens het debat van 
een jaar geleden, namelijk de wense-
lijkheid van een afzonderlijke Minister 
voor Wetenschap, Technologie en ln-
formatiebeleid. 

De beschouwing van de heer Trip -
het zal de Kamer niet verbazen - heeft 
voor mij bijzonder veel herkenbare 
aanknopingspunten opgeleverd, die ik 
met instemming heb beluisterd. Hij 
heeft terecht de vele discussies en 
overwegingen in herinnering ge-
bracht, aan beide zijden van het Bin-
nenhof en daarbuiten, over de plaats 
en de noodzaak van de uitbouw en de 
versterking van het wetenschapsbe-
leid. Ik heb zijn betoog vooral verstaan 
als een krachtig pleidooi om niet in 
korte ti jd te niet te doen wat met veel 
zorg en in een lange reeks van jaren is 
opgebouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn 
beschouwing opbouwen rond een vijf-
tal thema's, waarin ik zal proberen de 
opmerkingen van vanmiddag ook van 
een antwoord te voorzien. Ik begin met 
het model van de gezamenlijke actie, 
dat als basis dient voor de realisatie 
van de doelstellingen van het weten-
schapsbeleid zoals dat in de afgelopen 
jaren in Nederland tot ontwikkeling is 
gekomen. Vanmiddag is gebleken dat 
een verschillende mate van vertrou-
wen bestaat in dat gezamenlijke actie-
model. De heer Zoutendijk was zeer 
kritisch. Bij de heer Diepenhorst was 
naar ik meen wel een minimum aan 
vertrouwen aanwezig toen hij zei dat 
de noodzaak van noodzakelijk overleg 
niet kan worden ontkend. 

Een enkele opmerking wil ik maken 
over het gezamenlijke actiemodel, ge-
relateerd aan de doelstellingen. 

Zoals het uw Kamer bekend mag 
zijn, zijn de doelstellingen van het Ne-
derlandse wetenschapsbeleid als volgt 
geformuleerd: bevordering van de 
kwaliteit, bevordering van de doelma-
t igheid, oriëntatie van de wetenschap-
pelijke inspanning op maatschappelij-
ke belangen - ik voeg daar meteen bi j : 
het veiligstellen van de beoefening 
van de zuivere wetenschap - en ten 
slotte: democratisering van de besluit-
vorming. 
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Ik maak daarbij een paar kantteke-
ningen. De heer Diepenhorst heeft -
als ik hem goed heb begrepen - van-
middag eigenlijk een vraagteken ge-
plaatst bij de mogeli jkheid van evalu-
atie van onderzoek anders dan door 
mensen die nog beter in hun vak thuis 
zijn dan degenen die het onderzoek 
verrichten. Op mijn beurt plaats ik hier 
een vraagteken bi j : ik denk dat er heel 
duidelijke mogelijkheden zijn voor het 
evalueren van resultaten in de zin van 
het toetsen van de resultaten aan de 
doelstelling van bepaalde program-
ma's. Ik mag wijzen op een symposi-
um van een kleine twee jaar geleden in 
Denemarken, georganiseerd door de 
EEG, waarin heel duidelijke evaluatie-
methoden voor onderzoekprojecten 
en onderzoekprogramma's aan de or-
de waren, waarvan de realiteit heel 
duidelijk werd aangetoond. 

Een ander punt dat de heer Diepen-
horst noemde, betrof de vraag, of door 
beleid, door stimulering, wel doorbra-
ken kunnen worden geforceerd. Ik 
denk dat het natuurlijk niet zo is, dat 
zuiver-wetenschappelijke doorbraken 
door organisatorische maatregelen 
kunnen worden teweeggebracht. Wel 
is in de sfeer van de toegepaste weten-
schappen heel duidelijk planning mo-
gelijk, waardoor resultaten worden be-
reikt. Men kan denken aan de maan-
vluchten. Wat betreft de zuivere we-
tenschap is het ook duidelijk dat door 
het bij elkaar brengen van voldoende 
mensen uit de nodige disciplines er 
mogelijkheden ontstaan voor vorder-
ingen op vakgebieden, hoewel uiter-
aard niemand kan voorspellen wat er 
precies gaat gebeuren. Maar het is niet 
zo dat, omdat het niet mogelijk is be-
paalde doorbraken te programmeren, 
beleid daarom minder belangrijk zou 
zijn. 

Zowel de heer Diepenhorst als de 
heer Zoutendijk hebben - als ik hen 
goed heb begrepen - met iets verschil-
lende woorden gesteld: Is het niet een 
te grote pretentie, dat wetenschap ge-
stuurd, georiënteerd, zou kunnen wor-
den en is dit niet een fout van de op-
vattingen van Wetenschapsbeleid? Ik 
stel daartegenover de vraag: Bij wie 
zou die pretentie bestaan? Ik dacht dat 
dit standpunt op geen enkele wijze in 
het beleid van de laatste jaren is inge-
nomen. Mijns inziens is het beleid er-
op gericht geweest om, in goed over-
leg tussen de wetenschappelijke we-
reld, groepen van belanghebbenden 
en de overheid als verantwoordelijke 
financier, tot programma's, tot sche-
ma's voor verbetering, te komen. Dat 
is heel iets anders, meen ik, dan het 

toegeven aan de pretentie dat men 
vanuit de overheid wetenschap zou 
kunnen sturen in de richting van be-
paalde resultaten. 

Dit gezegd zijnde, mijnheer de Voor-
zitter, keer ik terug naar het gezamen-
lijk actiemodel. De vraag is dan, of het 
bereiken van de doelstellingen die ik 
zojuist noemde, mogelijk is, wanneer 
de verschillende bewindslieden op 
hun beleidsterrein daartoe geëigende 
maatregelen nemen. Is dat voldoende, 
of zijn er redenen om naast die vakde-
partementale zorg voor wetenschaps-
beoefening en wetenschapstoepas-
sing nog een afzonderlijk beleidster-
rein, wetenschapsbeleid, te onder-
scheiden? Anders gezegd: Wat is de 
waarde die aan het overheidsbeleid 
kan worden toegevoegd door een nati-
onaal wetenschapsbeleid tot ontwik-
keling te brengen? 

Mag ik eerst eens nagaan wat er in de-
ze kabinetsperiode in het gezamenlijke 
actiemodel tot stand is gebracht? Ik 
meen dat men allereerst kan vaststel-
len dat een vrij groot aantal projecten 
in goed interdepartementaal overleg 
tot ontwikkeling is gekomen. Ik noem 
er een paar: 

- Innovatienota en de uitvoering 
van het daarin aangekondigde beleid: 
consensus tussen Wetenschapsbeleid, 
Economische Zaken en Onderwijs en 
Wetenschappen; 

- heroriëntatie van het marit ieme 
onderzoek: Wetenschapsbeleid, Eco-
nomische Zaken en Verkeer en Water-
staat; 

- de Nota Informatiebeleid en de 
uitvoering van het daarin beschreven 
actieprogramma: Wetenschapsbeleid 
en vele departementen; 

- de herstructurering van TNO (or-
ganisatiestructuur, wettelijke basis, 
rechtspositie, financiële verhouding 
met de overheid): Wetenschapsbeleid, 
Economische Zaken, Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, Landbouw en Visse-
rij en nog andere departementen; 

- micro-elektronica: Wetenschaps-
beleid, Economische Zaken, Sociale 
Zaken en Onderwijs en Wetenschap-
pen; 

- DNA-onderzoek: Wetenschapsbe-
leid, Sociale Zaken en Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne; 

- de oprichting van de Stichting 
Technische Wetenschappen: Weten-
schapsbeleid, Economische Zaken en 
Onderwijs en Wetenschappen; 

- ontwikkeling van het stelsel van 
sectorraden: Wetenschapsbeleid en 
diverse departementen; 

- het meerjarenplan Ruimteonder-
zoek: Wetenschapsbeleid, Economi-
sche Zaken, Onderwijs en Weten-
schappen en Verkeer en Waterstaat. 

Tenslotte een aantal stimulerings-
projecten waarvan ik slechts een paar 
voorbeelden noem: het plan-Lievense, 
waar men dezer dagen wat meer van 
zal horen, Wetenschapsbeleid, Econo-
mische Zaken, Verkeer en Waterstaat; 
Indonesische studiën: Wetenschapsbe-
leid en Onderwijs en Wetenschappen. 

Behalve deze projecten waarin We-
tenschapsbeleid het voortouw had, 
zou ik wil len wijzen op de bijdragen 
vanuit Wetenschapsbeleid aan de for-
mulering van de BUOZ-nota en bij 
voorbeeld ook het Regeringsstand-
punt over het WRR-rapport 'Plaats en 
Toekomstvan de Nederlandse indus-
trie'. 

Ik meen dat dit mag aantonen, dat 
het ondanks moeili jkheden waarover 
ik straks zal spreken naar aanleiding 
van het rapport van de Commissie-
Vonhoff, wel degelijk mogelijk is om 
tot beleid en uitvoering van beleid in 
interdepartementaal overleg te ko-
men. Ik mag enkele opmerkingen ma-
ken naar aanleiding van wat vanmid-
dag gezegd is over de samenwerking 
tussen het Directoraat-Generaal Hoger 
Onderwijs en de Directie Weten-
schapsbeleid. De heer Zoutendijk heeft 
de gedachte geopperd dat er sprake 
zou zijn van de verantwoordeli jkheid 
van twee Ministers voor universitair 
onderzoek en van onduidelijkheid die 
daaruit zou volgen voor de universitai-
re onderzoeken en de universiteitsbe-
sturen. Ik wil nog eens duidelijk zeg-
gen dat daar geen sprake van is. In de 
BUOZ-nota is voorzien dat de voor-
waardelijke financiering deel zal uit-
maken van de homogene uitgaven-
groep voor wetenschapsbeoefening 
waarin de medebetrokkenheid van we-
tenschapsbeleid tot uitdrukking komt. 
Er is geen sprake van onduidelijkheid 
in de bestuurlijke verhoudingen tus-
sen universiteiten en overheid. 

De heer Zoutendijk heeft nog ge-
sproken over de wijziging van de 
ZWO-wet, de zogenaamde kleine wijzi-
ging. Men heeft de gedachte geopperd 
dat die wellicht het gevolg zou zijn van 
een langdurige competentiestri jd op 
ambtelijk niveau. Ik wi l heel duidelijk 
zeggen, dat die fase reeds lang voorbij 
is. Er is ambtelijk gesproken over een 
kleine wetswijziging voor ZWO. Dat is 
een halfjaar geleden afgesloten. Er 
was een punt waarover inderdaad 
geen eensluidende mening bestond 
tussen de collega van Onderwijs en 
Wetenschappen en mijzelf. Daarvoor 
is in een procedure voorzien dat in der-
gelijke gevallen de zaak naar het kabi-
net gaat. Dat is nog niet gebeurd maar 
daarvoor ligt het voortouw niet bij mij. 

De heer Zoutendijk heeft al gezegd 
dat vele zaken - hij heeft een aantal 
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met name genoemd - nuttig en som-
mige zelfs nodig zijn maar dat daar-
voortoch geen Ministervan Weten-
schapsbeleid meer nodig is in deze fa-
se. Ik ben dat volstrekt niet met hem 
eens. Ik meen dat vele van deze zaken 
op grond van de moeili jkheden die in 
het rapport van de commissie-Vonhoff 
zijn uitgemeten, niet of veel minder 
goed tot stand zouden zijn gekomen 
als er niet vanuit een onafhankelijke 
positie op kabinetsniveau was geope-
reerd. 

Wanneer wi j spreken over het geza-
menlijk actiemodel en daarvan een 
evaluatie maken, dan kan niet worden 
voorbijgegaan aan het belangrijke 
punt van de voorbereiding van het 
jaarlijkse wetenschapsbudget. In de 
brief van de Minister-President van 5 
september 1978, waarin de taken en 
bevoegdheden van de Minister van 
Wetenschapsbeleid werden vastge-
legd, werd gewag gemaakt van de be-
ginselafspraak dat de Minister voor 
Wetenschapsbeleid in een vroegtijdig 
stadium wordt betrokken 'bij de begro-
tingsvoorbereiding van onderschei-
den departementen met betrekking tot 
de uitgaven welke deel uitmaken van 
de homogene uitgavengroep weten-
schapsbeoefening'. 

Over de daarbij te volgen procedu-
reszou vóór 1 januari 1979 nadere be-
sluitvorming in de Ministerraad plaats-
vinden. Mede op grond van mijn eigen 
ervaringen met het tot standkomen 
van de begroting voor 1980 heb ik op 3 
december 1979 een voorstel aan de 
Ministerraad voorgelegd - uitwerking 
kabinetsafspraken met betrekking tot 
het wetenschapsbudget - dat met en-
kele verduidelijkingen is aanvaard. In 
dat voorstel stond centraal: ti jdige in-
formatie van en overleg met weten-
schapsbeleid om in het tijdschema van 
de begrotingsvoorbereiding voldoen-
de ruimte te hebben voor interdeparte-
mentaal overleg en voorzover nodig 
kabinetsberaad. 

Bij de voorbereiding van het Weten-
schapsbudget 1981 is een zekere voor-
uitgang geboekt, in de zin dat het over-
leg met een aantal departementen 
aanzienlijk is gestroomli jnd. Met enke-
le andere departementen zal nog moe-
ten worden gewerkt aan verbetering 
van de gang van zaken. Naar mijn me-
ning is het mogelijk en ook noodzake-
lijk, het model van de gezamenlijke ac-
tie verder tot ontwikkeling te brengen 
om de kwaliteit van het Wetenschaps-
budget als een globaal meerjarenplan 
voor de overheidsbemoeienis met re-
search en ontwikkeling verder te ver-
groten, met als neveneffect dat de dis-

cussie met de Staten-Generaal aan-
zienlijk aan breedte en diepte kan win-
nen. 

De heer Diepenhorst heeft gezegd 
dat wij moeten oppassen dat het 
meerjarenplan deels achter de feiten 
aanloopt en deels erop vooruit loopt. 
Beide situaties zijn onjuist. Ik meen dat 
wij juist proberen de feiten die zich 
voordoen op het gebied van weten-
schappelijke en maatschappelijke ont-
wikkeling te onderkennen en daarop 
beleid te baseren, in het belang van 
de wetenschappelijke ontwikkeling en 
van de toepassingen die daaruit vol-
gen. 

De heer Trip heeft de suggestie ge-
daan een wettelijke basis te creëren 
voor het wetenschapsbudget. Het is 
een interessante suggestie, die mijns 
inziens bij de formatie in de overwe-
gingen moet worden betrokken. 

Voorts wi l ik een enkel woord wi jden 
aan de waarde die een nationaal we-
tenschapsbeleid mijns inziens moet 
toevoegen aan de werkzaamheden 
van de afzonderlijke vakdepartemen-
ten. Naar mijn mening pleiten vijf 
overwegingen voor het afzonderlijk 
bepalen van het wetenschapsbeleid in 
het overheidsbeleid. Ik heb die over-
wegingen ook aan de overzijde van het 
Binnenhof genoemd bij de behande-
ling van het Wetenschapsbudget. Aan 
de hand daarvan kan ik echter een aan-
tal opmerkingen beantwoorden die 
vanmiddag zijn gemaakt. 

De eerste overweging is dat vele ge-
bieden van wetenschappelijke inspan-
ning hetzij in een bepaalde discipline, 
hetzij in een toepassingsgebied voor 
meer departementen van belang zijn 
en ook in verschillende onderzoeksin-
stellingen worden bewerkt. Dat leidt 
tot de noodzaak van coördinatie. Evi-
dente voorbeelden zijn technologische 
vernieuwing in overheid en bedrijfsle-
ven, onderzoek ten dienste van ont-
wikkelingssamenwerking, energie, mi-
lieu en demografische ontwikkeling. 

De heer Zoutendijk vroeg of het met 
het oog op het gevaar van versnippe-
ring over verschillende departemen-
ten niet beter zou zijn om met name de 
technologische vernieuwing onder te 
brengen bij het Ministerie van Econo-
mische Zaken. Hij zei ook dat Economi-
sche Zaken zou kunnen 'verworden' 
tot een te sterk op het bestaande en te 
weinig op vernieuwing gericht depar-
tement. Naar mijn vaste overtuiging is 
juist in deze sector de wisselwerking 
tussen Wetenschapsbeleid en Econo-
mische Zaken, met de normale moei-
lijkheden die men daarbij ontmoet, ui-
terst vruchtbaar geweest. Ik wil hier 
echter nog twee punten aan toevoe-
gen. 

In de eerste plaats is het mijns in-
ziens een misvatting te denken dat in 
het overheidsbeleid technologische 
vernieuwing zou moeten worden 
beperkt tot de industriële ontwikke-
ling. In de tweede plaats behoeft het 
gevaar van versnippering, genoemd 
door de heer Zoutendijk, blijkens erva-
ringen, bijvoorbeeld in Duitsland, niet 
te bestaan. Het Bondsministerie voor 
Onderzoek en Technologie maakt dui-
delijk dat naast een economisch minis-
terie een ministerie voor wetenschaps-
beleid uitstekend kan functioneren. 

Mijn tweede overweging is dat er 
een groot aantal algemene aspecten 
verbonden is met de nationale weten-
schappelijke inspanning, dat de over-
heid daarvoor (mede-)verantwoorde-
lijkheid draagt en dat die beter geza-
menlijk kunnen worden ontwikkeld en 
bezien. Allereerst is er de ontwikkeling 
van instrumenten voor de totstandko-
ming van verantwoorde meerjaren-
plannen voor de overheidbemoeienis 
met onderzoek. Ik noem nationale pro-
gramma's, sectorraden en voorwaar-
delijke financiering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga nu 
even op een zijspoor. De heer Zouten-
dijk stelde dat de sectorraden op zich-
zelf wel interessant waren maar toch 
niet zodanig, dat daarvoor ook een mi-
nister nodig zou zijn. Hij dacht dat die 
raden zich toch wel zouden hebben 
ontwikkeld omdat de tijd er rijp voor 
was. 

Ik betwijfel dat. Er zijn niet veel lan-
den, die dergelijke initiatieven hebben 
genomen, hoewel daar ook de ti jd rijp 
zou zijn. In de internationale contacten 
constateer ik, dat er veel belangstel-
ling bestaat voor deze ontwikkeling. 
Op vele plaatsen wordt overwogen 
soortgelijke organen tot stand te bren-
gen, niet zoals de heer Zoutendijk 
vreesde, als een algemeen kader, dat 
alle gebieden van wetenschapsbeoe-
fening zou moeten bedekken, maar 
wel als een vorm van programmering 
voor gebieden, die daar op grond van 
maatschappelijke belangen of van de 
organisatorische situatie aanleiding 
toe geven. 

De heer Trip vroeg, hoe het stond 
met de Kaderwet Sectorraden. De be-
doeling van de Kaderwet is bekend. Er 
is al vrij veel werk verricht. Wij hopen, 
dat binnen niet al te lange termijn een 
ontwerp gereed is. Parallel daaraan is 
aan het werk de commissie Methodiek 
ontwikkeling sectorraden, die een dui-
delijke analyse maakt van het plan-
ningsproces voor sectorraden. Wij ho-
pen, dat wij die twee ontwikkelingen 
met elkaar in verband kunnen bren-
gen, zodat binnen niet al te lange ter-
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mijn tot een afronding kan worden ge-
komen. 

Behalve de aspecten, die ik al noem-
de noem ik nog wetenschappelijke 
technische informatieverzorging, ont-
wikkeling van beleidsinstrumenten als 
technology assessment en evaluatie-
methodiek, voorlichting en publieksin-
formatie, specifieke onderwerpen als 
mobiliteit, nationaal en internationaal, 
en de mogelijke ontwikkeling van een 
wettelijke regeling, waarin onderzoek 
en de toepassing van wetenschappelij-
ke kennis worden gebonden in geval 
aan het onderzoek risico's zijn verbon-
den voor individu of samenleving. 

De heer Diepenhorst heeft gespro-
ken over het belang van de ethische 
aspecten van wetenschapsbeoefening 
en de verantwoordeli jkheid, ook van 
de overheid, om daaraan aandacht te 
besteden. Ik mag de heer Diepenhorst 
herinneren aan de discussie over de 
Kaderwet Wetenschapsbeoefening, 
ook opgenomen in het programma 
van het CDA, die juist op deze zaken is 
gericht. 

De derde overweging is deze, dat 
steeds nieuwe belangrijke ontwikkelin-
gen aan de orde zijn, die een sterke 
breedtewerking hebben en die juist 
omdat zij niet aan bepaalde beleidster-
reinen gebonden zijn, een geconcen-
treerde en gecoördineerde aanpak ver-
eisen. Ik noem de biotechnologie, in 
het bijzonder de DNA-technologie, de 
micro-elektronica, informatie-techno-
logie en een aantal generic technolo-
gies. 

De vierde overweging is deze, dat 
zich in het nationaal researchsysteem 
herhaaldelijk vragen voordoen met be-
trekking tot de organisatie en soms re-
organisatie van uitvoerende, coördine-
rende en adviserende instanties. Het is 
niet verwonderlijk, dat een voortdu-
rende verschuiving in doelstellingen 
optreedt, waardoor vraagstukken van 
taakafbakening, samenwerking, even-
tueel fusie zich opdringen. De over-
heid dient bewerktuigd te zijn om der-
gelijke ontwikkelingen te kunnen effec-
tueren. 

Deze opmerkingen gelden in het bij-
zonder voor de belangrijke instellingen 
'at arms length' van de overheid, zoals 
TNO, NSP/NMI, het Waterloopkundig la-
boratorium, het Lucht- en ruimtevaart 
laboratorium, en het Energiecentrum 
Nederland. Ik denk dat er ook bij be-
trokken moet worden het universitaire 
onderzoek, vooral in die disciplines, 
waar de nationale onderzoekinspan-
ning in hoge mate is geconcentreerd in 
instellingen van wetenschappelijk on-
derwijs. Ik denk met name aan de soci-

ale wetenschappen en de medische 
wetenschappen, waar ook functies te 
verrichten zijn buiten het bestek van 
onderwijs en onderzoek. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter 
een vijfde overweging is deze, dat de 
eenheid van beleid van de overheid 
ten aanzien van de grote door de over-
heid gefinancierde of mede-gefinan-
cierde instellingen vereist, dat bij één 
lid van het kabinet de eerste verant-
woordeli jkheid wordt gelegd voor 
multi-departementale organisaties als 
TNO en dat een duidelijke mede-ver-
antwoordeli jkheid wordt geregeld 
voor die onderzoekinstellingen, die op 
grond van hun oorspronkelijke doel-
stelling aan slechts één vakdeparte-
ment zijn gekoppeld. Dat is des te 
meer gewenst, nu de ervaring leert, 
dat vele van deze instellingen zich rich-
ten of moeten gaan richten op doel-
groepen buiten de verantwoordeli jk-
heid van het departement, waarmee zij 
historisch zijn verbonden. Flexibi-
liteit en doelmatigheid kunnen belang-
rijk worden vergroot in een geïnte-
greerd wetenschapsbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot zover de 
vijf overwegingen die in acht worden 
genomen bij de beoordeling van de 
vraag hoe men wetenschapsbeleid 
moet regelen. 

Ik kom thans tot de bespreking van 
het rapport van de commissie-Von-
hoff, dat relevant is bij de toekomstige 
discussies over de kabinetsformatie. 
De heer Trip heeft kritiek geuit en her-
innerd aan de uitspraken van de heer 
Quené, die erop gewezen heeft dat de 
politieke discussie over belangrijke be-
leidsterreinen slechts mogelijk is als 
samenhangende visies kenbaar en 
herkenbaar worden gemaakt. In het 
wetenschapsbeleid proberen wi j dit nu 
juist al sinds jaren te doen. 

Ik wil eerst enkele citaten uit dit rap-
port geven, die aanduiden op welke 
moeilijkheden men kan stuiten in het 
functioneren van de rijksdienst. In het 
rapport staat onder andere het volgen-
de: 

- ' interdepartementale samenwer-
king blijkt in veel gevallen zelfs bijna 
onmogeli jk ' ; 

- 'het is erg moeilijk, de bestaande 
organisatie te veranderen'; 

- 'werkeenheden passen allerlei ver-
tragingstactieken toe bij het werkelijk 
ter hand nemen (van nieuwe vraag-
stukken)'; 

- ' integratie van het regeringsbeleid 
komt slechts uit de verf'; 

- 'problemen (hebben) bijna altijd te 
maken'. . . 'met het instellen, of zelfs 
'optuigen' van een coördinerend be-
windspersoonschap, zonder tegelijker-

t i jd iets te doen aan beleidsinhoudelij-
ke verantwoordeli jkheden van de te 
coördineren bewindspersonen'; 

- 'houdt men er nauwelijks reke-
ning mee dat het geven van bevoegd-
heden aan een coördinerend bewinds-
persoon pas echt effectief wordt als 
tegelijkertijd de bevoegdheden van an-
dere bewindspersonen worden inge-
perkt'; 

'Tegenstellingen en conflicten, die 
deels voortkomen uit de eigen domein-
bewaking en het niet kunnen tolereren 
van invloed van anderen op het beleid, 
worden uitgevochten met tactische ma-
noeuvres,; 

'Het is duidelijk dat bij het hanteren 
van bepaalde onderhandelingsstrate-
gieën in het interdepartementale coör-
dinatieproces de snelheid van besluit-
vorming geweld wordt aangedaan'. 

Het beeld dat uit deze reeks van cita-
ten opdoemt is uiters somber. Juist 
vanwege de aard van ons werkterrein, 
waarop zoveel coördinatie aan de orde 
is, worden wij meer dan anderen met 
deze problemen geconfronteerd. Het is 
dan ook niet verwonderli jk dat de reali-
sering van de afspraken die in de mi-
nisterraad zijn gemaakt aan het begin 
van deze kabinetsperiode met betrek-
king tot taken en bevoegdheden, een 
moeizaam proces is. Ondanks deze be-
staande barrières zijn er belangrijke 
ontwikkelingen, omdat juist op het ge-
bied van wetenschapsbeleid een aan-
tal procedures tot ontwikkeling zijn ge-
komen die aan de coördinatie inhoud 
hebben gegeven en die het mogelijk 
hebben gemaakt om het beleid te ont-
wikkelen. 

De commissie-Vonhoff komt met 
voorstellen voor verbeteringen, rich-
tingen voor oplossingen 'die moeten 
worden gezien vanuit de behoefte om 
drie elementen in de rijksdienst te ver-
sterken, namelijk de onderlinge sa-
menhang in het zicht op maatschappe-
lijke problemen, een evenwichtige af-
weging van de belangen en de flexibi-
liteit van de organisatie en de beleids-
instrumenten'. Dat zijn de kernpunten 
van de vorm van wetenschapsbeleid, 
zoals die in Nederland in de afgelopen 
twee regeringsperioden is ontwikkeld. 

Het jaarlijkse wetenschapsbudget 
heeft zich in de afgelopen jaren duide-
lijk ontwikkeld in de richting van een 
globaal meerjarenplan voor de weten-
schapsbeoefening, waarover jaarlijks 
met het parlement van gedachten 
wordt gewisseld. 

Bij de beleidsontwikkeling worden de 
relevante maatschappelijke organisa-
ties nauw betrokken. De adviesstruc-
tuur, de Raad van Advies voor het We-
tenschapsbeleid voor de algemene ad-
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visering, de sectorraden voor de ver-
schillende aandachtsgebieden en ad 
hoe-commissies zijn goed ontwikkeld 
en vertonen geen belangrijke doublu-
res. 

Op enkele belangrijke nieuwe we-
tenschappelijke en technische ontwik-
kelingen heeft de overheid duidelijk 
gereageerd. Voor interdepartementale 
beleidsontwikkeling en besluitvorming 
zijn op zich zelf duidelijke procedures 
overeengekomen. Hetzelfde geldt voor 
de regeling van de bevoegdheden van 
de Minister voor het Wetenschapsbe-
leid ten opzichte van zijn collega's. 

In het wetenschapsbeleid zijn der-
halve instrumenten ontwikkeld die ook 
op andere beleidsterreinen, waar inter-
departementale coördinatie en ontwik-
keling van nieuw beleid vereist zijn, 
kunnen worden gebruikt. Tegen die 
achtergrond betreur ik het, dat het rap-
port van de commissie-Vonhoff een 
blinde vlek voor wetenschapsbeleid 
heeft en zich ertoe beperkt, op grond 
van enkele aanvechtbare overwegin-
gen de positie van het wetenschapsbe-
leid ter discussie te stellen. Ik behoef 
niet te herhalen wat de heerTrip van-
middag heeft gezegd. Hij heeft volko-
men gelijk met zijn opmerkingen over 
de omvang van het kabinet. De opmer-
king van de commissie, dat de politie-
ke inhoud en het takenpakket te be-
perkt zijn, snijdt naar mijn mening 
eveneens geen hout. 

In tegenstelling tot hetgeen de com-
missie-Vonhoff concludeert, ben ik dus 
van mening dat het belang van weten-
schap en technologie voor onze toe-
komstige samenleving vele nieuwe be-
leidsinitiatieven vereist, waartoe een 
krachtige, onafhankelijke en herkenba-
re positie van wetenschaps-technolo-
gie- en informatiebeleid in het algeme-
ne regeringsbeleid noodzakelijk is. In 
een kabinet, waarin sterker de nadruk 
zou moeten vallen op wezenlijke be-
leidsbeslissingen en minder op het 
blussen van kleine en grote branden, 
zal wetenschapsbeleid een van de cen-
trale onderwerpen moeten vormen. 

Mijn vierde thema, de ontwikkeling 
van een takenpakket. Ik doe dat met 
enige aarzeling, omdat ik weet dat de 
discussies daarover nog niet zijn afge-
rond. In algemene zin wil ik zeggen dat 
het met succes vervullen van de coör-
dinerende, stimulerende en initiërende 
functies van wetenschapsbeleid be-
vorderd wordt als de bewindsman of 
•vrouw de beschikking heeft over een 
eigen budget. Dat is geen groot bud-
get, gerelateerd aan de totale omvang 
van alle uitaven voor onderzoek, maar 
wel een budget waarmee een zekere 

invloed op programma's, een zekere 
hefboomwerking kan worden uitgeoe-
fend. Naast het budget is er een eerste 
verantwoordeli jkheid voor onderzoeks-
instellingen die interdepartementaal 
zijn gericht of in ieder geval niet sterk 
functioneel aan één departement zijn 
gebonden. 

Tegen die achtergrond moet worden 
overwogen, de taken en bevoegdhe-
den van Wetenschapsbeleid op een 
aantal punten aan te vullen in de ko-
mende periode. Dit geldt in de eerste 
plaats voor de informatietechnologie. 
Naar mijn overtuiging geven de reeen-
te ontwikkelingen op dat gebied aan-
leiding tot vele nieuwe beleidsvraag-
stukken, die binnen de bestaande de-
partementale verdeling van verant-
woordeli jkheden niet goed kunnen 
worden behartigd. De heer Zoutendijk 
heeft deze stelling vanmiddag overi-
gens heel duidelijk beaamd. Het on-
derzoek naar de beste organisatievorm 
van de verschillende deelgebieden van 
het informatiebeleid in al zijn aspec-
ten, waarnaar de heer Zoutendijk 
vroeg, vindt eigenlijk plaats als onder-
deel van het actieprogramma, dat 
thans in uitvoering is alsfol low-up van 
de nota informatiebeleid. Ik heb al aan-
geduid, dat het naar mijn mening voor 
de hand ligt, dat de toekomstige minis-
ter voor Wetenschapsbeleid met de 
coördinatie en het initiëren van nieuw 
beleid in deze sector zal worden be-
last. 

De heerTrip heeft gesproken over 
de positie van ZWO, evenals de heer 
Zoutendijk. Naar mijn mening is het in-
derdaad te overwegen - in positieve 
zin - om de eerste verantwoordelijk-
heid voor ZWO te plaatsen bij Weten-
schapsbeleid. Deze overweging be-
staat allang en is terug te vinden in 
vroegere adviezen van de Raad van 
Advies voor wetenschapsbeleid over 
de ontwikkeling op dit gebied. Nu de 
uitbreiding van het werkterrein van 
ZWO aan de orde is naar de toegepas-
te natuurwetenschappen en de techni-
sche wetenschappen is de argumenta-
tie daarvoor nog sterker geworden, 
omdat die organisatie daaraan een bij-
drage zal moeten leveren in het kader 
van een nationaal beleid. 

Ik denk, dat dezelfde overwegingen 
kunnen gelden voor de instituten, ge-
noemd door de heer Trip: de KNAW-
instituten, de OW-instituten en de 
ZWO-instituten. 

Het zal u bekend zijn dat de evaluatie 
en de eventuele hergroepering en her-
oriëntatie van de instituten aan de or-
de is geweest in het zogenaamde 
RWO-overleg. Dat is volledig vastgelo-
pen. Ik ben niettemin van mening dat 

het een legitieme vraag blijft om deze 
instituten in een bepaald verband te 
brengen. Wij beschikken over waarde-
volle losse 'postzegels' die echter als 
geheel geen goede verzameling vor-
men. Ik meen dat het van grote beteke-
nis is, te streven naar een lange-ter-
mijnbeleid. 

Het volgende punt heeft betrekking 
op de grote onderzoekinstellingen als 
het Energiecentrum Nederland, het 
Waterbouwkundig Laboratorium, en 
dergelijke, die thans onder verschillen-
de vakministers ressorteren. Te ver-
wachten valt dat die instituten zich bre-
der moeten gaan oriënteren dan in het 
verleden. Ik meen dat de ontwikkeling 
van een versterkt nationaal research-
systeem wordt bevorderd, indien de 
eerste verantwoordelijkheid voor deze 
instellingen bij de toekomstige Minis-
ter voor Wetenschapsbeleid wordt ge-
legd. De belangen van de verschillen-
de vakministers bij die instellingen 
kunnen ruim voldoende worden ge-
waarborgd door goede procedures 
van begrotingsvoorbereiding naar 
analogie van de procedures aanvaard 
voor TNO. 

Om nu de in het voorgaande ge-
schetste consolidatie en versterking 
van het wetenschapsbeleid feitelijk 
mogelijk te maken, dient de bewerktui-
ging van de Minister voor Weten-
schapsbeleid daarop te zijn afgestemd. 
Vastgesteld mag worden dat het amb-
telijk apparaat voor wetenschapsbe-
leid opvallend klein is in vergelijking 
met de situatie in andere landen. Het 
beeld van het kind met het waterhoofd 
dat vanmiddag werd opgeroepen, lijkt 
mij hier volstrekt buiten de orde. Het is 
op zichzelf begrijpelijk dat in deze perio-
de van schaarse middelen aanvullin-
gen mondjesmaat tot stand komen. 
Niettemin lijkt mij de keuze duidelijk. 
Wil men een krachtig wetenschapsbe-
leid dan zullen ook in de sfeer van de 
bewerktuiging de consequenties daar-
uit moeten worden getrokken. 

Ten slotte: Wat voor type bewinds-
man of -vrouw moet in de volgende 
periode functioneren? Ik heb een aan-
tal elementen aangeduid van een natio-
naal wetenschapsbeleid, zoals dat er 
naar mijn mening uit moet zien. Daar-
mee is nog geen uitspraak gedaan 
over de institutionele vorm waarin de 
verantwoordelijkheid voor dat beleid 
moet worden gegoten. 

In het kabinet-Biesheuvel was er een 
minister zonder portefeuille, belast 
met het wetenschapsbeleid en het we-
tenschappelijk onderwijs. In de laatste 
twee kabinetsperioden was er een mi-
nister voor Wetenschapsbeleid, als mi-
nister zonder portefeuille, geplaatst 
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binnen het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen. Onderkend moet 
worden dat in de laatste twee kabinets-
formaties politieke overwegingen om-
trent getalsverhoudingen van minis-
tersposten voor de coalitiepartners 
een rol hebben gespeeld in de beslis-
sing om een afzonderlijke minister 
voor Wetenschapsbeleid in het kabinet 
op te nemen. Het feit echter dat juist 
dit beleidsterrein is gekozen, weerspie-
geit het belang dat werd toegekend 
aan de ontwikkeling van een krachtig 
en samenhangend wetenschapsbe-
leid. 

Naar mijn mening zijn de overwe-
gingen die pleiten voor een duidelijke 
positie van Wetenschapsbeleid op ka-
binetsniveau in de laatste jaren alleen 
maar sterker geworden. De harmoni-
sche ontwikkeling van onze samenle-
ving of liever: het tot aanvaardbare 
proporties terugbrengen van de veel-
soortige discontinuïteiten die zich in 
de maatschappij onder invloed van 
wetenschap en technologie voordoen, 
de toekomstige ontwikkeling van wei-
zijn en welvaart, een effectieve Neder-
landse bijdrage aan de ontwikkeling 
van nieuwe internationale verhoudin-
gen, en de instandhouding van het 
economisch draagvlak van onze 
maatschappij, zullen het uiterste vra-
gen van ons beleid met betrekking tot 
onze wetenschappelijke en technologi-
sche spanning. De omstandigheid dat 
wetenschapsbeleid zich vooral richt op 
lange-termijnbeleidsdoelen, waardoor 
het minder dan andere terreinen aan-
leiding geeft tot actuele politieke ver-
wikkelingen, mag niet leiden tot de 
misvatting dat het daarom van geringe 
politieke betekenis is. 

Een treffende beschouwing, die de 
betekenis van wetenschap en techno-
logie in het juiste perspectief plaatst, is 
te vinden in het World Employment 
Plan, gepresenteerd door Tinbergen, 
Kok, Pronk en Den Uyl. Hun conclusie 
dat de geïndustrialiseerde landen op 
korte termijn hun research- en ontwik-
kelingsinspanning moeten verdubbe-
len, in het belang van zowel de geïn-
dustrialiseerde als de ontwikkelings-
landen, kan slechts worden gereali-
seerd indien het daartoe nodige beleid 
tot één van de centrale prioriteiten in 
het overheidsbeleid wordt gemaakt. 
Het is ook zeer opvallend, dat juist in 
het verkiezingsprogram van de Partij 
van de Arbeid de consequenties daar-
uit niet worden getrokken. De enige in-
dicatie van de opvattingen in die kring 
is te vinden in televisiespelletjes en 
niet in discussies in het parlement of 
daarbuiten. 

De hoofddoelstell ing van het weten-
schapsbeleid, namelijk de oriëntatie 
van de wetenschappelijke inspanning 
op maatschappelijke belangen en een 
zo effectief mogelijk gebruik van we-
tenschappelijke en technologische 
kennis in alle sectoren van de samen-
leving, vereist - ik zeg het nogmaals -
een brede, gecoördineerde aanpak. 
Voor zover de overheid daarvoor ver-
antwoordelijk is, dient die verantwoor-
delijkheid bij voorkeur te worden ge-
legd bij een lid van het kabinet, dat 
vanuit een onafhankelijke, niet aan een 
bepaalde sector gebonden positie kan 
samenwerken met de bewindslieden 
die in hun sector een deel van de ver-
antwoordelijkheid voor dit facet dra-
gen. 

Ik heb bewust over het ministersni-
veau gesproken. Ik onderstreep het ar-
gument van de heer Trip, dat hiervoor 
geen goede oplossing wordt bereikt, 
als dit beleidsterrein wordt overgela-
ten aan een Staatssecretaris. Immers, 
die zal politiek afhankelijk zijn van de 
vakminister die zelf onder het coördi-
natiemodel valt. 

Waar mondt dit in uit? In deze ge-
dachtengang is naar mijn gevoel de 
beste oplossing, te kiezen voor een mi-
nister voor wetenschaps-, technologie-
en informatiebeleid met een eigen por-
tefeuille. Daarmee zou een eigen, Ne-
derlandse invull ing worden gegeven 
aan het model dat in de Bondsrepu-
bliek Duitsland is gekozen en dat daar 
tot volle tevredenheid werkt en uitste-
kende resultaten heeft opgeleverd. Het 
zou een ontwikkeling zijn die aansluit 
bij vroegere adviezen van de Raad van 
Advies voor het Wetenschapsbeleid, 
waarin die ontwikkeling als wenselijk 
is geschetst. 

Maar toch, als een eigen portefeuille 
om welke reden dan ook niet wenselijk 
wordt geacht en wanneer voor aan-
sluiting bij een van de bestaande mi-
nistersposten wordt gekozen, dan zijn 
er mijns inziens slechts twee mogelijk-
heden. Ik noem allereerst de mogelijk-
heid van een minister zonder porte-
feuille bij Algemene Zaken. Deze con-
structie is bekend in Frankrijk en Bel-
gië. Met name in Frankrijk wordt, zoals 
men weet, het wetenschaps- en tech-
nologiebeleid als een van de centrale 
prioriteiten met grote voorrang behan-
deld. Die constructie heeft uitstekende 
diensten verricht. Bovendien heeft die 
uitstekende resultaten opgeleverd. 

De andere mogelijkheid is de be-
staande, formele positie van de Minis-
ter zonder portefeuille bij Onderwijs en 
Wetenschappen te handhaven, evenwel 
met een aangevuld pakket van taken en 
bevoegdheden, zoals ik hiervoor heb 

aangegeven, en met een verdere ver-
zelfstandiging wat het ondersteunend 
apparaat betreft. 

Plaatsing bij Onderwijs en Weten-
schappen zal naar mijn mening verre 
de voorkeur verdienen boven een kop-
peling aan Economische Zaken, omdat 
bij een dergelijke koppeling de breedte 
van het beleidsterrein wetenschap en 
technologie miskend zal worden. 
Coördinatie met andere vakdeparte-
menten - hierbij denk ik aan Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, Verkeer en 
Waterstaat, Sociale Zaken en Land-
bouw en Visserij - z o u daardoor wor-
den bemoeilijkt. De noodzakelijke en 
geleidelijk toenemende wisselwer-
king tussen het amorfe universitaire 
onderzoeksysteem en het beter geor-
ganiseerde niet-universitaire onder-
zoek die de laatste jaren tot stand is ge-
komen, zal dan weer snel te niet gaan. 

Ik heb getracht aan te geven wat We-
tenschapsbeleid in de afgelopen jaren 
heeft gedaan, hoe de situatie van dit 
moment mijns inziens moet worden 
geëvalueerd en wat bij voorkeur moet 
gebeuren om in een volgende periode 
betere waarborgen te scheppen, opdat 
wetenschap en technologie optimale 
resultaten kunnen opleveren voor onze 
samenleving. 

De heer Diepenhorst heeft gezegd 
dat verzet tegen wetenschapsbeleid 
kortzichtig zou zijn. Ook de heer Trip 
heeft gewaarschuwd tegen kortzichti-
ge beslissingen bij de komende kabi-
netsformatie, die in korte ti jd zouden 
kunnen afbreken wat met veel zorg in 
een complex relatiepatroon is opge-
bouwd. 

Naar mijn mening tekent zich ook in 
internationaal verband een geleidelijke 
versterking en verdieping van weten-
schaps- en technologiebeleid af. Wij 
hebben ons indertijd bij de ontwikke-
ling van het beleid sterk laten leiden 
door adviezen die kwamen van de 
OECD. Als wi j nu op internationale 
conferenties over wetenschapsbeleid 
spreken, wordt met veel instemming 
gekeken naar hetgeen in de afgelopen 
jaren in Nederland tot stand is ge-
bracht. 

Ik zou wensen dat in de komende pe-
riode naar een hogere versnelling 
wordt geschakeld in plaats van achter-
uit. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil mij aansluiten bij de woorden die 
collega Van Trier heeft gesproken, 
toen hij de dank van de Regering ver-
woordde aan deze Kamer met betrek-
king tot de behandeling van het onder-
havige onderwerp. Ik spreek die dank 
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met des te meer nadruk uit omdat wi j 
vandaag de bijdrage hebben kunnen 
horen van een tweetal leden van deze 
Kamer, beiden oud-ministers, die in de 
afgelopen jaren steeds beschouwin-
gen hebben geleverd die alleszins de 
moeite van het aanhoren en overwe-
gen waard waren. Wanneer ik mij dan 
in het bijzonder richt tot één van mijn 
voorgangers, prof. Diepenhorst, is dit 
omdat ik graag vanaf deze plaats mijn 
respect wil betuigen voor de juwelen 
van welsprekendheid en eruditie die 
hij zo kwistig in deze Kamer heeft 
rondgestrooid ten overstaan van be-
windslieden van verschillende pluima-
ge en van zijn medeleden. Ik betreur 
het oprecht dat hij deze Kamer gaat 
verlaten. Men kan alleen maar jaloers 
zijn op een partij die blijkbaar zo ruim 
in de kwaliteit zit dat zij met één slag 
mensen als Van Hulst, De Gaay Fort-
man en Diepenhorst kan missen. 

Hetgeen ik wi l opmerken is qua doel-
stelling volkomen parallel aan hetgeen 
collega Van Trier heeft opgemerkt. 
Over het doel zijn wij toch wel vrij 
eensgezind, de Kamers en Regering. 
Het gaat er natuurlijk om dat de beste 
wegen worden gevonden om dit doel 
te realiseren. Laat ik, waarschijnlijk 
volkomen ten overvloede, mogen op-
merken dat ik als Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen en ook als pri-
vé-persoon, bijzonder groot belang 
hecht aan goed wetenschapsbeleid. 
Dat is echter ook niet zo verwonderli jk 
wanneer men nagaat dat de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen in 
dit land verantwoordeli jk is voor onge-
veer 60% van al het door de overheid 
gefinancierde wetenschappelijke on-
derzoek. Wanneer wij dan spreken 
over de wenselijkheid van goed weten-
schapsbeleid, lijkt het mij ter zake dat 
ook deze bewindsman zijn mening 
over een en ander geeft. 

De heer Trip (PPR): Ik wil toch een op-
heldering. Hetzelfde misverstand, wat 
mij betreft althans, is vanmiddag ook 
aan de orde geweest. De Minister van 
Onderwijs spreekt over 60% van alle 
uitgaven voor de wetenschap door de 
overheid bij Onderwijs en Weten-
schappen. Dat heb ik toch goed begre-
pen? 

Minister Pais: Ik heb het iets anders 
geformuleerd maar vermoedelijk komt 
het op hetzelfde neer. 

De heer Trip (PPR): Materieel komt het 
dus daarop neer. Uit het hoofd zeg ik 
even dat de overheid f 3,5 mld. daar-
aan uitgeeft aan de wetenschappen en 
dat het bedrijfsleven f 3 mld. daaraan 
uitgeeft. In totaal is dat ongeveer f 6,5 

mld. , waarbij ik niet op zo'n f 100 min. 
kijk. Van het bedrag van f 3,5 mld. is 
naar schatting f 1,2 mld. te vinden bij 
de universiteiten, hoewel ik veronder-
stel dat die schatting te optimistisch is. 
Hoe komt de Minister nu aan die 60%? 
Ik heb vanmiddag ook al horen bewe-
ren dat de universiteiten het meren-
deel van de wetenschapsuitgaven 
voor hun rekening nemen. Dat is ge-
woon niet waar. Het is 1 /6 van het to-
taal in Nederland en maximaal V» of 
20% van de overheidsuitgaven. 

Minister Pais: Éénderde is 33%, maar 
ik ga liever niet met miljoenen of mil-
jarden goochelen. Wanneer de heer 
Trip er prijs op stelt om een goed staat-
je te krijgen waarin een en ander kwan-
titatief is toegelicht, dan ben ik gaarne 
bereid, dat staatje aan de leden van de-
ze Kamer te overleggen. 

De heer Trip (PPR): Ik wi l dat staatje 
graag zien, hoewel het volgens mij al 
in het Wetenschapsbudget staat. Er zal 
echter uit blijken dat het in ieder geval 
geen 60% is. 

Minister Pais: Ik sprak ook van 'om-
streeks'60%. 

De heer Trip (PPR): Ja, zo kan ik het 
ook! 

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Dit ogenblik - veertien dagen vóór de 
verkiezingen en dus niet al te lang 
voordat er sprake zal zijn van de vor-
ming van een nieuw kabinet — lijkt mij 
bij uitstek aangewezen om te komen 
tot een zekere evaluatie wat de vorm-
geving van een nationaal weten-
schapsbeleid betreft. Nadat wij acht ja-
ren in dit land bewindslieden hebben 
gehad die speciaal hun werk maakten 
van het bevorderen van een nationaal 
wetenschapsbeleid, lijkt mij dat dit een 
geschikt moment voor een dergelijke 
evaluatie is. Het zal duidelijk zijn dat de 
evaluatie niet alleen door de betrokken 
bewindslieden kan of moet worden 
gepleegd. Collega Van Trier heeft zo-
even al zijn zeer gewaardeerde bijdrage 
geleverd. Ik ben van oordeel dat kabi-
net en parlement, maar ook enige an-
dere instanties hierover belangrijke 
dingen te zeggen hebben. 

Om te beginnen is er de commissie-
Vonhoff. Daarover is vandaag al ver-
schillende malen gesproken. Ik zal niet 
zeggen dat alles wat in de rapportage 
van deze commissie naar voren is ge-
bracht, onomstotelijk vaststaat en on-
weersproken moet blijven, maar ik 
deel niet de negatieve opmerkingen 
die ook vandaag in dit huis te horen 
zijn geweest over enige hoofdpunten 
terzake van de minister zonder porte-
feuille die de commissie-Vonhoff naar 
voren heeft gebracht. 

Ik wijs erop dat de Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid - de 
RAWB - in dezen natuurlijk ook een 
uiterst belangrijke instantie is. Zoals be-
kend zal zijn, brengt de RAWB elk jaar 
een rapportage uit. Wij kunnen zeer 
binnenkort de rapportage voor dit jaar 
tegemoet zien. Het lijkt mij bijzonder 
belangwekkend dat degenen die het 
onderwerp waarover wi j nu spreken 
ter harte gaat, daarvan zorgvuldig ken-
nis nemen. 

Ik onderschrijf gaarne de opsonv 
ming die mijn collega voor Weten-
schapsbeleid zoeven heeft gegeven 
van een aantal zaken waarbij hij met 
zijn beleidsmedewerkers betrokken is 
geweest. Het lijkt mij voor de comple-
tering van het beeld juist - wellicht 
kom ik daarmee inhoudelijk ook eni-
germate tegemoet aan de opmerking 
die de heer Trip zojuist bij interruptie 
maakte - wanneer ook ik enkele hoofd-
punten noem die op het terrein van het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen in de afgelopen jaren zijn ge-
beurd. 

Voorafgaand daaraan maak ik nog 
de opmerking dat de heer Zoutendijk 
wellicht de spijker op de kop sloeg 
door de tijdgeest te ontwaren in een 
aantal ontwikkelingen die in dit opzicht 
op het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen hebben plaatsgevon-
den. Laat ik dan de executeur van die 
tijdgeest geweest mogen zijn en u 
meenemen naar enige onderwerpen 
die in de afgelopen jaren zijn behan-
deld. 

In de eerste plaats is er met de ge-
waardeerde medewerking van colle-
ga's een beleidsnota over het uiterma-
te belangrijke universitaire onderzoek 
- ook het vrije, funderend onderzoek in 
Nederland - gepubliceerd. 

Vervolgens is een notitie ter zake 
van het contractonderzoek van univer-
siteiten en hogescholen naar buiten 
gebracht. 

In de derde plaats mag ik uiteraard 
ook wijzen op het Wetsontwerp Twee-
fasenstructuur, dat met betrekking tot 
zaken als de onderzoek- en de assis-
tent-onderzoekopleiding, gestructu-
reerd promotie-onderzoek en wat dies 
meer zij belangrijk is in dit verband. 

Ik mag ook nog wijzen op de, zeer 
binnenkort te publiceren ontwerp-Wet 
op het Wetenschappelijk Onderwijs 
1981. Waar professor Zoutendijk sprak 
over het belang van personeelsbeleid 
in dezen, moge erop worden geatten-
deerd dat een beleidsnota over het 
universitair wetenschappelijk perso-
neel geboren staat te worden. 

Daarnaast heeft mijn departement, 
met veel enthousiasme, inbreng gele-
verd in de Innovatienota en in de Nota 
meerjarenplan sociaal beleid. 
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Inhoudelijk ben ik het gaarne eens 
met de bedoelingen die de drie spre-
kers naar voren hebben gebracht, af-
gezien uiteraard van de visie hoe en 
met welk instrumentarium één en an-
der kan worden verwezenlijkt. Ik on-
derschrijf met name de evaluatie die 
de professoren Diepenhorst en Zou-
tendijk hebben gegeven. Ik kan minder 
goed meegaan met de analyse en de 
uitwerking die de heer Trip heeft gege-
ven. Ik meen ook dat de analyse van de 
heer Trip meer actualiteitswaarde had 
- laat ons zeggen - vier jaar geleden, 
het moment waarop hij zich vri jwil l ig 
aan een zwijgplicht over deze materie 
onderwierp, om deze eerst vandaag te 
doorbreken. 

Ik meen dat de ervaringen die de af-
gelopen jaren zijn opgedaan ook een 
rol moeten en mogen spelen bij de 
evaluatie. Daarbij stel ik voorop dat, bij 
alle problemen die onvermijdelijk ook 
in deze materie bestaan, steeds voor 
mij een bijzonder positief punt is ge-
weest de goede tot voortreffelijke per-
soonlijke relatie met mijn collega 
proximus, de Minister voor de coördi-
natie van het wetenschapsbeleid. Dit is 
overigens symptomatisch voor de goe-
de relaties die überhaupt bestaan bin-
nen dit kabinet. 

Dat neemt echter niet weg dat de op-
merkingen die de heer Trip heeft ge-
maakt naar mijn mening toch enige 
bestrijding verdienen. Ik wi l niet zo ver 
gaan dat ik hier nu een soort publiek 
testament ga voorlezen. Dat lijkt mij in 
de eerste plaats rijkelijk voorbarig, en 
in de tweede plaats ook niet de juiste 
gelegenheid. Ik wil er wel op wijzen dat 
wi j moeten wil len leren van de ervarin-
gen die wi j hebben opgedaan in de af-
gelopen acht jaren. Ik wil gaarne mijn 
voorkeur uitspreken. Ik meen dat We-
tenschapsbeleid in dit land het best is 
gebaat bij datgene wat men 'een lichte 
coördinatie'zou kunnen noemen; niet 
een al te centralistisch, over-ambitieus 
coördinatiemodel waarbij alles op al-
les moet worden afgestemd en dat, 
niet alleen in een overgangsfase maar 
structureel, tot nodeloze fricties en in-
efficiënties aanleiding geeft. Deze 'lich-
te coördinatie' zou één van de hoofdta-
ken moeten zijn van één van de be-
windslieden, die zeer nauw - of in zeer 
belangrijke mate - is betrokken bij de 
zaken van wetenschappelijk onder-
zoek. 

Ik kan mij dan ook wat dat betreft in 
overwegende mate vinden in de be-
schouwingen die de heer Zoutendijk 
zoeven heeft geleverd. Ter vermijding 
van alle misverstand en onduidelijk-
heid merk ik op dat het mij lijkt dat 

de coördinatie bij de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen, die - daar-
over zullen de heer Trip en ik het zon-
der meer met elkaar eens zijn - een 
zeer belangrijk percentage van de rele-
vante uitgaven heeft te beheren, op 
zijn plaats kan zijn. 

Ik meen ook dat innovatie en techno-
logie - al degenen die dat hebben op-
gemerkt, sloegen wat mij betreft de 
spijker op de kop - in de komende peri-
ode een uitermate belangrijk aan-
dachtspunt zullen zijn voor elk moge-
lijk kabinet. Het lijkt mij een eis van ef-
ficiëntie dat deze zorg in eerste instan-
tie kan worden gesitueerd bij de be-
windsman of vrouw die daarvoor de 
eerste verantwoordeli jkheid draagt. Ik 
kan hierbij dan ook denken aan de Mi-
nister van Economische Zaken. 

Indien men dan toch kiest voor een 
aparte bewindspersoon voor Weten-
schapsbeleid, dan lijkt het mij van be-
lang - dit is de derde opmerking die ik 
in dit verband wi l maken - dat die be-
windspersoon een beleidsterrein krijgt 
dat zich duidelijk toespitst op een aan-
tal welomschreven elementen. Ik zei 
het zoeven al: een al te omvangrijke 
definiëring en al te veel wil len omvat-
ten leidt naar mijn smaak tot centrali-
satie, bureaucratie, nodeloze troubles 
en strubbelingen en inefficiëntie. Ik 
denk dan ook dat een welgedefinieerd 
beleidsterrein voor de bewindsper-
soon - als er zo een in een komend ka-
binet moet komen - op zijn plaats zou 
zijn. 

Of dit een minister dan wel een 
staatssecretaris moet worden, lijkt mij 
in dezen niet zo wezenlijk. Ik moge er-
naar verwijzen dat in het rapport van 
de commissie-Vonhoff beduidende 
wijzigingen worden aangebracht - al-
thans: voorgesteld - in de positie van 
de staatssecretaris ten opzichte van de 
huidige situatie. Ik kan mij dus voor-
stellen dat wanneer enkele elementen 
uit het rapport van de Commissie 
Structuur Rijksdienst gerealiseerd 
worden, de vraag of het een minister 
dan wel een staatssecretaris (ondermi-
nister) moet worden, iets minder we-
zenlijk is ten opzichte van de huidige 
situatie. 

Belangrijk lijkt me, dat men de doel-
stelling goed in de gaten houdt, dat 
men lering trekt uit de ervaring van de 
afgelopen acht jaar en een zodanig 
model weet te kiezen, dat het doel 
wordt gerealiseerd met een min imum 
aan inefficiëntie, bureaucratie en cen-
tralisme. 

Als ik nog op een paar concrete pun-
ten mag ingaan, die de heer Zoutendijk 
in zijn speech heeft genoemd, dan zou 
ik wil len opmerken dat ik zijn suggestie 

over een regeringscommissaris voor 
informatiezaken een alleszins te over-
wegen suggestie vind. Ik zou zelfs nog 
iets verder willen gaan en het een goe-
de suggestie wil len noemen, maar het 
spreekt vanzelf dat realisatie daarvan 
afhankelijk is van de overwegingen, de 
gesprekken en de conclusies van be-
trokken bewindslieden. 

Ten aanzien van de technische wijzi-
ging van de ZWO-wet heeft collega Van 
Trier zoeven al gezegd wat erover te 
zeggen viel. De technische wijziging 
als zodanig is inderdaad geen punt van 
discussie of van meningsverschil. Het 
zal overigens duidelijk zijn dat wi j in-
tussen een tijdelijke oplossing hebben 
gevonden voor de situatie-1981. Er zit 
nog een element bij, betreffende de 
bevoegdheden van betrokken be-
windslieden: dat bevindt zich in het 
door collega Van Trier geschetste sta-
dium. 

Ik zou mijn betoog niet te lang en te 
uitvoerig willen laten zijn, mijnheer de 
Voorzitter, daarom probeer ik nog 
even kort de verschillende opmerkin-
gen na te lopen, voor zover deze op 
mijn terrein zijn gelegen, die door de 
diverse sprekers zijn gemaakt. 

Wat betreft de opmerkingen van de 
heer Diepenhorst, geloof ik mij met 
kracht te mogen aansluiten bij zijn op-
merkingen over de onwenselijkheid 
van een splitsing tussen onderwijs en 
onderzoek op de universiteiten. Het 
zou het denatureren zijn van de univer-
siteiten, wanneer het onderzoek daar-
uit zou verdwijnen. Ik mag daaraan wel 
toevoegen dat het juist één van de 
hoofdmomenten van de Tweefasen-
wetgeving is en zal zijn, de positie van 
het onderzoek veilig te stellen en te 
versterken aan onze instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs. Het kan 
dan ook niet aangaan om daar kunst-
matige scheidingen en splitsingen aan 
te brengen. Dat zou oneigenlijk zijn en 
niet in het belang van de zaak zelve. 

Ik meen ook - ik spring dan even 
over naar een opmerking die professor 
Zoutendijk heeft gemaakt - dat wi j ons 
bij de positie van de universiteiten en 
hogescholen in relatie tot diverse be-
windslieden, goed moeten realiseren 
dat er door dit kabinet een beleid op de 
rails is gezet, dat metterdaad de coör-
dinatie, de harmonisatie, de integratie 
van het hoger onderwijs probeert te 
realiseren en dit met wetgeving, regel-
geving en beleidsnota's heeft onder-
bouwd. In zo'n situatie zou het - ik geef 
dit professor Zoutendijk gaarne toe -
volkomen de klok terugdraaien zijn, 
wanneer men een scheiding, een 
kloof, zou gaan aanbrengen tussen het 
hoger beroepsonderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs. 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 923 



Pais 

Ik zou nog een stap verder wil len 
gaan en erop wil len wijzen dat ook tus-
sen de universiteiten en elementen 
van de volwasseneneducatie relaties 
bestaan die in beduidende mate zou-
den kunnen worden verstoord wan-
neer men tot al te drieste amputaties 
van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen zou overgaan. Wat 
dat betreft wi js ik op de Open Universi-
teit, gelegen op het grensgebied van 
de universiteit - het is een universiteit 
— en de volwasseneneducatie. Ook in 
dat verband heeft deze een belangrijke 
functie. Al met al wijzen al die signalen 
in één duidelijke richting. 

Collega Van Trier is reeds ingegaan 
op hetgeen de heer Diepenhorst heeft 
gezegd over de ethische aspecten van 
wetenschap. In het rijke en veelomvat-
tende betoog van prof. Diepenhorst 
zijn natuurlijk vele aspecten aan te wij-
zen maar ik wi l er een paar uit kiezen 
die mij zeer in het bijzonder aanspre-
ken. Het ethische aspect van weten-
schapsbeoefening wi l ik graag ge-
noemd hebben. Het moge een beeld 
zijn dat steeds minder mensen in de 
Nederlandse samenleving aanspreekt 
maar ik wil het toch graag noemen: de 
boom van de kennis van goed en 
kwaad. Ik denk dat dit beeld ook bij we-
tenschapsbeoefening anno 1981 en 
volgende jaren zijn geldigheid be-
houdt. Het feit dat ik in de Tweede Ka-
mer 'kamerbrede' instemming heb we-
ten te verwerven voor mijn streven, vi-
visectie bij het wetenschappelijk on-
derzoek tot het allerstriktst noodzake-
lijke terug te dringen is een zeer con-
creet voorbeeld van de noodzaak 
ethiek een zeer belangrijke positie te 
geven bij de beoordeling van weten-
schap, wetenschapsbeoefening en 
wetenschapsbeleid. 

Ik ben het ook volledig eens met de 
opmerking van prof. Diepenhorst dat 
voor de bevordering van goed weten-
schapsbeleid bepaald geen grote nieu-
we instanties nodig zijn. Ik meen dit te 
mogen interpreteren als een grondige 
afkeer zijnerzijds van overbodige bu-
reaucratie, centralisme en wat dies 
meer zij. 

Prof. Diepenhorst heeft ook nog een 
enkele opmerking gemaakt over de 
twee-fasenwet. Ik heb er mijnerzijds al 
een enkele opmerking aan toege-
voegd. 

Ik zou er op wil len wijzen dat bij de 
uitwerking van de tweefasenstructuur, 
de invull ing van de kaders, die op het 
ogenblik in volle gang is en die in de 
komende jaren verder zal gaan, inder-
daad met een groot aantal van de pun-

ten die de heer Diepenhorst noemde re-
kening zal moeten worden gehouden. 
De gave van de profetie is ons niet ge-
geven. Hoe alles precies en in details zal 
uitpakken weet natuurlijk geen sterve-
ling maar dat wi j met de tweefasenwet-
geving een kader hebben geschapen 
waarbinnen de wetenschapsbeoefe-
ning en het wetenschappelijk onder-
zoek kunnen en zullen worden gestimu-
leerd staat voor mij vast. 

Op de beschouwingen van de heer 
Zoutendijk ben ik al ingegaan. Met na-
me zijn beschouwingen terzake van 
het hoger onderwijs kunnen door mij 
volledig worden onderschreven. Ook 
zijn analyse met betrekking tot onder-
wijs, ruimer 0 en W en informatie-
voorziening en overdracht spreekt mij 
aan. Het zal misschien bekend zijn dat 
ik bij de opening van de Nationale On-
derwijstentoonstell ing dit jaar te 
Utrecht een beschouwing heb gehou-
den over de noodzaak dat het onder-
wijs de vensters openzet en, zonder 
daarvan de slaaf te worden, toch ken-
nis neemt en gebruik maakt van en 
weet om te gaan met nieuwe technolo-
gieën. Dit kan al in een vrij vroege fase 
van het onderwijs beginnen en dient 
het gehele onderwijs te doortrekken. Ik 
heb daar overigens direct aan toege-
voegd, dat wi j ons ook bewust moeten 
zijn van de gevaren van bewuste en 
onbewuste beïnvloeding, die van de 
nieuwe technologie kunnen uitgaan en 
die in de jaren tachtig en negentig een 
van de meest wezenlijke bedreigingen 
kunnen vormen van de inhoudelijke 
vrijheid van onderwijs. Als men dit 
echter goed in de gaten houdt kan 
men dit beheersen en kan men gebruik 
maken van de positieve aspecten van 
een en ander. Samenvattend meen ik 
dat de opmerkingen van de heer Zou-
tendijk in deze volledige ondersteu-
ning verdienen. 

Ik heb al in grote trekken mijn me-
ning gegeven over het betoog van de 
heer Trip. Ik sta met respect tegenover 
zijn betoog; Ik kan het alleen niet de-
len. De ervaringen van de afgelopen 
acht jaar wijzen niet in de richting, zo-
als hij die voorstaat. Het zal inderdaad 
een nieuw kabinet moeten zijn, dat uit-
eindelijk de consequenties trekt uit 
het materiaal, dat de huidige regering 
aandraagt, dat de RAWB in zijn rappor-
tage naar voren brengt en dat door an-
dere commissies, zoals de commis-
sie-Vonhoff is aangedragen. 

Ik wil nog een slotwoord wijden aan 
de commissie-Vonhoff. Ik heb al ge-
zegd, dat het bepaald niet noodzakelijk 
is elk element daaruit te onderschrij-
ven. Ik zet zelfs erg grote vraagtekens 
bij het instituut van de integrerende 

ministers. Ik geloof dat dit onvoldoen-
de goed is doordacht. Ik denk ook dat 
de coördinatie veel beter kan werken. 
Door prof. Van Doorn, de Rotterdamse 
socioloog, zijn opmerkingen gemaakt 
over de manier, waarop in een kabinet 
goed kan worden gecoördineerd. Die 
opmerkingen sluiten ten dele wel aan 
bij het rapport van de commissie-Von-
hoff, voor een ander deel niet. Per-
soonlijk voel ik meer voor die opmer-
kingen van Prof. van Doorn. Dat neemt 
niet weg, dat in het rapport van de 
commissie-Vonhoff zeer behartigens-
waardige opmerkingen worden ge-
maakt, die het overwegen ten volle 
waard zijn. Of daartoe ook behoort het 
afschaffen van ministers zonder porte-
feuille, wi l ik hier niet uitgesproken 
hebben. 

Ik geloof wel dat wi j niet al te lucht-
hartig moeten doen over het vermeer-
deren van het aantal ministers in een 
Regering. De VS kunnen het nog altijd 
doen met een geringer aantal minis-
ters dan Nederland. Dat kan misschien 
een zekere aanwijzing zijn, dat wi j door 
bepaalde toevallige omstandigheden 
in het bezit zijn geraakt van een hoe-
veelheid ministers, die aan de royale 
kant is. 

De heer Trip (PPR): Telt de Minister 
de Ministers van de Staten mee? Die 
vergelijking kan toch niet worden ge-
maakt. Er is geen federale onderwijs-
minister, om eens wat te noemen. 

Minister Pais: Ik dacht dat de heer 
Terence Bell op het ogenblik de fede-
rale onderwijsminister van de V.S. is. 
Het verbaast mij , dat de heer Trip zijn 
bestaan ontkent. Hoe het ook zij, wi j 
hoeven niet alles te vergelijken maar 
wij kunnen toch wel vaststellen, dat 
wanneer er 16 personen zijn, er meer 
relaties te onderhouden zijn met alle 
administratieve rompslomp vandien 
dan wanneer er 14 of 12 ministers zou-
den zijn. Bij de opstelling van een nieu-
we Regering moeten wij kritisch kijken 
naar de vraag of de verkaveling, zoals 
die in de periode 1977/1981 of 
1973/1977 heeft plaatsgevonden, moet 
worden gecontinueerd, of voor wijzi-
ging in aanmerking komt. Dat laatste 
wil ik niet op voorhand uitsluiten. Ik 
begroet dan gaarne rapportage van 
mensen die hierover een aantal jaren 
hebben nagedacht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
het slot van mijn betoog. Ik heb aange-
geven, dat ik van mening ben dat we-
tenschapsbeleid in Nederland op vele 
terreinen verdere stimulering verdient. 
Ik heb een aantal voorbeelden gege-
ven op het terrein van Onderwijs en 
Wetenschappen. Ik geloof, dat wi j over 

Eerste Kamer 
12 mei 1981 Wetenschapsbeleid 924 



Pais 

enkele maanden de conclusies moeten 
trekken uit de ervaringen van de afge-
lopen vier a acht jaar. Ik heb ook aan-
gegeven in welke richting mijn ge-
dachten gaan, wanneer het de bevor-
dering van de coördinatie op het ge-
bied van wetenschapsbeleid betreft. Ik 
wi l summa summarum opmerken, dat 
de samenwerking met wij len collega 
Peijnenburg en nu collega Van Trier 
voor alle betrokkenen in het kabinet 
steeds een genoegen is geweest. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het was aanvankelijk 
niet mijn bedoeling van de tweede ter-
mijn gebruik te maken, maar ik meen 
dat de betogen van de beide bewinds-
lieden het waard zijn, dit wèl te doen. 
Zij hebben hun verschillen van inzicht 
niet versluierd voor de Kamer. Overi-
gens heeft de heer Trip mij uitgedaagd 
om nog een enkel woord te spreken. 

Ik had niet de illusie, dat ik Minister 
Van Trier zou kunnen overtuigen. Inte-
gendeel, de Minister heeft een uitste-
kend betoog gehouden om nog eens 
zijn zienswijze naar voren te brengen. 
Ik ben hem daar erkentelijk voor. Hij 
heeft daarbij gesteld, dat ik een jaar 
geleden toch van een wat andere me-
ning was en min of meer op zijn lijn 
zat. Ik geloof niet dat dit helemaal waar 
was. Een jaar geleden en ook in de ja-
ren daarvoor, heb ik steeds gepleit 
voor een betere coördinatie van de in-
formatieverzorging, een raad voor de 
informatieverzorging, etcetera. Die 
gaat er nu ook wel komen. Ik heb naar 
mijn mening nooit een pleidooi gehou-
den voor een apart departement voor 
wetenschap, technologie en informa-
tie. Ik heb altijd gesteld - en dat geldt 
ook nog voor de periode dat de heer 
Trip Minister voor het Wetenschapsbe-
leid was - dat je het óf goed moet 
doen, öf helemaal niet doen.Waar het 
de heer Trip betrof, heb ik eraan toege-
voegd dat coördinatie zonder geld of 
invloed niet goed mogelijk is. Men zou 
niet te veel in structuren moeten den-
ken. Mijn aarzeling betreffende de sec-
torraden heb ik toen eigenlijk al geuit. 
Minister Van Trier ziet dat wel in. Dat 
heb ik uit zijn betoog gegrepen. Hij 
heeft ook, in de jaren dat hij Minister is, 
getracht meer inhoud aan de functie te 
geven. 

Het gezamenlijk actiemodel is ver-
schillende keren aan de orde geweest. 
Volgens de heer Trip heb ik dat niet 
goed begrepen. Dan onderschat hij 
toch mijn begripsvermogen. Ik heb wel 
degelijk begrepen dat het erom gaat 
dat beslissingen na en in gezamenlijk 

overleg tussen de verschillende depar-
tementen - met dat van wetenschaps-
beleid als één van de betrokkenen -
zouden moeten worden genomen. 
Wat is echter de praktijk? Na zo'n acht 
jaar mag die vraag toch wel gesteld 
worden. Het blijkt dan veelal een prak-
tijk te zijn van weinig samenwerking, 
competentieverschillen, hier en daar 
duplicatie en het op zichzelf begrijpelij-
ke menselijke feit dat, als ideeën van de 
ene kant komen, de andere kant er te-
gen is, omdat men het zelf niet heeft be-
dacht. Ook is er het gevaar van hobby-
isme. 

Minister Van Trier noemde Frankrijk 
als een goed voorbeeld, maar volgens 
mij zijn daar wel vraagtekens bij te zet-
ten. Ik denk maar aan grote technologi-
sche projecten als het plan-Calcule en 
de Concorde. Ik weet niet of dit wel 
voorbeelden ter navolging zijn. Hierin 
schuilt te sterk het gevaar van het te 
sterk geconcentreerd zijn op bepaalde 
zaken en het overschatten van eigen 
kunnen en de mogelijkheden in dewe-
reld. 

Ik kan mij echter voorstellen dat het 
gezamenlijke actiemodel, dat ik wat 
idealistisch vind, voor nieuwe initiatie-
ven bruikbaar zal zijn. Een begin ma-
ken net een innovatiebeleid kan op die 
manier misschien mogelijk zijn. 
Als het eenmaal van de grond is 
getild, moet men zich afvragen hoe het 
verder moet. Op dat moment gaan on-
ze wegen uiteen. 

Minister Van Trier heeft gezegd dat 
er geen onduideli jkheid is op het punt 
van rapportagelijnen in het universitair 
onderzoek. Neen, nu niet, maar als het 
deel wetenschap en onderzoek van de 
universiteiten wordt overgeheveld, 
zou die onduidelijkheid er wel zijn. Dan 
zou alles gelden wat ik daarover heb 
gezegd. Als dat niet de bedoeling is op 
dit moment dan hoor ik dat alsnog 
gaarne. 

Wat betreft nieuwe technologieën, 
heeft de Minister twee opmerkingen 
gemaakt. Het gaat niet alleen om in-
dustriële vernieuwing en daarom zijn er 
ook andere departementen bij betrok-
ken dan Economische Zaken. Dat is 
waar. Elders werkt het ook. Dat was de 
tweede opmerking. Wat de eerste op-
merking betreft, er zijn wel meer voor-
beelden, waarbij één departement op 
een bepaald terrein het belangrijkste is, 
maar waarbij andere departementen 
wel degelijk mee profiteren. Belangrij-
ker is de tweede opmerking. We moe-
ten ons afvragen, waarom het elders 
wel werkt en het hier blijkbaar zo moei-
lijk is gegaan. Dat zal wel iets te maken 
hebben met onvoldoende samenwer-
kingsstructuren op het niveau van be-

leidsvoorbereiding, de te sterke verko-
kering van de departementen aan de 
ene kant en misschien met onvoldoen-
de besluitkracht op kabinetsniveau aan 
de andere kant. Daarop kom ik aan het 
eind van mijn betoog nog even terug. 

Hoe dit alles ook zij, ik ben de eerste 
om toe te geven dat deze acht jaren 
van wetenschapsbeleid onder een 
aparte coördinerende bewindsman 
nuttig zijn geweest, dat er veel van de 
grond is gekomen en dat wi j er ook 
veel van hebben geleerd. Maar dat be-
tekent niet dat het nuttig zal blijven. En 
blijkbaar - dat heb ik van Minister Pais 
begrepen - zal de Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid een ad-
vies uitbrengen waaruit zal blijken, dat 
er nu toch misschien wel reden is, de 
zaak na evaluatie te veranderen. Ik be-
vind me dan in goed gezelschap. Het is 
niet zo'n eenvoudige zaak. Het gaat om 
afweging van de voor-en nadelen van 
de ene constructie in vergelijking met 
de andere. Maar als het een gegeven is 
- en ik ben helaas zover dat ik het als 
een gegeven moet aanvaarden - dat er 
weinig bereidheid tot samenwerking 
tussen de verschillende departementen 
is en wanneer we niet in staat zijn, daar-
in op korte termijn verandering te bren-
gen, dan moeten we daarvan de conse-
quenties aanvaarden. Men moet het 
wil len, anders werkt het niet en leidt het 
alleen maar tot frustraties. Dat betekent 
niet dat er in concrete situaties geen be-
hoefte aan coördinatie zou bestaan. Na-
tuurlijk is die er - Minister Pais heeft er-
op gewezen - bij de diverse grote pro-
jecten en bij een aantal andere zaken. 
Maar dat kan van geval tot geval gere-
geld worden, waarbij nu eens de Minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen, 
wanneer het typisch wetenschappelijke 
zaken betreft, dan weer de Minister van 
Economische Zaken, wanneer het tech-
nologische, op innovatie gerichte pro-
jecten betreft, de coördinatie verzorgt. 

Het behoeft dus niet noodzakelijker-
wijs onder één aparte minister met zijn 
eigen instrumentarium. Deze keus zal 
wel moeten worden gemaakt: de coör-
dinatie bij de meest betrokken be-
windsman - waarvoor ik nu dus pleit — 
of het idee van de 'gezamenlijke actie', 
die twee-'eenheid', die alleen maar zal 
werken wanneer er voldoende dwars-
verbanden zullen zijn op lager niveau 
en wanneer het kabinet bereid is be-
slissingen te nemen als daar aanlei-
ding toe is. 

Besluitkracht op kabinetsniveau is 
daarbij een bijzonder belangrijke zaak. 
Als ik dan hoor dat een technische wi j-
ziging in de ZWO-wet, van onderge-
schikt belang, waar de bewindslieden 
niet uit konden komen, na zes maan-
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den nog niet tot een kabinetsbesluit 
heeft geleid, ja, dan kom ik toch tot de 
conclusie, dat die besluitkracht op ka-
binetsniveau blijkbaar onvoldoende is 
om dat model van die twee-eenheid te 
laten werken. 

Ten slotte wil ik nog een laatste op-
merking maken. Minister Pais heeft, in-
gaande op de betekenis van de infor-
matietechnologie voor het onderwijs 
ook gewezen op de gevaren, die ver-
bonden kunnen zijn aan het gebruik 
van nieuwe technologieën. Ik ben erg 
blij, dat hij dit zo heeft gesteld. Ik heb 
zelf al sinds jaar en dag gewezen op de 
mogelijkheden en de gevaren van deze 
hele ontwikkeling. Het is een reden te 
meer om aan die nieuwe ontwikkeling 
aandacht te besteden in het onderwijs, 
juist omdat men later ook met de geva-
ren geconfronteerd zou kunnen wor-
den en daarom in het onderwijs al 
heeft moeten leren, wat de mogelijk-
heden en de problemen zijn. 

D 
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik begin met de beide bewinds-
lieden te danken voor hun antwoord. 
Voor mij levert dit het meest merk-
waardige debat op dat ik in dit Huis 
ooit heb meegemaakt. De komende 
weken zullen sommigen af en toe in 
zaaltjes verkeren die aanzienlijk kleiner 
zijn dan dit gebouw, ook rokeriger en 
met meer mensen, zelfs bij mijn kleine 
partij. De sfeer is toch een beetje het-
zelfde. Er is in feite een verkiezingsde-
bat gaande, het speelt zich alleen in dit 
geval af tussen de beide bewindslie-
den, zij het over de band van de heer 
Zoutendijk en mijzelf. Ik wil dit voor de 
duidelijkheid even vaststellen. 

De heer Pais is het niet met mij eens. 
Hij is het echter dan tegelijk niet eens 
met zijn collega, al zegt hij dat hun ge-
dachten volkomen parallel lopen. Dat 
is heel duidelijk niet het geval. Ik zou 
mij formeel op het standpunt kunnen 
stellen dat de Kamer alleen te maken 
heeft met het standpunt zoals dat van-
uit het kabinet tot ons komt. Dat zou in-
houden dat de nota Wetenschapsbe-
leid, die nooit ingetrokken is, nog 
geldt, dat er een brief ligt van de Minis-
ter-President Van Agt over de be-
voegdheden van de Minister voor We-
tenschapsbeleid en dat wi j vandaag 
het wetenschapsbudget ter beschik-
king hebben van dit jaar, als onderdeel 
van de begroting. In al die stukken kom 
ik veel meer tegen van wat Minister van 
Trier heeft verwoord, er waren een 
paar nieuwe dingen bij, en in wat ikzelf 
heb gezegd, al waren er ook in mijn be-
toog nieuwe dingen. Het is heel duide-

lijk dat de heren Zoutendijk en Pais een 
aantal zaken hebben opgenoemd die 
van dat beleid afwijken. Ik wil hen dat 
recht niet ontzeggen, maar ik stel dit 
wel vast. 

Ik wi l twee voorbeelden noemen. 
Het gezamenlijke actiemodel is een 
hoeksteen van dat beleid. Dat wordt 
door Minister Pais ontzenuwd met de 
mededeling dat hij naar een lichte 
coördinatie streeft. Dat hele gezamen-
lijke actiemodel zou ik dan een lichte 
coördinatie wil len noemen. Hij heeft 
echt geen enkel argument aangevoerd 
- evenmin als de heer Zoutendijk - om 
aan te tonen dat dit gefaald zou heb-
ben. Het is altijd mogelijk punten van 
kritiek te bedenken, maar de Minister 
voor Wetenschapsbeleid heeft een 
reeks activiteiten opgenoemd - en ik 
ken ze bijna stuk voor stuk, ook voor 
een deel uit ervaringen buiten dit Huis 
- waarbij dat gezamenlijke actiemodel 
wel gewerkt heeft. Ik constateer dat de 
heer Zoutendijk evenmin als Minister 
Pais een voorbeeld heeft genoemd 
waarbij dat niet werkte. 

Ik wi l nog een enkel woord wijden 
aan de commissie-Vonhoff. Minister van 
Trier zei daarvan: een blinde vlek voor 
wetenschapsbeleid. Minister Pais zei 
dat hij het er wel mee eens is, niet op 
alle punten, maar als het om weten-
schapsbeleid gaat, heeft hij ze niet 
weersproken. 

Ik zei al dat ik het een merkwaardig 
debat vind. Vlak voor 26 mei mogen de 
kaarten in dit opzicht wel eens duide-
lijk optafel komen. 

Ik wi l nog een punt ter afsluiting aan-
roeren. Ik ben bijzonder blij dat Minis-
ter Van Trier verwees naar het rapport 
van onder andere professor Tinber-
gen. Wij kunnen daar nu helaas niet op 
ingaan, maar daaruit blijkt heel duide-
lijk dat wetenschapsbeleid voor de toe-
komst, hoe dit ook in dit land vorm zal 
krijgen, voor een opgave staat die 
kwantitatief belangrijk zal zijn in de zin 
van een geweldige toename van die 
wetenschapsbeoefening, als een van 
de weinige middelen die wi j in dit land 
hebben om onszelf overeind te nou-
den en tegelijkertijd nog iets aan ont-
wikkelingslanden te doen. Dat is een 
kant van de zaak. 

Ik denk dat wi j langs die weg maat-
schappelijke problemen misschien 
kunnen oplossen. Het zal mij bijzonder 
spijten, als na de formatie blijkt, dat 
Nederland de kans heeft gemist om 
daarop in te haken. 

D 
Minister Van Trier: Mijnheer de Voor-
zitter! Zowel de heer Zoutendijk als de 
heer Trip hebben gewezen op het ver-

schil van benadering tussen mijn colle-
ga en mijzelf. De heer Zoutendijk heeft 
gezegd, dat de verschillen niet verslui-
erd zijn. Ook de heer Trip heeft hierop 
gewezen. Dat ervaar ik zelf helemaal 
niet als een probleem. Wij moeten on-
derscheid maken. Allereerst de kabi-
netsperiode die nu ten einde loopt en 
waarin gewerkt is op basis van bepaal-
de afspraken. Ik heb zoeven al gezegd 
met welke moeilijkheden de realisatie 
van die afspraken gepaard gaat. Dat is 
echter gebeurd. Men heeft dat ge-
merkt. Wij hebben echter ook vooruit-
gekeken en ons afgevraagd wat er in 
de komende periode moet gebeuren. 
Het moet mogelijk zijn, dat verschillen 
in benadering wat dat betreft tot uit-
drukking komen. Dat dient de helder-
heid van de discussie en van de ver-
houdingen. 

Ik wil hierbij nog een paar kleine 
kanttekeningen plaatsen. De heer Zou-
tendijk heeft nog iets gezegd over mijn 
opmerkingen ter zake van zijn uitspra-
ken, gedaan in het vorige jaar. Ik herin-
ner mij heel wel deze discussie. Die is 
ook in de stukken goed na te lezen. De 
heer Zoutendijk meende toen, dat het 
wetenschapsbeleid op zichzelf inder-
daad eigenlijk niet voor voortzetting 
voor onbepaalde tijd in aanmerking 
kwam. Als het zou worden aangevuld 
met informatiebeleid, zou dit een pak-
ket opleveren dat wel degelijk een 
plaats voor een bewindsman of een 
bewindsvrouw rechtvaardigde. De 
vraag is toen niet aan de orde geweest, 
of dit een zelfstandige Minister zal zijn 
of niet, dus al dan niet met portefeuille. 
Het ging wel om een afzonderlijke be-
windsman voor dat gebied in de ge-
dachtengang van de heer Zoutendijk. 
Ik constateer, dat zijn opvattingen op 
dat punt vandaag anders zijn. Ook dat 
is legitiem. Ik begrijp, dat dit boven-
dien aansluit bij de opvattingen die in 
het VVD-programma naar voren ko-
men. 

Wat het gezamenlijk actiemodel be-
treft, kan ik erg kort zijn. Ik geloof niet 
in de mogelijkheid van een incidentele 
coördinatie of een lichte coördinatie. Ik 
geloof dat er inderdaad een zwaardere 
coördinatie nodig is voor dit belangrij-
ke beleidsterrein. Zojuist heb ik een 
reeks van argumenten genoemd waar-
om dat volgens mij nodig is. Ik geloof 
dat ook de commissie-Vonhoff na een 
analyse van alle knelpunten tot de con-
clusie komt, dat er nieuwe wegen 
moeten worden gevonden om inder-
daad meer samenhang in het beleid te 
brengen, meer flexibiliteit, alsmede 
meer afweging van belangen. 

Welnu, dat is niet mogelijk zonder 
een behoorlijke coördinatie tussen ver-
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schillende departementen. Dat kan 
men niet met incidentele oplossingen 
realiseren. Wat dit betreft, lopen onze 
meningen heel duidelijk uiteen. Op 
een dergelijk incidentele basis zullen 
die zaken verwateren. Zij zouden dan 
niet adequaat, op ti jd en met voldoen-
de intensiteit worden bewerkt. 

Wat de Franse situatie betreft, ben ik 
het uiteraard helemaal eens met de 
heer Zoutendijk dat het plan van de 
Concorde en het plan-Calcul geen suc-
ces hebben opgeleverd, althans minder 
dan is verwacht. Ik wi l echter voor de 
duidelijkheid graag herhalen, dat in de 
afgelopen jaren bij het bureau van de 
eerste minister in Frankrijk de nieuwe 
functie van bewindsman voor Weten-
schapsbeleid resultaten heeft geboekt. 
Die is juist bedoeld geweest om dit 
soort missers in de toekomst te voor-
komen. 

Met de beoordeling van program-
ma's en de afweging van ontwikkelin-
gen binnen bepaalde sectoren tegen-
over anderen, die in het departement 
van mijn collega in Frankrijk plaatsvin-
den, komen deze mogelijkheden van 
misverstanden en missers juist niet 
meer voor. In die zin heb ik gesproken 
van een succesvolle werking van we-
tenschapsbeleid. Ik wil hieraan nog 
een keer toevoegen, dat de plaatsing 
bij de eerste minister - in de afgelopen 
periode heeft ook de president van de 
Franse republiek als sterke steun gefun-
geerd - in Frankrijk een enorme zet 
heeft gegeven in de goede richting voor 
wetenschaps-, technologie- en informa-
tiebeleid. 

Ik hoop dat ik wat de koppeling van 
onderwijs en onderzoek in universiteit 
en hogescholen betreft niet de indruk 
heb gewekt, dat ik ooit zal pleiten voor 
het loskoppelen van die twee. Daarvan 
is wat mij betreft helemaal geen spra-
ke geweest. 

Zowel mijn collega Pais als de heer 
Zoutendijk hebben gesproken over het 
komende advies van de RAWB. Dat 
komt er inderdaad. Het is niet juist, 
daarover te speculeren. Voor zover de 
suggestie zou zijn gewekt, dat daarin 
tot uitdrukking zou komen dat er geen 
Minister voor Wetenschapsbeleid 
moet zijn, is dat een voorbarige specu-
latie. 

De heer Zoutendijk heeft nogmaals 
over de moeilijkheden bij de samen-
werking gesproken. Er is weinig be-
reidheid tot samenwerking. Het is erg 
moeilijk deze tot stand te brengen. Het 
is echter van tweeën één: of wi j onder-
kennen de noodzaak van coördinatie 
tussen de departementen voor dit ter-
rein of niet. Ik vind dat die noodzaak er-

kend moet worden. Oplossingen moe-
ten worden gevonden. Ik ben van me-
ning dat dit niet kan op ad hoc -basis 
met een lichte constructie. Daarvoor 
moet een goede voorziening zijn. Ik 
sluit wat dat betreft in wezen aan bij de 
lijn van de aanbevelingen van de com-
missie-Vonhoff. 

Over de kleine wijziging in de ZWO-
wet heb ik mi j blijkbaar niet helemaal 
duidelijk uitgedrukt. Er is geen sprake 
van dat het vraagstuk is blijven liggen 
bij gebrek aan besluitkracht op kabi-
netsniveau. Het is nog niet ter discus-
sie gesteld op kabinetsniveau, zodat er 
nog geen mogeli jkheid tot besluitvor-
mincj is geweest. 

De heer Zoutendijk heeft zich afge-
vraagd waarom het bij BMFT wel 
werkt. Ik geloof graag met de heer 
Zoutendijk dat hij een aantal relevante 
factoren heeft genoemd. Ongetwijfeld 
zijn het toch ook de terms of reference, 
de bevoegdheden van het ministerie, 
en de financiële armslag die BMFT ter 
beschikking staat, van waaruit heel ef-
fectief kan worden gewerkt om de 
technologie en in het algemeen het on-
derzoek sterk te bevorderen. 

D 
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil nog ingaan op een punt over on-
derwijs en micro-elektronica dat de 
heer Zoutendijk noemde. Het ligt in het 
voornemen van de Regering op be-
trekkelijk korte termijn een goed ge-
kwalificeerde adviesgroep in te stellen 
die zich over deze materie kan buigen. 
Dit lijkt mij een voorwaarde om hier ver-
der te komen. 

De heer Trip heeft ook nog een aan-
tal opmerkingen aan mijn adres gemaakt. 
Ik heb het een- en andermaal duidelijk 
gesteld. Ik kan mij vinden in de be-
schouwingen van de heer Zoutendijk. 
De heer Trip is het niet eens met de 
heer Zoutendijk op een aantal punten. 
Daaruit kan men dan de consequentie 
trekken hoe mijn positie is ten opzichte 
van de beschouwingen van de heer 
Trip. 

De heer Trip (PPR): En ten opzichte 
van de beschouwingen van de heer 
Van Trier. 

Minister Pais: Nee, dat is nu juist het 
gruwelijke misverstand dat zo laat op 
de avond nog dreigt te ontstaan. 

De heer Trip (PPR): Dan kunnen wi j 
weer opnieuw beginnen. 

Minister Pais: Ik heb gezegd dat het 
coördinatiemodel, dat de heer Zouten-
dijk voor de toekomst schetste, mij 
aansprak. Ik heb mijn interpretatie 
daarvan gegeven. Ook de heer Van 
Trier heeft heel duidelijk gezegd hoe 

de zaken liggen. Wij hebben in de hui-
dige kabinetsperiode gewerkt op basis 
van een brief die de Minister-President 
heeft gestuurd naar het parlement, om 
trent taakafbakeningen en wat dies 
meer zij voor de bewindsman voor we-
tenschapsbeleid. Daaraan hebben alle 
16 ministers in het kabinet zich uiter-
aard te houden. Dat is niet ter discus-
sie. Wij kijken echter ook vooruit. Wij 
durven zelfs voorbij de fatale datum 
van 26 mei te kijken. Daarom is het 
toch wel goed erop te wijzen dat het 
evalueren van de ervaringen van de af-
gelopen acht jaren niet tot identieke 
conclusies behoeftte leiden. Het is al-
lerminst in strijd met het feit dat men 
volkomen parallel denkt wat de doel-
stellingen betreft en volkomen parallel 
opereert in de huidige situatie. 

Ik verwijs echter nog eens naar het 
betoog dat mijn collega heeft gehou-
den. Als wi j de consequenties voor de 
komende periode trekken, moeten wi j 
een aantal aspecten noemen die de 
één zus en de ander zo kan wegen. Dit 
lijkt mij een heel legitieme zaak waar-
over de verbazing niet al te groot be-
hoeft te zijn. 

Het lijkt mij ook juist niet op voor-
hand de indrukte wekken dat de 
RAWB in zijn advies ervan zou uitgaan 
dat een apart bewindsman voor we-
tenschapsbeleid maar zou moeten ver-
dwijnen. Die indruk is naar mijn me-
ning ook niet gewekt. Dit is ook niet 
gezegd. Het lijkt mij t rouwens über-
haupt niet geslaagd vooruit te lopen 
op een rapport dat nog moet worden 
gepubliceerd. Het enige wat ik heb ge-
zegd, is dat het mij wenselijk lijkt dat 
wi j grondig kennis nemen van de 
standpunten die dit waardevolle ad-
viesorgaan van de Regering naar vo-
ren brengt. 

In mijn optiek en in mijn toekomst-
perspectief heb ik de mogeli jkheid van 
een apart bewindspersoon voor dit ta-
kengebied bepaald niet uitgesloten. Ik 
heb daarbij een ander accent gelegd, 
want ik heb mij krachtig verzet tegen 
mogelijke amputaties in het onder-
wijsveld. Ik verwacht daarvan namelijk 
alleen maar rampspoed en zeker geen 
bevordering van doelmatigheid. Ik zeg 
nog eens dat voor mij in de komende 
jaren het accent moet liggen op de be-
vordering van technologische innova-
tie en economische groei. 

Ook om die reden acht ik een relatie 
met het Ministerie van Economische 
Zaken voor de hand te liggen. Een be-
windspersoon op het Ministerie van 
Economische Zaken die zich speciaal 
met deze zaken occupeert, heeft naar 
mijn mening in de jaren tachtig de 
handen vol. Ik zeg echter nogmaals dat 
dit beschouwingen zijn die aan actuali-
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teitswaarde winnen naarmate de ko-
mende weken verstrijken. Ik zie even-
als de andere aanwezigen in dit huis, 
met grote belangstelling uit naar de rol 
die de beschouwingen die wi j van-
avond hebben mogen leveren, daarbij 
spelen. 

Het beleidsdebat wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik wijs er nog op, dat de 
griffier, de heer Sprey, op enige minu-
ten na zijn gehele verjaardag in dienst 
van de Kamer heeft doorgebracht. Wij 
feliciteren de griffier alsnog van harte. 

Minister Pais: Ik sluit mij daarbij na-
mens de Regering aan. 

Sluiting 23.47 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van het 
volgende ontwerp van wet te doen 
houden op 20 mei a.s.: 

Goedkeuring van het voornemen tot 
opzegging van het op 31 mei 1951 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Cul-
tureel Verdrag tussen Nederland en de 
Unie van Zuid-Afrika (Trb. 1951,76) 
(15 084); 
b. de openbare behandeling van het 
volgende voorstel van wet te doen 
houden op 2 juni 1981: 

Voorstel van wet van mevrouw Lan-
gedijk-de Jong en de heer Meijer tot 
wijziging van de Wet op de bejaarden-
oorden (15 599); 

c. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
houden op 2 juni 1981: 
door de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen: 

Goedkeuring van het op 9 septem-
ber 1980 te Brussel tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Ne-
derlanden en het Koninkrijk België in-
zake de Nederlandse Taalunie (16 622, 
R 1155); 

d. de openbare behandeling van het 
hiervoor sub c vermelde wetsontwerp-
te doen plaatsvinden op 23 juni a.s. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van (rijks)wet: 

Goedkeuring van het voornemen tot 
opzegging van het op 31 mei 1951 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen Cul-
tureel Verdrag tussen Nederland en de 
Unie van Zuid-Afrika (Trb. 1951,76) 
(15 084); 

Verlenging van een machtiging als 
bedoeld in artikel 40 van de Comptabi-
liteitswet 1976 tot vergroting van de 
deelneming in Ultra-Centrifuge Neder-
landN.V. (16 256); 

Machtiging tot deelneming door Ne-
derland in de Zesde Aanvull ing der 
middelen van de Internationale Ont-
wikkelings Associatie (IDA-6) (16 476, 
R1151); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1980 (wijziging in hoofd-
zaak naar aanleiding van de Voorjaars-
nota; eerste wijzigingsvoorstel) 
(16512); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Gemeen-
tefonds voor het jaar 1980 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (16 577); 

Goedkeuring van het op 9 septem-
ber 1980 te Brussel tot stand gekomen 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Ne-
derlanden en het Koninkrijk België in-
zake de Nederlandse Taalunie (16 622, 
R1155); 

Machtiging tot oprichting van de 
Stichting Opbouw Open Universiteit 
Arbeidsomstandighedenwet (16 628); 

Wijziging van de Veiligheidswet 
1934, (Stb. 352) en van de Arbeidsom-
standighedenwet (Stb. 1980, 664) 
((16 638); 

Wijziging van de Wet investeringsre-
kening en van enkele belastingwetten 
(wijziging van de inkomsten van de in-
vesteringsrekening, herziening van 
termijnen en verhoging van de basis-
premie voor overige bedrijfsmiddelen) 
(16 675); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Bezitvor-
mingsfonds voor het jaar 1980 
(16 679); 

Goedkeuring van de op 15 januari 
1981 te 's-Gravenhage tot stand geko-
men briefwisseling tussen de Rege-
ring van het Koninkrijk der Nederlan-
den en de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika houdende een 
overeenkomst inzake de vestiging van 
opslagplaatsen en het onderhoud van 
Amerikaans legermaterieel in Neder-
land(Trb. 1981, 51) (16 705); 

Verlenging van de werking van het 
Koninkrijk besluit van 1 april 1964 (Stb. 
110), houdende onverbindendverkla-
ring van bepalingen betreffende verti-
cale prijsbinding in mededingingsre-
gelingen (16 722); 
Wijziging van de begroting van inkom-
sten en uitgaven van het Provincie-
fonds voor het jaar 1980 (wijziging 
naar aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (16 408). 

Deze ontwerpen van (rijks)wet zullen 
worden gesteld in handen van de des-
betreffende commissies dan wel van 
het college van Senioren; 

2°. de volgende regeringsmissives: 

A. een, van de Minister van Buiten-
landse Zaken, betreffende een nota-
wisseling houdende wijziging van de 
bijlage bij de op 18 augustus 1960 te 
Washington bij vertrouwelijke brief-
wisseling tussen Nederland en de Ver-
enigde Staten tot stand gekomen be-
veiligingsovereenkomst, 4 maart/6 
april 1981; 

B. een, van alsvoren, ten geleide van 
jaarverslag 1980 en prognose 1981 
van de E.E.G.; 

C. van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, betreffende de oplei-
ding van leraren beroepsgerichte vak-
ken in de gezondheidssector; 

D. een, van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, betreffende een wijziging van het 
Besluit huurprijzen woonruimte. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; de bijlage sub A 
vermeld ter vertrouwelijke kennisne-
ming; 

3°. een missive van de griffier van de 
Hoge Raad der Nederlanden, ten gelei-
de van een arrest in de zaak van de 
Staat der Nederlanden contra de ven-
nootschap naar het recht van Liberia 
Giants Shipping Corporation. 

De Voorzitter stelt voor deze missive 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlage is nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden. 

4°. De volgende geschriften: 
een, van de secretaris-generaal van 

Amnesty International te Londen, be-
treffende het ontwerp van wet Verkla-
ring dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot verande-
ring in de Grondwet van bepalingen 
inzake de Justitie (16 162). 

vier, van A. H. Ruitenbeek te 't Harde 
en 3 anderen, betreffende het ontwerp 
van Rijkswet Verklaring dat er grond 
bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandering in de Grond-
wet van bepalingen inzake de verdedi-
ging(15 467, R1114). 

Deze geschriften worden va.i belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Algemene 
Zaken en Huis der Koningin. 

een, van een aantal leerkrachten en 
leerlingen van de Jan Ligthartschool te 
Amsterdam, betreffende kandidaat-
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stelling van de heer J. Glimmerveen 
voor de aanstaande verkiezingen. 

een, van J. J. G. Lemmes te Elsloo, 
betreffende het ontwerp van wet Ge-
meentelijke herindeling van Zuid-Lim-
burg(15 521). 

negen, van J. H. J. Theunissen en 8 
anderen te Hoensbroek, betreffende 
alsvoren. 

een, van J. B. M. Booms te Antwer-
pen, betreffende het verlenen van 
stemrecht aan in het buitenland wo-
nende Nederlanders. 

een, van de Marokkaans Islamitische 
Vereniging in Nederland te 's-Graven-
hage, betreffende een weerwoord van 
de Marokkaanse Gemeenschap. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat. 

een, van mevrouw S. de Jong en 3 
anderen te Utrecht, betreffende het 
ontwerp van wet Herziening van het 
scheidingsprocesrecht en het om-
gangsrecht in verband met scheiding 
(15 638). 

een, van mevrouw J. van Eijsden te 
Rotterdam, betreffende alsvoren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Justitie. 

een, van de National Abortion Cam-
paign Britain te Londen, betreffende 
de Wet afbreking zwangerschap 
(15 475). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Justitie en voor 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne. 

een, van de Raad voor de beharti-
ging van de belangen van buitenland-
se werknemers te Delft, betreffende 
het ontwerp van wet Nadere wijziging 
van de Algemene Kinderbijslagwet 
(kinderbijslag aan de verzorgende ou-
der, alsmede enige wijzigingen van 
technische aard) (16 632). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Sociale Zaken. 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Emmen, betref-
fende rijkssteun sociale woningbouw, 
contingent 1981. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening. 

De Voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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