
58ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 129 leden, te we-
ten: 
Van Aardenne, Aarts, Abma, Albers, 
Van Amelsvoort, Andela-Baur, An-
driessen, Barendregt, Ter Beek, Beek-
mans, De Beer, Beinema, De Bekker, 
Berkhouwer, Beumer, De Boer, De 
Boois, Bremen, Van den Broek, Du 
Chatinier, Coppes, G. M. P. Cornelis-
sen, P. A. M. Cornelissen, Van Dam, 
Dees, Van der Doef, Dolman, Dragstra, 
Drees, Drenth, Epema-Brugman, Even-
huis, Franssen, De Gaaij Fortman, Gar-
deniers-Berendsen, Geurtsen, Giebels, 
Ginjaar-Maas, De Graaf, Groensmit-
van der Kallen, Van der Gun, Haas-Ber-
ger, Hartmeijer, Van der Heem-Wage-
makers, Van der Hek, Hermes, Herrrv 
sen, Van Houwelingen, Hutschemae-
kers, Huijsen, Jansen, Jongeling, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Knot, 
Koekoek, Kolthoff, Kombrink, Koning, 
De Koning (A.R.P.), De Koning (B.P.), 
Koningh, Konings, De Koster, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Krou-
wel-Vlam, Kruisinga, Van Kuijen, De 
Kwaadsteniet, Laban, Lamberts, Lan-
gedijk-de Jong, Van Leeuwen, Van der 
Lek, Van Leijenhorst, Lückers-Berg-
mans, Van der Mei, Molleman, Mom-
mersteeg, Nooteboom, Notenboom, 
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Peijnen-
burg, Poppe, Portheine, Rienks, Riet-
kerk, Roels, Roethof, Roolvink, Van 
Rossum, Salomons, Van der Sanden, 
Schakel, Scherpenhuizen, Van het 
Schip, Scholten, Smit-Kroes, Van der 
Spek, Spinks, Terlouw, Van Thijn, Tila-
nus, Tolman, Tuinenburg, Tuijnman, 
Veder-Smit, Van Veenendaal-van 
Meggelen, Veerman, Vellenga, Van de 
Ven, Verbrugh, Vondeling, Voogd, 
Voortman, De Vries, Waalkens, Walt-
mans, Weijers, Wiegel, Wierenga, Van 
Winkel, Wisselink, Worrell en Van Zeil, 

en de heren Stemerdink, Ministervan 
Defensie, Westerterp, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, Van der Stee, 
Minister van Landbouw en Visserij, 
Boersma, Minister van Sociale Zaken, 
en mevrouw Vorrink, Minister van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne. 
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De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Kleisterlee en Staneke, wegens ziekte, 
eventueel ook de volgende dagen; 

Ploeg, de hele week, wegens vergade-
ringen van de WEU; 

Joekes, wegens bezigheden elders, 
ook morgen; 

Beuker en Nagel, wegens ziekte, de he-
le week; 

Stoffelen, wegens verblijf buitens-
lands; 

Van Eisen, wegens verblijf buitens-
lands, de hele week. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van de Minister van Binnenlandse Za-
ken, ter beantwoording van een aantal 
tijdens de begrotingsbehandeling van 
het onderdeel Politie gestelde vragen 
(14100, VI en VII, nr. 16). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

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

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

a. de vaste Commissie voor Buiten-
landse Zaken het wetsontwerp Goed-
keuring van de op 20 september 1976 
te Brussel tot stand gekomen Akte be-
treffende de rechtstreekse verkiezing 
van de leden van het Europees Parle-
ment (Trb. 1976, 175) (14383); 

b. de vaste Commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
de Verstedelijkingsnota (13754); 

c. de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat het wetsontwerp Wijzi-
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ging van de Wet Autovervoer Goede-
ren (14384). 

Ik stel voor de voortzetting van de be-
handeling (antwoord Regering, re- en 
dupliek en artikelen) van het wets-
ontwerp Grondwaterwet (13705) te 
doen plaatsvinden morgen woensdag 
2 maart 1977 bij de aanvang van de 
vergadering - zo nodig - met onder-
breking van de agenda. Van dit voor-
nemen heb ik donderdag j l . al mede-
deling gedaan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde 
te stellen en te behandelen bij de aan-
vang van de vergadering van donder-
dag 3 maart 1977: 

de verslagen van de Commissie 
voor de Verzoekschriften over een 
aantal in haar handen gestelde adres-
sen (14118, nrs. 58 t/m 67); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
begroting van Inkomsten en Uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het 
dienstjaar 1975(14327). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor de 
motie-Evenhuis over de toekomst van 
het vak Maatschappijleer (14 371) toe 
te voegen aan de agenda van 8, 9 en 
10 maart 1977. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor de voortzet-
ting van de behandeling (antwoord 
van de Regering, re- en dupliek en arti 
kelen) van het wetsontwerp Herzie-
ning van de Wet op de ondernemings-
raden (13954) te doen plaatsvinden 
onmiddelli jk na de middagpauze van 
de vergadering van donderdag 17 
maart 1977. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor de nog 
niet gedrukte verslagen van het mon-
deling overleg over de gezinsverzor-
ging toe te voegen aan de agenda van 
15, 16 en 17 maart as . na de Beleids-
nota herstructurering m.h.n.o./ 
m.s.p.o. (13794). 
Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: De vaste Commissie 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

3487 



Voorzitter 

Ordening heeft verzocht twee openba-
re commissievergaderingen te mogen 
houden over de Verstedelijkingsnota 
(13754). 

Ik stel voor dit verzoek toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal dat deze 
openbare commissievergaderingen 
zullen worden gehouden respectieve-
lijk op maandag 28 maart en maandag 
18 april a.s. van 11.15 tot - zo nodig -
uiterlijk 23.00 uur. 

De vaste Commissie voor Buitenland-
se Zaken heeft verzocht een openbare 
commissievergadering te mogen hou-
den over het wetsontwerp Goedkeu-
ring akte directe verkiezing Europees 
Parlement (14 383). 

Ik stel voor dit verzoek toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor deze open-
bare commissievergadering te houden 
op maandag 21 maarta.s. van 11.15 
uur tot uiterlijk 23.00 uur. De vaste 
Commissie heeft mij verzocht deze 
commissievergadering tot 23.00 uur te 
laten duren, maar ik meen dat dit niet 
nodig is, aangezien het hier een wets-
ontwerp betreft inzake goedkeuring 
van een akte. Het lijkt mij daarom toe 
dat de discussie hierover om ongeveer 
17.00 uur kan zijn afgerond. Wij kun-
nen wel veiligheidshalve het ti jdstip 
van uiterlijk 23.00 uur aanhouden. 

De heer De Koster (VVD): Zoals u het 
voorstelt, klopt het niet met de afspra-
ken die wi j in de vaste commissie heb-
ben gemaakt. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, mor-
gen te beslissen over deze aangele-
genheid. De ondervoorzitter van de 
vaste commissie zal nog eens met de 
griffier overleggen over datgene wat 
precies is besloten en dat aan mij 
voorleggen, naar ik aanneem. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Jachtwet (13 188). 

Hierbij zijn tevens aan de orde: 
de motie-Waalkens c.s. over de ver-

huur door de overheid van vri jkomen-
de jachtgronden (13 188, nr. 32); 

de motie-Tuijnman c.s. over het ver-
bieden van handel in wildklemmen 
(13 188, nr. 33); 

de motie-De Boois c.s. over de 
schietvaardigheid bij de jacht op wilde 
zwijnen (13 188, nr. 34); 

de motie-Van Rossum c.s. over 
registratie van de aankoop van grof-
wi lddoorhoreca-bedr i jven (13 188, nr. 
35); 

de motie-Van Rossum c.s. over uit-
breiding van de taak van de jachtopzie-
ners(13 188, nr. 36); 

de motie-Coppes c.s. over instand-
houding van de beroepsgroep der 
jachtopzieners (13 188, nr. 37); 

de motie-Beekmans c.s. over het op 
elkaar afstemmen van de wetten op de 
inheemse fauna (13 188, nr. 38). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan heropening van de be-
raadslaging. Ik stel voor, daartoe de 
gelegenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heerTuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In overleg met de onderte-
kenaars van de motie op stuk nr. 33 -
handelend over de wi ldklemmen - w i l 
ik het volgende mededelen. In de laat-
ste zin wordt voor het woord 'handel' 
ingevoegd het woord 'vri je'. 'De han-
del' is te ruim gesteld; 'de vrije handel' 
is datgene wat wi j bedoelen. 

De Voorzitter: Het lid Tuijnman heeft 
zijn motie, (13 188, nr. 33) in die zin ge-
wijzigd, dat voor het woord 'handel' 
het woord 'vrije' wordt ingevoegd. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten aanzien van de mo-
tie op nr. 35 heeft de Minister bij de ar-
tikelsgewijze behandeling gezegd, dat 
hij de mogelijkheid heeft dit bij wet te 
doen. Toen heeft de heer Beekmans 
aan de Minister gevraagd of hij de ge-
gevens daarover aan de Kamer zou 
willen toezenden. Dat heeft de Minis-
ter zeer bereidwill ig toegezegd; de be-
treffende gegevens zullen aan de Ka-
mer worden toegezonden. Om die re-
den wi l ik vragen de motie, voorko-
mende op stuk nr. 35, aan te houden 
totdat deze gegevens de Kamer heb-
ben bereikt. 

De Voorzitter: Ik stel voor de motie-
Van Rossum c.s. (13 188, nr. 35) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Er zijn twee moties inge-
diend, die handelen over jachtopzie-
ners nl. de nrs. 36 en 37. Enig overleg 

heeft ons ertoe gebracht beide moties 
in één nieuwe motie samen te voegen, 
die ik nu aan u zou wil len overhandi-
gen. 

De Voorzitter: Door het lid Van Ros-
sum worden mede namens het lid 
Coppes de moties, voorkomende op 
de stukken (13 188, nrs. 36 en 37), in-
getrokken. 

Motie 

Door de leden Van Rossum, Coppes, 
De Bekker, De Boois, Beekmans, Waal-
kens en Tuijnman wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de wi j -
ziging van de Jachtwet; 

overwegende, dat het beroep van 
jachtopzichter grote waardering geniet 
en dat in het algemeen gesproken de 
Nederlandse jachtopzichters een be-
langrijke functie vervullen bij het be-
heer van de Nederlandse fauna; 

overwegende, dat door de toenemen-
de centralisatie van de politie ten plat-
telande een steeds groter deel van de 
toezichthoudende taak van de politie 
op de schouders van de jachtopzieners 
is komen te rusten; 

tevens overwegende, dat het voor 
particuliere jachthouders steeds 
moeilijker wordt een bevredigende 
arbeidsovereenkomst met jachtop-
zichters aan te gaan; 

verzoekt de Minister van Landbouw en 
Visserij, in overleg met zijn ambtgeno-
ten van Justitie en van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk, naar mid-
delen en wegen te zoeken om de jacht-
opzichters naast hun huidige taak ook 
te belasten met aanverwante taken ter 
bevordering van de zorg voor natuur 
en landschap, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat het amendement op 
stuk nr. 18 betreft, heeft de Minister 
gezegd dat wanneer dit amendement 
strekkende om het uitzetten van wild 
ten behoeve van de jacht te verbieden, 
wordt aangenomen, hij geen enkele 
mogelijkheid meerheeft om wild ui t te 
zetten. Ik heb dit niet zo goed begre-
pen, omdat het amendement zo was 
geformuleerd dat het ging om uitzet -
ten van wild ten behoeve van de jacht. 
Ik heb wel begrepen dat er via andere 
wetten kan worden gezorgd voor het 
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Coppes 
uitzetten van dieren in het algemeen. 
Nu begrijp ik dat het uitzetten van wild 
tot nu toe alleen geregeld kan worden 
bij de Jachtwet. Daarom wil ik het 
amendement op stuk nr. 18, II, intrek-
ken en daarvoor een ander amende-
ment indienen. 

De Voorzitter: Ter vervanging van zijn 
amendementen op stuk nr. 18 heeft 
het lid Coppes twee nieuwe amende-
menten ingediend, die te vinden zijn 
op stuk nr. 39. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat de-
ze wijziging erop gericht is dat de Mi-
nister zeer uitdrukkelijk wel de moge-
lijkheid heeft, het uitzetten van de in de 
wet genoemde soorten toe te staan in-
dien dit vanuit het belang van natuur 
en milieu gewenst is. Daarmee is aan 
alle voorwaarden voldaan en blijft te-
gelijkertijd overeind mijn bezwaar te-
gen het uitzetten van wild voor de 
jacht. Ik meen dat ik waterdicht heb be-
wezen dat geen van de doelstellingen 
van de jacht - geen schade aan land-
bouwgewassen, het in stand houden 
van de wildstand en het verwerven 
van een oogst aan jacht, als men dat al 
een doelstelling wil laten zijn - door 
het uitzetten van wild voor de jacht 
wordt gediend. In de praktijk blijkt dat 
nog geen 30% van het uitgezette wild 
wordt bemachtigd, hetgeen econo-
misch beslist niet aantrekkelijk is. Het 
argument dat dit nodig zou zijn voor 
het in stand houden van de wildsoort 
is door de wijziging van mijn amende-
ment weggenomen. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Bij het controleren van de 
grote hoeveelheid nota's van wijzigin-
gen is ons gebleken dat het wets-
ontwerp, zoals dat nu op tafel ligt, een 
aantal technische onvolkomenheden 
bevat, die deels van redactionele aard 
zijn en die deels het gevolg zijn van het 
niet consequent in de huidige tekst 
verwerken van de voorgestelde wijzi-
gingen. Om die onvolkomenheden 
recht te trekken heb ik een nota van 
wijzigingen bij de griffie gedeponeerd. 

De Voorzitter: Deze nota van wijzigin-
gen luidt: 

In artikel I, onderdeel R wordt toege-
voegd: 

In artikel 22, zevende lid, wordt in 
plaats van 'onder b' gelezen: onder a. 

In artikel I, onderdeel T, wordt de laat-
ste volzin als volgt gelezen: 

Artikel 26, tweede lid (oud) wordt 
vernummerd tot derde lid. Artikel 26, 
derde lid (nieuw) wordt in plaats van 
'vorige l id ' gelezen: eerste lid, in plaats 
van 'schadelijk wi ld ' wordt gelezen: in 
artikel 8, eerste lid, genoemd wi ld, in 
plaats van 'artikel 8, tweede l id ' : artikel 
8, derde lid. 

Artikel I, onderdeel II wordt gewijzigd 
als volgt: 

in artikel 62 wordt voor Wildhande-
laren het cijfer 1 geplaatst, het gestel-
de onder c, wordt gelezen: 

de onder a en b bedoelde admini-
stratie gedurende twee jaren te bewa-
ren, het gestelde onder d vervalt. 

Aan artikel 62 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

het in het eerste lid gestelde is mede 
van toepassing op voor consumptie 
geschikte delen van dieren, behorende 
tot een onder het grof wi ld gerang-
schikte soort. 

Artikel I, wordt aan onderdeel 0 0 een 
nieuw onderdeel OOa ingevoegd, lui-
dende: 

Artikel 71, tweede lid, word t in 
plaats van 'de artikelen 62, 63, 65 en 
68'gelezen: 60,61 en 62. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Onderdeel A wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel Aa 
(stuk nr. 28) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP en de CPN vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Coppes c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel Aa 
(stuk nr. 29) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP en de CPN vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Coppes c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel Aa 
(stuk nr. 30) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70 en de PSP vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel Ba 

(stuk nr. 22) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, de CPN, D'66 en de 
PSP vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Onderdeel Ba wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
31) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP en DS'70 vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Onderdeel C wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen D tot en met J worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Waalkensc.s. (stuk 
nr. 13) wordt bij zitten opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
BP tegen dit amendement hebben ge-
stemd. 

Onderdeel K, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Waalkens c.s. (stuk nr. 13), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen L tot en met N worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-De Boois c.s (stuk nr. 
20) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

Onderdeel O, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-De Boois c.s. (stuk nr. 20) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel P wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
26) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP, de SGP, het GPV en 
DS'70 tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Onderdeel Q, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Coppes c.s. (stuk nr. 26) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De aanhef van onderdeel R wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De aanhef en de onderdelen a tot en 
met c van artikel 22, eerste lid, worden 
zonder stemming aangenomen. 
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Voorzitter 

Onderdeel d van artikel 22, eerste l id, 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR en de PSP, alsmede de leden 
Franssen, Kombrink, Konings, Kolt-
hoff, Epema-Brugman en Roels tegen 
dit onderdeel hebben gestemd. 

Het amendement-Waalkens c.s. (stuk 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PSP, de CPN en DS'70 te-
gen dit amendement hebben gestemd. 

Ik constateer voorts dat nu niet meer 
behoeft te worden gestemd over het 
amendement Coppes c.s. op stuk nr.17. 

Onderdeel e van artikel 22, eerste l id, 
zoals het is gewijzigd door de aanne-
ming van het amendement-Waalkens 
c.s. (stuk nr. 14 ) wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik had begrepen, dat u 
beide amendementen in stemming 
zou brengen. Het amendement-Cop-
pes is namelijk het meest ver gaande. 

De Voorzitter: Ik wijs erop, dat het het 
voorstel van de heer Waalkens was 
om het gehele onderdeel e op een be-
paalde manier te lezen. De Kamer 
heeft zich hiermee verenigd. Naar mijn 
mening is dit onderdeel hiermee vast-
gesteld. 

De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter: De Kamer heeft vastge-
steld, dat onderdeel e is gewijzigd in 
de zin van het amendement van de 
heer Waalkens. Dit laat echter onver-
let, hoe de Kamer oordeelt over het al-
dus gewijzigde onderdeel. 

De Voorzitter: Ik ben bereid, die proef 
te nemen, maar ik zie niet in, dat het 
resultaat dan anders zal zijn. 

De heer Waalkens (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wijs erop, dat de Kamer 
bij haar volle verstand een amende-
ment heeft aangenomen, waarmee zij 
in meerderheid heeft bepaald, hoe het 
betreffende onderdeel moet komen te 
luiden. Wij kunnen nu toch niet stern-
men over de vraag, of het in zijn ge-
heel zou moeten vervallen? 

De Voorzitter: Dit is ook mijn mening. 

De heer Berkhouwer (VVD): Dan moet 
u deze regel aanhouden en er niet 
meer over laten stemmen! 

De Voorzitter: Ik was bereid, aan het 
verzoek van de heer Van der Lek te 
voldoen en alsnog over onderdeel e te 
laten stemmen, omdat dan wel zal blij-
ken, dat de uitkomst niet verschilt van 
de pas gehouden stemming. Ik stel, nu 
blijkt dat men tegen deze procedure 
bezwaar heeft, aan de Kamer voor, 
niet over dit onderdeel te stemmen. Ik 
verzoek de leden die het niet met mij 
eens zijn te gaan staan. 

Ik constateer, dat mijn voorstel is aan-
genomen, zodat niet opnieuw over dit 
onderdeel behoeft te worden beslist. 
Het onderdeel blijft zoals zojuist door 
de Kamer vastgesteld door aanneming 
van het amendement-Waalkens. 

Onderdeel f van artikel 22, eerste lid, 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Lid 1 van artikel 22 van onderdeel R 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De overige onderdelen van onderdeel 
R worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde onderdeel R wordt zon-
der stemming aangenomen. 

Onderdeel S wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
25,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP, de CPN en de 
PvdA, alsmede het lid Huijsen vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
25, II) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP en de CPN vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
25, III) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP en de CPN vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-De Boois 
c.s. (stuk nr. 19) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, DS'70, D'66, de PSP 
en de CPN, alsmede het lid Huijsen 
vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
25, IV) tot toevoeging van een nieuw 

onderdeel s wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, DS'70, de PSP en de CPN vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Onderdeel T wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen U, V, Va, Vb, W tot en 
met Z, AA, BB en CC worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. (stuk nr. 
24) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP en de SGP, alsmede het 
lid Hutschemaekers tegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Onderdeel DD, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Coppes c.s. (stuk nr. 24) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel EE wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Coppes c.s. tot in-
voeging van een nieuw onderdeel EEa 
(stuk nr. 27) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, de CPN en de PSP, als-
mede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Coppes 
c.s. (stuk nr. 39,1) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, de PvdA, de CPN, DS'70, D'66 
en de PSP vóór dit amendement heb-
ben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Coppes 
c.s. (stuk nr. 39, II) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR, D'66, DS'70, de PSP en de 
CPN, alsmede het lid Nooteboom vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Onderdeel FF wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-De Boois 
c.s. (stuk nr. 21,1) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de KVP, de ARP, de PPR, de 
CPN, de CHU, DS'70, D'66 en de PSP, 
alsmede de leden Huijsen en Noote-
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Voorzitter 

boom vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Het gewijzigde amendement-De Boois 
c.s. (stuk nr. 21, II) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de KVP, de VVD, de ARP, de 
PPR, de CPN, de CHU, DS'70, D'66 en 
de PSP, alsmede de leden Huijsen en 
Nooteboom vóór het gewijzigde 
amendement hebben gestemd. 

Onderdeel GG zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de gewijzigde 
amendementen-De Boois c.s. (stukken 
nrs. 21,1 en 21, II), wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De onderdelen HH tot en met 0 0 , 0 0 a 
en PP tot en met UU worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

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

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens mijn fractie leg ik 
een verklaring af over ons stemgedrag 
ten aanzien van dit wetsontwerp. 

Uit de behandeling van deze wijzi-
ging van de Jachtwet is gebleken dat 
mijn fractie grote moeilijkheden heeft 
met het beleven van plezier aan het 
doden van dieren, buiten allerlei doel-
stellingen om. Hierbij moet aangete-
kend worden dat er iets historisch is 
gebeurd in de geschiedenis van de 
dierenwetgeving. De Minister heeft 
namelijk verklaard dat het doden van 
dieren, louter voor sport, ontspanning 
en genoegen, een redelijk doel geacht 
kan worden. Deze uitspraak zal bij een 
volgende gelegenheid moeten worden 
'gecheckt'. 

Dat alles bij elkaar genomen, maakt 
duidelijk dat mijn fractie met jagen 
voor het plezier zeer grote moeite 
heeft. Wij vinden het, zoals ik heb ver-
klaard, eigenlijk uit de tijd en fout. 

Desondanks zit in deze wetswijzi-
ging een aantal verbeteringen, ook ten 
aanzien van hetgeen wij beogen. Het is 
ons dan ook onmogelijk, tegen dit 
wetsontwerp te stemmen. Wij zullen 
er dus voor stemmen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen over de moties. 

D 
DeheerTui jnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de duidelijkheid wil ik 
zeggen dat ik mijn handtekening onder 
de motie, voorkomend op stuk nr. 38 
van de heer Beekmans, wil intrekken, 
omdat de argumentatie van de Minis-
ter ons in zoverre heeft overtuigd dat 
coördinatie tussen de verschillende 
wetten in de praktijk wel plaatsvindt en 
dat het in één wet onderbrengen van 
een en ander eigenlijk een onmogeli j-
ke zaak is. Wij zullen dan ook tegen de-
ze motie stemmen. 

D 
De heer De Koning (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Motie nr. 32 van de heer 
Waalkens beoogt, vinden wi j , een aan-
tasting van de vri jheid. Wij voelen er 
verder niets voor, een nieuw schap op 
te richten. Bovendien verwekt zij 
vriendjespolitiek. Om deze redenen 
zullen wij er onze stem niet aan geven. 

De motie op stuk nr. 34 over de 
schietvaardigheidsproef betreft, nu de 
nieuwe Jachtwet zo juist is aangeno-
men - wat betekent dat iemand die 
niet schietvaardig is niet meer in het 
veld komt - een overbodige bemoeie-
nis. Wij zullen onze stem er dan ook 
niet aan geven. 

De motie op stuk nr. 38 van de heer 
Beekmans houdt in dat het onderdeel 
'jacht' zal worden onttrokken aan het 
Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Wij voelen daar niets voor, omdat het 
nu goed gaat. Tevens vraagt de heer 

Beekmans in deze motie om onderzoe-
kingen. Wij hebben al vier jaar onder-
zoekingen. Wij hebben geen enkele 
behoefte, er een onderzoeking bij te 
krijgen. 

De motie op stuk nr. 40 van de heren 
Van Rossum en Coppes - hun moties 
zijn samengevoegd - komt erop neer, 
subsidies te geven om de terreinen 
van kapitaalkrachtige jagers te bewa-
ken. Wij keuren dat af. Verder zijn wi j 
van mening dat wij voldoende rijks-
ambtenaren bezitten. 

D 
DeheerDeBekker(KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie van de heer Beek-
mans zal door het overgrote deel van 
mijn fractie niet worden gesteund om-
dat men overtuigd is van de argumen-
tatie van de Minister. Enkele leden 
hebben toch een voorkeur voor de 
voorgestelde studie; zij zullen dan ook 
voor deze motie stemmen. 

D 
De heer Coppes (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen over de moties op stuk nr. 32 
en stuk nr. 33. Wij zijn eigenlijk hele-
maal niet voor de verhuur door de 
overheid van vrijkomende jachtgron-
den, zoals wordt voorgesteld in de mo-
tie van de heer Waalkens. Zij beoogt 
echter, ervoor te zorgen dat niet alleen 
zeer 'dure' mensen het beheer over de 
jachtgronden zullen krijgen. Wij kun-
nen er dan ook niet tegen stemmen. 

Hetzelfde geldt voor de motie van de 
heer Tuijnman over de wi ldklemmen. 
Wij zouden die klemmen helemaal 
weg wil len hebben. In de eerste tekst 
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Coppes 
van zijn motie stond zo aardig: 'de han-
del' waarvan hij nu heeft gemaakt 
'vrije handel'. Wij kunnen ook niet te-
gen deze motie stemmen. 

De motie-Waalkens c.s. (13 188, nr. 32) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

De motie-Tuijnman c.s. (13 188, nr. 33, 
gewijzigd) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

De motie-De Boois c.s. (13 188, nr. 34) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
BP tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Van Rossum c.s. (13 188, nr. 
40) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
BP tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Beekmans c.s. (13 188, nr. 
38) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de KVP, de CHU, de ARP (met 
uitzondering van de leden Kraaije-
veld-Wouters, Beumer, De Boer, Bei-
nema, Scholten, Van Houwelingen en 
Roolvink), de SGP, de BP en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Luchtvaartwet (Stb. 
1958,47) met betrekking tot de aan 
wijzing van luchtvaartterreinen 
(13 130). 

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

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de ondertekening van 
het amendement op stuk nummer 18 
blijkt, dat een belangrijke meerderheid 
van de Kamer meent, dat een concept-
aanwijzing van een vliegveld verge-
zeld behoort te gaan van een vorm van 
milieu-effectrapport. Hiertegen werd 
van de kant van de Regering een aan-
tal bezwaren naar voren gebracht, met 

name omdat over de wijze van milieu-
effectrapportering nog overleg moet 
plaatsvinden. Hiervoor hebben de in-
dieners van het amendement enig be-
grip, wat heeft geleid tot intrekking er-
van, zodat geen stringente wettelijke 
verplichting tot rapportering in de wet 
zal worden opgenomen. 

Het blijft echter wenselijk, een der-
gelijk overzicht van de milieu-effecten 
bij de aanwijzing van een vliegveld 
aan te geven, bijvoorbeeld bij wijze 
van proef, zoals de Voorlopige Centra-
Ie Raad voor de Milieuhygiëne in het 
rapport van november 1976 aanbe-
veelt. Aangezien de Regering in ant-
woord op een vraag van de heer Van 
Kuijen hiertoe geen toezegging wilde 
doen, zonder het oordeel van de Ka-
mer te kennen, dien ik mede namens 
verschillende collega's een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Nypels, 
Van Kuijen, Giebels, Rienksen Noote-
boom wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over amen-
dement nr. 18 (herdruk), betreffende 
de toevoeging van een maatschappe-
lijk en ecologisch effectrapport aan 
een ontwerp-aanwijzing voor een 
luchtvaartterrein overeenkomstig het 
advies van de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening (13996, nr. 2); 

kennis genomen hebbend van het 
standpunt van de Regering, dat een 
wettelijke verplichting hiertoe op dit 
moment in de onderhavige wet voor-
barig zou zijn, omdat een dergelijk rap-
port momenteel nog volop onderwerp 
van discussie zou uitmaken en over de 
wijze van milieu-effectrapportering 
nog overleg moet plaatsvinden; 

kennis genomen hebbend van het ad-
vies van de Voorlopige Centrale Raad 
voor de Milieuhygiëne om 'vooruitlo-
pend op de totstandkoming van een 
algemene wet op de milieu-effectrap-
portering, reeds nu een aantal proef-
nemingen met het opstellen en uit-
brengen van milieu-effectrapporten te 
doen' (rapport november 1976); 

overwegende, dat de aanwijzing van 
een luchtvaartterrein belangrijke mil-
lieu-effecten kan hebben; 

nodigt de Regering uit: 
tot het moment, waarop een officiële 
wettelijke regeling van de milieu-
effectrapportering tot stand is geko-
men, bij de aanwijzing van luchtvaart-
terreinen aan de ontwerp-aanwijzing 

als proef een overzicht van de te ver-
wachten milieu-effecten toe te voegen, 
zoals bedoeld in het rapport van de 
Voorlopige Centrale Raad voor de Mi-
lieuhygiëne, 

en gaat over tot de orde van de dan 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! De gedachte, dat juist bij lucht-
vaartterreinen een milieu-effectrap-
port alle zin kan hebben, wijs ik uiter-
aard niet af. Wij hebben dit zelfs in eer-
dere stukken wel eens als voorbeeld 
genoemd. Hiertegen richtten onze be-
zwaren van de vorige week zich niet. 

Morgen is er een vergadering van de 
vaste Commissie voor Milieuhygiëne. 
Hierin komt de bespreking van het rap-
port van de Voorlopige Centrale Raad 
voor de Milieuhygiëne over dit onder-
werp aan de orde. Daarin zal ook wor-
den besproken in welk tempo en op 
welke wijze wi j tot een wettelijke rege-
ling kunnen komen. Ik zal dan ook de 
vraag aan de orde stellen, of de vaste 
Commissie zich kan verenigen met de 
gedachte, aan een beslissing een aan-
tal experimenten vooraf te laten gaan. 
Ten slotte zal in die vergadering ook 
de vraag aan de orde komen, hoe, 
door wie en wanneer hierover een 
voorlopige oordeelsvorming kan 
plaatsvinden. 

Het is ver van mij , deze motie voor 
onsympathiek te verklaren, laat staan 
iets te zeggen, wat nóg verder gaat. Ik 
wil slechts bij de indieners en de Ka-
mer erop aandringen, de behandeling 
van deze motie niet nu, maar op een 
later tijdstip te doen plaatsvinden. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb op zich zelf geen be-
zwaar tegen behandeling van de motie 
op een later tijdstip, als het maar zeer 
binnenkort is, bijvoorbeeld volgende 
week. 
D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik doe de suggestie dat de 
Kamer de motie-Nypels gaat behande-
len op het moment dat het verslag van 
het mondeling overleg over deze zaak, 
dat morgen gehouden zal worden, aan 
de orde komt. 

De Voorzitter: Ik stel voor de motie-
Nypels c.s. (13 130, stuk nr. 51) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Rienks stel ik voor de beraadslaging 
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Voorzitter 
over artikel 27 van artikel I te herope-
nen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de verwarde discussie 
van afgelopen donderdagavond over 
het amendement op stuk nummer 26, 
heeft in het weekeinde een intensief 
overleg plaatsgevonden tussen de be-
handelende bewindsman en de indie-
ners, hetgeen ertoe heeft geleid dat nu 
een gewijzigd amendement op stuk 
nummer 50 tertafel ligt. Wij hebben 
begrepen dat de bezwaren van de be-
windslieden tegen het eerste amende-
ment hiermee zijn weggenomen, ter-
wij l de intenties van de indieners zijn 
gehandhaafd. 

D 
Minister Stemerdink: Mijnheer de 
Voorzitter! Indien er van de kant van 
de Kamer geen bezwaar tegen bestaat, 
is de Regering bereid dit amendement 
over te nemen. 

De Voorzitter: Aangezien het gewijzig-
de amendement-Rienks c.s. (stuk nr. 
50) door de Regering is overgenomen, 
maakt het geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 18 van artikel I, zoals het isge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-Gie-
bels c.s. (stuk nr. 22) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 19 van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement Groensmit-van der 
Kallen c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten 
en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de BP tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Giebels c.s. (stuk nr. 
24) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

Artikel 20 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd doorde overneming door de 
Regering van het amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 17) en door de aanneming 
van de amendementen Groensmit-van 
der Kallen c.s. (stuk nr. 15) en -Giebels 
c.s. (stuk nr. 24) wordt zonder sterrv 
ming aangenomen. 

Artikel 21 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-Gie-
bels c.s. (stuk nr. 23) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 22 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-
Groensmit-van der Kallen c.s. (stuk nr. 
16) wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 23 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-Gie-
bels c.s. (stuk nr. 25) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 47) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV en de BP tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 24 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de aanneming van het ge-
wijzigde amendement-Nypels c.s. 
(stuk nr. 47) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 24a van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-De Beer c.s. tot in-
voeging van een nieuw artikel 24b 
(stuk nr. 34) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de PPR en de CPN, als-
mede het lid Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Rienks c.s. (stuk nr. 
27) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de BP, de SGP en het GPV tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Het nader gewijzigde amendement-
Van Kuijen c.s. (stuk nr. 48) wordt bij 
zitten en opstaan met algemene stern-
men aangenomen. 

De heer De Beer (VVD): Nu het amen-
dement-Van Kuijen (stuk nr. 48) is aan-
vaard, behoeft mijn amendement op 
stuk nr. 45 een kleine technische aan-
passing. De woorden «en vierde» ko-
men te vervallen. 

Het nader gewijzigde amendement-De 
Beer c.s. (stuk nr. 45) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Artikel 25 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de aanneming van het 
amendement-Rienks c.s. (stuk nr. 27), 
het nader gewijzigde amendement-
Van Kuijen c.s. (stuk nr. 48) en het na-
der gewijzigde amendement-De Beer 
c.s. (stuk nr. 45) wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 
39) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de KVP, de ARP, de CHU, de 
BP, het GPV, de SGP, D'66, de PPR, 
DS'70, de CPN en de PSP, alsmede de 
leden Huijsen en Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

v'4t 
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Voorzitter 

Het amendement-Van Kuijen c.s. (stuk 
nr. 42) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PPR, D'66, de PSP, de 
CPN, DS'70, de VVD, de SGP en het 
GPV, alsmede het lid Nooteboom vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 
33) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de KVP, de ARP, de CHU, de VVD, de 
BP, D'66 en DS'70, alsmede de leden 
Huijsen en Nooteboom vóór dit amen-
dement hebben gestemd. 

Artikel 26 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de aanneming van de 
amendementen-De Beer c.s. (stukken 
nrs. 39 en 33) en het amendement-Van 
Kuijen c.s. (stuk nr. 42) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 27 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het gewijzigde amende-
ment-Rienks (stuk nr. 50) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-De Beer 
c.s. (stuk nr. 44) wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de SGP, de CPN en D'66 te-
gen dit amendement hebben gestemd. 

Artikel 28 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-Rienks 
c.s. (stuk nr. 28) en het amendement-
De Beer c.s. (stuk nr. 35) en door de 
aanneming van het gewijzigde amen-
dement-De Beer c.s. (stuk nr. 44) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 29 van artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 30 van artikel I, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-De 
Beer c.s. (stuk nr. 32) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II en III worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Rienks c.s. tot invoe-
ging van een nieuw artikel IV (stuk nr. 
30) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

Artikel IV (oud), zoals het is gewijzigd 
door de overneming door de Regering 

van het amendement-Rienks c.s. (stuk 
nr. 29) wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De artikelen V tot en met VII (oud) en 
de beweegreden worden zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Het lid Van Kuijen 
vraagt mij mee te delen, dat zijn fractie 
bij vergissing heeft gestemd vóór het 
amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 34). 
Men had daar tegen wil len stemmen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen over de motie-Van Rossum c.s. 
over een tweede nationale luchthaven 
(13 130, nr.49). 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de VVD zal 
tegen deze motie stemmen. De reden 
is dat wij het volstrekt voorbarig vin-
den om over deze zaak thans een uit-
spraak te doen. 

D 
Mevrouw Groensmit-Van der Kallen 
(KVP): Mijnheer de Voorzitter! Nu het 
onderzoek naar de plaats van een 
eventuele tweede nationale lucht-
haven nagenoeg voltooid is, willen wij 
dit onderzoek graag afwachten en 
daarna het resultaat beoordelen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie twijfelt nog ern-
stig aan de noodzaak van een tweede 
nationale luchthaven. Wij zijn het met 
de indiener van deze motie eens dat in 
ieder geval Brabant als vestigings-
plaats niet in aanmerking komt. 

Op grond van de argumenten ge-
noemd in deze motie, zullen wij onze 
stem vóór de motie uitbrengen. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft zich her-
haaldelijk tegen de aanleg van een 
tweede nationale luchthaven uitge-
sproken. Onze overtuiging daaronv 
trent is versterkt door de overwegin-
gen die de heer Van Rossum in zijn 
motie heeft aangevoerd. Wij zijn het 
met die overwegingen in zoverre wel 
eens dat wij menen dat er in Neder-
land helemaal geen plaats is voor een 
tweede nationale luchthaven. 

D 
De heer Rienks(PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij stemmen in met de 
strekking van het dictum van de motie 
van de heer Van Rossum. Met de Re-
gering zijn wi j evenwel van mening 
dat het doen van uitspraken nu, voor 
de Kamer aangaande de tweede inter-
nationale luchthaven, niet opportuun 
kan worden geacht en van minachting 
zou getuigen jegens de toegezegde in-
spraak en de vele ambtelijke arbeid die 
moet worden verzet. 

Felicitaties voor Minister Vorrink (vooraan op de foto) en voor Minister Stemerdink 
(middenachter) 
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Om die reden zullen wi j tegen deze 
motie stemmen. Ik voeg daar uitdruk-
kelijk aan toe, dat uit onze tegenstem 
niet mag worden afgeleid dat wij 
West-Brabant een zeer geschikte loka-
tie voor een tweede internationale 
luchthaven zouden vinden. Het tegen-
deel is eerder het geval. Wij wachten 
de regeringsbeslissing met ongeduld 
af. 

De motie-Van Rossum c.s. (13 130, nr. 
49) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, het GPV, D'66, DS'70 en de 
CPN, alsmede het lid Nooteboom vóór 
deze motie hebben gestemd. 

De vergadering wordt enige minuten 
geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten de termijn voor het uitbrengen van 
eindverslag over de wetsontwerpen 
Regelen met betrekking tot de prijzen 
bij huur en verhuur van woonruimte 
(Huurprijzenwet woonruimte) (14 175) 
en Regelen met betrekking tot de in-
stelling, de taak, de samenstelling en 
de werkwijze van huurcommissies 
(Wet op de huurcommissies) (14 176) 
te verlengen tot 19 april a.s. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen inzake het treffen van retorsie-
maatregelen op het gebied van de 
zeescheepvaart (Retorsiewet Zee-
scheepvaart) (10 523). 

De Voorzitter: Ik constateer dat er 
geen behoefte is aan voortzetting van 
de algemene beraadslaging. 

Naar mij blijkt, wordt het amende-
ment-Koning (stuk nr. 12) voldoen-
de ondersteund. 

Artikel 1 wordt zonder beraadslaging 
en zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Koning c.s. (stuk nr. 
12,1) wordt zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Ko-
ning c.s. (stuk nr. 12,1) wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat als ge-
volg van de aanneming van dit amen-

Tweede Kamer 
1 maart 1977 

dement alle overige op stuk nr. 12 
voorkomende amendementen als aan-
genomen kunnen worden beschouwd. 

De artikelen 3 en 4, zoals zij zijn gewij-
zigd door de aanneming van de 
amendementen-Koning c.s. (stukken 
nrs. 12, II en III) worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Artikel 5 wordt zonder beraadslaging 
en zonder stemming aangenomen. 

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-Ko-
ning c.s. (stuk nr. 12, IV) wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 7 tot en met 9 worden zon-
der beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

De artikelen 10 en 11, zoals zij zijn ge-
wijzigd door de aanneming van de 
amendementen-Koning c.s. (stukken 
nrs. 12, V, VI, VII en VIII) worden zon-
der beraadslaging en zonder stenv 
ming aangenomen. 

De artikelen 12 tot en met 17 worden 
zonder beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

De artikelen 18 en 19, zoals zij zijn ge-
wijzigd door de aanneming van de 
amendementen-Koning c.s. (stukken 
nrs. 12, IX en X) worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

De beweegreden wordt zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Regelen inzake huishou 
delijke afvalstoffen, autowrakken en 
andere categorieën van afvalstoffen 
(Afvalstoffenwet) (13 364). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Van het Schip (CPN): Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn fractie moet 
nog altijd zeggen, dat het wetsontwerp 
haar niet met bewondering kan vervul-
len, al was het alleen maar omdat het 
in zijn opzet een kader- of raamwet is 
en blijft. Dit blijkt met name heel dui-
delijk uit het feit, dat in ten minste 20 
van de 99 artikelen die het wets-
ontwerp omvat wordt gesproken over 
een algemene maatregel van bestuur 

Luchtvaart 
Regeling van werkzaamheden 
Zeescheepvaart 
Afvalstoffen 

die een en ander nader zal regelen. AI-
leen al om deze reden mag worden ge-
vraagd, of hier wel sprake is van wet-
geving in de zuivere betekenis van het 
woord, vooral omdat alle toelichtingen 
en antwoorden over de te volgen be-
leidslijnen deze lijnen in hoge mate in 
het midden laten. Alleen in een tweetal 
artikelen - ik meen de artikelen 27 en 
28 - is nu verwerkt, dat de algemene 
maatregel van bestuur, zoals bedoeld 
in deze artikelen, één maand vóór haar 
van krachtwording in de Staatscourant 
wordt gepubliceerd. De Minister 
meent hiermee ook aan haar verant-
woording tegenover de Kamer te heb-
ben voldaan. Wij menen dat dit bij dit 
vage wetsontwerp beslist niet het ge-
val is. Als dit wetsontwerp dan toch 
deze weg moet gaan, waarom wordt 
dan bij de voornaamste algemene 
maatregelen van bestuur niet de weg 
van voor-publikatie gevolgd, na - z o -
als eerder is gebeurd - overleg (mon-
deling overleg) met de meest betrok-
ken vaste commissies? Wij zouden dit 
zeer nuttig vinden. Het is trouwens 
geen nieuwtje. Bij een vorig wets-
ontwerp, in deze Kamer behandeld, 
heeft de betrokken Staatssecretaris dit 
een juist inzicht genoemd. Ik doel op 
de behandeling van het wetsontwerp 
inzake de verbetering van particuliere 
huurwoningen. Wij zouden het bijzon-
der op prijs stellen wanneer dit kon ge-
beuren ten aanzien van de algemene 
maatregelen van bestuur, genoemd in 
de artikelen 26, 27, 28 en 51. 

Bijna uitputtend gaat het wets-
ontwerp in op de huishoudelijke afval, 
op een manier die bij mijn fractie sterk 
een gedachte oproept aan de uitwer-
king van de Wet verontreiniging op-
pervlaktewater. Toen werd namelijk de 
huishoudelijke vervuiling van het op-
pervlaktewater in de praktijk tot hoofd-
zaak gemaakt. De industriële vervui-
ling werd duidelijk hieraan onderge-
schikt gemaakt. Zij werd tot bijzaak ge-
maakt. Dit kwam in deze wet ook tot 
uitdrukking in de heffing op de huis-
houdens, welke duidelijk tot een last is 
geworden. Zij is bijna omgekeerd 
evenredig aan het aandeel dat de huis-
houdelijke vervuiling van oppervlakte-
water met zich brengt. Bij dit wets-
ontwerp gaat het namelijk niet alleen 
om de omvang van het afval in ton-
nen, maar ook om de samenstelling 
ervan. De samenstelling van het huis-
vuil is namel i jk - dit blijkt uit de ons 
verschafte overzichten - globaal geno-
men de minst schadelijke en het is dien-
overeenkomstig dus ook het gemak-
kelijkste of het minst moeilijk te ver-
werken, heel wat gemakkelijker dan, 
bijvoorbeeld, belangrijke delen van 
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het sloop- of bouwafval, of van indus-
trieel of agrarisch afval. 

Ik laat hierbij in het midden, of be-
paalde hoeveelheden van het huishou-
delijk afval wellicht tot het bedrijfsaf-
val zouden moeten worden gerekend, 
zoals belangrijke delen van de verpak-
kingen. 

Ondanks dit gegeven is het wets-
ontwerp naar onze mening ten aanzien 
van de heffingen voor huishoudens 
het duidelijkst. Er komt een mogelijk-
heid van heffing op de huishoudens 
met als doel - als ik het goed vertaal -
het geld beter te kunnen binnenhalen. 
Of moet ik lezen: om meergeld te kun-
nen binnenhalen? Weliswaar staat in 
het wetsontwerp, dat deze heffing 
voor de gemeenten een vrijblijvende 
zaak is; daarbij zal rekening worden 
gehouden met opvattingen ten aan-
zien van de gemeentelijke autonomie. 
Toch vragen wij ons af, of de Minister 
hier niet een zekere naïviteit ten toon 
spreidt. 

De praktijk immers is, dat de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken zeer dwin-
gend optreedt inzake bestaande 
reinigingsrechten. Hij schrijft ten op-
zichte van de huishoudens de minima-
Ie hoogte van die rechten voor. De 
vraag is, of dat met deze nieuwe reini-
gingsheffing ook niet zal gebeuren. 

Er is nog zo'n vrijblijvende wet, na-
melijk die inzake de belasting op on-
roerend goed. Daarvan is ook gezegd, 
dat de gemeenten daarover in vrijheid 
zouden mogen beslissen. Maar ook 
hierbij geeft het Ministerie van Binnen-
landse Zaken de verhogingen aan of 
duidt aan, welke minimale bedragen 
geheven moeten worden. Voor ons is 
het een punt van zorg of, gezien deze 

ervaringen, de vrijbli jvendheid waar-
van bij deze nieuwe reinigingsrechten 
sprake is, wel zo vrijbli jvend is. 

Zou de Minister willen garanderen, 
dat het met de door haar bepleite hef-
fing niet dezelfde kant op gaat als met 
de regelingen, waarover ik heb ge-
sproken, en ook niet met de heffingen 
ingevolge de Wet vervuiling opper-
vlaktewateren? 

Wij vinden dat de Kamer nogal in 
het ongewisse wordt gelaten over de 
te volgen lijn inzake de toekomstige 
verwerking van het afval. De ontwik-
kelde filosofieën over recycling vinden 
wij machtig interessant, maar lijken 
ons globaal genomen toch nog weinig 
reëel om op afzienbare termijn op om-
vangrijke schaal toegepast te worden. 
Wat voor ons wel duidelijk is, is dat bij 
de huidige stand van de techniek in de 
eerste plaats de verbranding van afval 
een zeer bruikbare methode is. Als de-
ze methode goed wordt toegepast, is 
zij een van de meest schone vormen 
van verwerking. Zij brengt een zekere 
terugwinning van stoffen met zich. Zij 
vernietigt een aantal stoffen die in hun 
oorspronkelijke vorm beter niet in de 
bodem of in het water kunnen terecht-
komen. De verbranding levert, wan-
neer dit op grotere schaal gebeurt, een 
bepaalde hoeveelheid schone energie 
op in de vorm van elektriciteit. 

Wat ons nu frappeert is, dat, on-
danks de goede kanten die aan ver-
branding zitten, de Minister op het 
punt van de vernietiging van het afval 
geen duidelijke keus maakt. Waarom 
niet? Is dat vanwege de grote investe-
ringen die verbrandingsinstallaties 
vergen? 

Een tweede methode, die naar onze 
mening zeker gevolgd zal moeten wor-
den, is die van de compostering. Ook 
bij deze methode blijft iets nuttigs 
over. 

Wij keren ons zeer sterk tegen 
opslag in de bodem, wat volgens de 
beschouwingen in de verwerking van 
afvalstoffen een grote plaats zal blij-
ven innemen. Wij hebben daartegen 
nogal bezwaren, die o.a. voortvloeien 
uit het feit dat de chemische, fysische 
en biologische processen niet alleen 
onbekend, maar bovendien ook moei-
lijk te controleren zijn. 

De opslag in de bodem draagt het 
permanente gevaar in zich dat beslist 
ongewenste stoffen ongecontroleerd 
meegestort zullen worden, met alle 
gevolgen van dien. De ervaringen, met 
name in Noord-Brabant, wijzen het 
grote gevaar en de gevolgen 
daarvan erg duidelijk aan. 

Storting in de bodem zal zich in 
hoofdzaak moeten beperken tot sloop-
en bouwafval, hoe lastig dat in de 
praktijk ook te verwerken is. Het voor-
deel is in ieder geval dat er vrijwel 
geen gevaren aan verbonden zijn. 

Ik herhaal mijn vraag, waarom de 
Minister inzake de verwerking geen 
duidelijke voorkeur heeft uitgespro-
ken. 

De Minister heeft mijn fractie nog 
niet volledig gewonnen voor het ge-
heel van haar 'verpakkingstheorieën.' 
Wij vragen ons af wat zij te zijner ti jd 
wil voorschrijven als wel of niet toe-
laatbaar. Waaraan denkt zij wanneer 
zij spreekt over het opleggen van hef-
f ingen, onder meer volgens artikel 56, 
bij verpakkingen die milieuschadelijk 
zijn? Wij vragen ons af of haar inzich-
ten inzake het glasgebruikwel in over-
eenstemming zijn met de werkelijk-
heid. De Kamer heeft van de verpak-
kingsindustrie de inlichting gekregen 
dat retourglas, zoals in het wets-
ontwerp genoemd, een belangrijke 
prijsverhogende werking heeft voor de 
consument. Het is de vraag of zij kar-
ton en andere verpakkingsmaterialen 
voor dranken opnieuw wi l gaan ver-
vangen door het retourglas. Is dit wel 
een juist uitgangspunt? Wij twijfelen 
daaraan. In vele huishoudens en voor-
al door bejaarden wordt deze vorm 
van wegwerpverpakking zeer gewaar-
deerd, al was het alleen maar om het 
feit dat men maar één keer hoeft te 
sjouwen met het materiaal. Bij retour-
verpakking is dat twee keer. 

Geeft die verpakking - ik denk dan 
aan de kartonachtige verpakkingen -
nu wel zulke problemen voor de afval-
verwerking? Is die verpakking nu wel 
zo schadelijk voor het milieu? Wij me-
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nen van niet. Wij zouden graag wat 
preciezer wil len weten wat de opvat-
tingen van de Minister zijn over dit 
soort verpakkingen en de daarbij 
geuite veronderstelling, dat retourglas 
deze vorm van verpakking zou moeten 
gaan vervangen. 

Ik kom nu op het punt van de auto-
wrakken. Er is geen verschil van mening 
over dat die opgeruimd, be- en ver-
werkt moeten worden. Het is voor ons 
ook niet de vraag - zoals die eigenlijk 
in de voorbereiding heeft gespeeld -
of daarvoor nu gemeentelijke dan wel 
provinciale 'stortplaatsen' tot stand 
moeten worden gebracht. Beide vor-
men kunnen in aanmerking komen. 
Zeker voor gemeenten met meer dan 
25.000 inwoners is een zekere zelfstan-
digheid wel vereist. 

Een belangrijk punt is de financie-
ring van de opruiming. Het gaat daar-
bij in het wetsontwerp over twee pun-
ten: óf de financiering geschiedt door 
middel van een produktheffing, zodat 
de autobezitter betaalt bij het kopen 
van een auto, óf de financiering ge-
schiedt door middel van een betaling 
voor het opruimen van dat wrak. Wij 
houden ons bezig met de vraag of zo'n 
heffing van de autobezitter nu wel ver-
antwoord is. Het is niet gering wat het 
rijk aan inkomsten ontvangt uit die au-
to. 

Ik hoef in dit verband alleen te den-
ken aan de b.t.w., aan de extra belas-
tingen die daar voor auto's nog bijko-
men, aan de accijns die wordt geheven 
op benzine en aan de motor- en rijtui-
genbelasting. Dit zijn ontvangsten die 
- zo is vaak gezegd, ik ben het ermee 
eens - in hun totaliteit ver uitgaan bo-
ven de kosten waartoe het rijk zich ver-
plicht ten behoeve van het autover-
keer. Het is naar onze mening verant-
woord, de opruiming - en de inleve-
ring - van autowrakken zonder beta-
ling te doen geschieden. Het is niet al-
leen verantwoord, het zal ook veel ge-
makkelijker een eind maken aan de f i-
guur die wi j nu kennen, namelijk dat 
autowrakken ergens worden achterge-
laten, met alle landschappelijk schade-
lijke gevolgen van dien. Wanneer men 
weet dat men zijn wrak ergens kwijt 
kan zonder daarvoor opnieuw te hoe-
ven betalen, zal de onruiming naar ik 
meen worden bevorderd. 

In het wetsontwerp is er de nadruk 
op gelegd dat de plannen voor het ver-
zamelen en verwerken van afvalstof-
fen provinciale plannen moeten zijn. 
Dit lijkt mij juist, en wel in verband met 
het feit dat de kleinere gemeenten mis-
schien op zichzelf nog wel tot een re-
delijk functionerende ophaaldienst 

kunnen komen maar grote moeite 
hebben met een zindelijke en milieu-
vriendelijke verwerking van de afval. 
Hierbij denk ik aan hetgeen ik heb be-
pleit ten aanzien van het tot stand 
brengen van verbrandingsinstallaties. 
Vanuit dat gezichtspunt lijkt mij 
provinciale planning juist. De provinci-
ale opzet is mogelijk in een passende 
regio, die met name de verwerking 
vereist. 

Toch ben ik van mening dat de pro-
vinciale planning - die er moet komen 
- duidelijk recht moet doen aan het 
baanbrekende en bijzonder nuttige 
werk dat door de - vaak - grotere ge-
meenten op dit punt is verricht. Dit wi l 
zeggen dat de provincies vaak kunnen 
voortborduren op en in hun plannen 
kunnen opnemen hetgeen de grotere 
gemeenten op dit gebied reeds tot 
stand hebben gebracht. Dit is nu al van 
grote betekenis voor een bepaalde re-
gio. Bij een verdere ontwikkeling is het 
misschien zelfs te maken tot een cen-
trum in een verder reikende regio op 
dit gebied. 

Dit wi l ik toch wel beklemtonen om-
dat men op bepaalde ogenblikken uit 
de memorie van toelichting de indruk 
kan krijgen dat men nu met dit wets-
ontwerp aan verwerking van afval-
stoffen gaat beginnen, terwijl men 
hetgeen door een aantal gemeenten 
op dit punt reeds is gedaan - en waar-
op men kan voortgaan - negeert. 

Mijn fractie heeft zich nogal geër-
gerd aan het feit dat de Minister in 
haar toelichting nogal vaak heeft te-
ruggegrepen op Europese afspraken 
enerzijds en zich anderzijds toch niet 
kan losmaken van de grondstoffenthe-
orieën van de Club van Rome. Wij - zij 
als Minister en wij als leden van het 
par lement-kunnen bepaald geen ver-
wachtingen - laat staan hoge ver-
wachtingen - hebben van deze Euro-
pese afspraken. Zo de Minister daar-
van nog niet is overtuigd, wil ik haar 
nog eens herinneren aan haar ervarin-
gen inzake de vervuiling van de Rijn. 
De grondstoffentheorieën van de Club 
van Rome - of van de heer Mansholt -
zijn in de praktijk alweer achterhaald, 
zoals ook de landbouwfilosofieën van 
de heer Mansholt. Het wetsontwerp is 
dit alles niet. Het is niets minder -
maar ook niets meer - dan het regelen 
van het opruimen en het verwerken 
van de afvalstoffen in ons land. Het 
vinden van goede uitgangspunten 
hiervoor is een zaak van de Minister. 
Dat geldt ook voor het praktisch han-
teerbaar maken ervan. Onze opmer-
kingen, respectievelijk kritische kantte-
keningen zijn daarvan uitgegaan. 

Wij vinden dat de wijdlopige be-
schouwingen die hier en daar de be-

handeling hebben gekenmerkt, ook 
van de kant van de Minister, weinig ter 
zake hebben gedaan en ook in de toe-
komst weinig ter zake zullen doen. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
er geen lang debat nodig is bij de be-
handeling van dit wetsontwerp. De Ka-
mer behoeft er in eerste termijn naar 
mijn mening ook niet lang over te 
spreken, omdat zowel de memorie van 
antwoord als de memorie van toelich-
ting zeer uitvoerig was. Ook de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
was vrij uitvoerig. De schriftelijke ge-
dachtenwisseling was uitgebreid, 
maar de tijd om deze te laten bezinken 
was niet zo erg lang. Vandaar dat ve-
len nog naarstig bezig waren met 
amendementen. Misschien zijn hier-
mee nog mensen bezig, alhoewel u, 
mijnheer de Voorzitter, dat nooit zo op 
prijs stelt. 

Dit ontwerp Afvalstoffenwet komt 
na de Wet chemische afvalstoffen en 
vóór het wetsontwerp betreffende de 
bodembescherming. Wij hebben er 
vrede mee dat het zo is geregeld en 
niet in één wet. Dan zou alles veel te 
lang hebben geduurd. Het wets-
ontwerp Chemische afvalstoffen heb-
ben wi j ruim anderhalfjaar geleden in 
deze Kamer aangenomen en niet al te 
lang daarna, maar toch nog te lang 
vind ik, in de Eerste Kamer. Hoever zijn 
wij nu met de uitvoering van de Wet 
chemische afvalstoffen? De heer Van 
het Schip heeft al even gewezen op 
problemen die men met storten kan 
hebben, waarbij hij naar ik vermoed 
doelde op Induval. Het gaat hierbij om 
een storting, niet in het kader van het 
ontwerp Afvalstoffenwet, maar wel in 
het kader van de Wet chemische afval-
stoffen. 

In dit wetsontwerp is geen keuze ge-
maakt voor de methode van verwer-
king. Ik weet dat het erg moeilijk is om 
nu al een keuze te maken, omdat er 
ook in de toekomst naar wij hopen een 
aantal ontwikkelingen zal zijn. Wij ho-
pen dat deze ontwikkelingen erop zul-
len zijn gericht en ervoor zullen zorgen 
dat wij in veel grotere mate grondstof-
fen terug kunnen winnen dan nu het 
geval is. In dit wetsontwerp is terecht 
speciale aandacht aan de autowrakken 
geschonken. Wij zijn er zeer tevreden 
mee dat dit probleem uiteindelijk op-
gelost gaat worden. Wij vinden het 
van belang erop te wijzen - ik meen 
dat het wetsontwerp op deze wijze kan 
worden geïnterpreteerd - dat het niet 
nodig is dat iedere gemeente een 
plaats heeft waar de autowrakken 
moeten komen (artikel 20), omdat arti-
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kei 21, lid 2, naar onze mening de mo-
gelijkheid biedt dat in een aantal ge-
meenten slechts één ophaalplaats of 
verzamelplaats van autowrakken kan 
komen. Ik zou wel graag willen dat de 
Minister dit zou bevestigen. 

Naast de autowrakken en het huis-
houdelijk afval is vooral het bouw- en 
sloopafval kwantitatief zeer belangrijk. 
De Vereniging van reinigingsdirecteu-
ren en het ministerie hebben ons daar-
over cijfers verstrekt, die er niet om lie-
gen. Naar onze mening moet deze 
bouw- en sloopafval ook meteen wor-
den geregeld. Het gaat er dan niet al-
leen om dat wi j een goed stortplan 
voor de bouw- en sloopafval krijgen, 
maar ook dat de mogelijkheden tot 
hergebruik in het plan vergroot dienen 
te worden. De brief van de Stichting 
natuur en milieu en van de Vereniging 
milieudefensie heeft ons er nog eens 
op gewezen dat het met de zand- en 
grindwinning ook niet zo eenvoudig 
zit. Misschien zou zo'n stortplan een 
redelijk alternatief kunnen zijn, althans 
vooreen deel. 

Gelukkig is het verwijderen van afval 
niet het enige wat in het wetsontwerp 
staat. Ook het voorkomen van afval en 
het hergebruik is erin geregeld. Wij 
menen echter dat er te weinig nadruk 
ligt op het voorkomen van afvalvor-
ming en het hergebruik. Die zouden ei-
genlijk prioriteit moeten hebben. 

• De brief van de twee verenigingen 
heeft ons hierop nog eens gewezen. In 
het voorlopig verslag en de memorie 
van antwoord komt duidelijk tot uiting, 
dat ook van de kant van de Kamer bij-
zonder veel waarde wordt gehecht 
aan het voorkomen van afval en het 
hergebruik. De Minister zal hieraan 
ook veel waarde hechten. 

In de considerans komt echter het 
hoofdstuk over het voorkomen van af-
val en het hergebruik, hoofdstuk 5, on-
voldoende uit. De Minister heeft wel in 
de memorie van antwoord gesteld, dat 
'het in het belang van de bescherming 
van het milieu noodzakelijk is, de be-
lasting daarvan door afvalstoffen ver-
der te beperken'. Met het woord 'be-
perken' wordt tevens de doelstelling 
van hoofdstuk 5 omvat, zo stelt de Mi-
nister. Wij menen echter met de 
VCRM, dat de considerans moet wor-
den uitgebreid, tenzij het voldoende 
duidelijk is, dat alles uit hoofdstuk 5 
daarin is begrepen. 

Ik heb vele pogingen gewaagd om 
de considerans in deze zin te wijzigen. 
Dit is ontzettend moeilijk; een consi-
derans is misschien het moeilijkste 
deel van een wetsontwerp. Ik wil ech-
ter graag door de Minister bevestigd 

zien, dat door het woord 'beperken' 
hoofdstuk 5 duidelijk onder de consi-
derans is misschien het moeilijkste 
enkel misverstand zal ontstaan. 

Het lijkt ons van belang, dat de Mi-
nister vooral het onderzoek op het ge-
bied van het hergebruik verder bevor-
dert, evenals - wij hebben hierover in 
de schriftelijke gedachtenwisseling ge-
sproken - de voorlichting over onder-
werpen die gemakkelijk aanspreken. 
Een voorbeeld hierbij is de retourfles 
ten opzichte van de blikverpakking 
voor koolzuurhoudende dranken en 
bier. Ik vraag mij af, waarom met deze 
voorlichting nog wordt gewacht. Wij 
gaan de zomer tegemoet. Ik heb het 
idee, dat het verbruik van dit soort van 
produkten dan weer gaat stijgen. In 
feite zou deze voorlichting nu moeten 
worden gegeven. De Minister wi l weer 
een rapport afwachten alvorens hier-
toe over te gaan. Ik meen, dat dit niet 
nodig is. 

Ook het gebruik van oud papier 
spreekt boekdelen. Het kost minder 
energie en geeft minder watervervui-
ling. Het is bekend, dat wi j het gebruik 
van recycled papier wil len stimuleren. 
De Minister heeft zelf het goede voor-
beeld gegeven, door alles van het mi-
nisterie erop te laten drukken. Ik weet 
niet hoever het is met de andere minis-
teries. Ik heb de Voorzitter van deze 
Kamer indertijd gevraagd, of ook de 
Kamer niet veel meer gebruik van her-
gebruikt papier zou kunnen maken. 
Het is een fout van mij , dat ik hiernaar 
nooit meer heb gevraagd. Het lijkt mij 
een uitstekende zaak, als de overheid 
dit veel sterker stimuleert. Deze Minis-
ter heeft het voorbeeld gegeven met 
haar departement, maar ik heb het 
idee, dat geen enkel ander departe-
ment dit doet. 

Minister Vorrink: Ook de Kamer niet. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): ln-
derdaad. Velen vinden hergebruikt pa-
pier niet netjes en niet mooi. Ik denk 
hierbij aan boekjes, gericht tegen de 
energieverspilling, die op glanzend pa-
pier zijn gedrukt. Als men dan zegt, dat 
zoiets eigenlijk jammer is, is het ant-
woord: 'Zij waren niet duur.' Dat was 
misschien het geval, maar het ge-
bruik van hergebruikt papier hoort hier 
toch bij. 

Wie 'hergebruik' zegt, denkt aan de 
VAM. Wij vragen ons af, wat wij hier-
mee moeten. Wij willen niet de VAM 
opheffen, maar wij menen, dat van de 
kant van het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne meerzeg-
genschap hierin moet komen. Wij we-
ten niet of dit al eens een punt van 
overleg tussen de verschillende be-

windslieden en de provincie Drenthe 
heeft uitgemaakt. 

Met een, zij het kort, betoog over 
hergebruik wil ik niet zeggen, dat her-
gebruik ten koste van alles zou moeten 
gaan. Ik herinner aan het stukje 'Mi-
lieu' in het NRC/Handelsblad van gis-
terenavond, het badinerende artikeltje 
op de achterkant. Om dat nog een 
beetje door te trekken: hergebruik van 
een wegwerpbeker door hem in de 
vaatwasmachine te doen, hoeft van 
mij niet. Er zijn grenzen. 

De provincies zijn ook in dit wets-
ontwerp met recht de centrale orga-
nen. Zij moeten plannen maken voor 
de onderscheiden afvalstoffen, welke 
goedkeuring van de Kroon behoeven. 
Om die plannen te kunnen toetsen, 
maar vooral ook om een basis te heb-
ben voor de richtlijnen die de Minister 
volgens artikel 6 kan geven, moet er 
volgens ons een indicatief meerjaren-
programma komen, net als in de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
en de Wet inzake deluchtverontreini-
ging. 

In zo'n indicatief meerjarenprogram-
ma kan een hergebruiksplan worden 
opgenomen en kan ook de verslagge-
ving, die al nodig is in verband met de 
richtlijnen van de Europese Gemeen-
schap, een plaats krijgen. De provin-
cies dienen voor het laatste gegevens 
te verstrekken. Hoe dat precies moet 
worden geregeld, is nog de vraag. Er 
kan een algemene maatregel van be-
stuur voor worden gemaakt; het een-
voudigste lijkt mij echter het bij circu-
laire te doen. 

Om de drie jaar moeten de lid-staten 
een verslag maken over de toestand 
inzake de verwijdering van afvalstof-
fen in hun land. Een driejarig indicatief 
meerjarenprogramma lijkt mij rijkelijk 
aan de korte kant en daarom heb ik ge-
kozen voor twee maal drie jaar, dus 
voor een indicatief meerjarenpro-
gramma van zes jaar. 

Dit wijkt enigszins af van de andere 
indicatieve meerjarenprogramma's. Ik 
weet ook niet of bij gebruiken van de 
termijn van drie jaar en zes jaar, ook de 
andere in de wet vermelde termijnen, 
namelijk van vijf en tien jaar, gewijzigd 
moeten worden om deze zaken bij el-
kaar te laten aansluiten. Het is natuur-
lijk prettig als de termijnen parallel lo-
pen. 

Veel provincies maken momenteel 
plannen. Ik vraag de Minister of het 
waar is dat daarbij weinig aan herge-
bruik wordt gedacht. Als het zo is, ziet 
de Minister dan kans dit te bevorde-
ren, opdat de provincies hergebruik 
meer stimuleren? 

De provincies kiezen voor een of 
meer verwerkingsmethodes. Het lijkt 
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mij toe dat in een uitvoerige toelich-
ting bij de provinciale plannen 
moet worden aangegeven, waarom zij 
voor die bepaalde verwerkingsmetho-
des kiezen. Actieve provinciale staten 
zullen dat ook zeker eisen. Zij zullen 
aan het college van gedeputeerde sta-
ten natuurlijk vragen, waarom het een 
wel en het ander niet is gekozen, als 
dat er niet uitvoerig bij is vermeld. Ik 
meen dat een uitvoerige toelichting 
bijzonder belangrijk is. Het zal de ge-
hele of gedeeltelijke goedkeuring van 
zo'n plan aanmerkelijk gemakkelijker 
maken. 

De termijnen van die plannen lijken 
ons te lang. Ze moeten binnen 10 jaar 
worden herzien, maar er is een vrijstel-
lingsmogelijkheid die vijf jaar beslaat, 
zodat de maximale termijn 15 jaar be-
draagt. Naar onze mening moet de ter-
mijn maximaal 10 jaar zijn. Dan zijn er 
twee mogelijkheden: Of de vrijstel-
lingsbepaling van vijfjaar gaat eruit, of 
de termijn van 10 jaar wordt tot 5 jaar 
teruggebracht. Wij hebben voor dit 
laatste gekozen, omdat in de beginfase 
waarschijnlijk nog wel eens een vrij-
stelling zal moeten worden verleend, 
maar het zal, als die plannnen er een-
maal zijn, minder moeilijk zijn te ko-
men tot een bijstelling van de plannen 
in de volgende periode. Het lijkt ons 
goed de termijn van vijf jaar te hante-
ren. De provincies moeten het naar on-
ze mening dan voor elkaar kunnen krij-
gen. Eventueel kan de termijn op zes 
jaar worden gesteld in verband met 
het indicatieve meerjarenprogramma. 

Over het vergunningenbeleid zal ik 
heel weinig zeggen. De vergunning is 
vereist voor de inrichting. De vergun-
ning is een geïntegreerde. Dat is op 
zichzelf erg wenselijk, hoewel ik wel 
enige aarzelingen heb wat de Wet in-
zake de luchtverontreiniging betreft. 
Dan denk ik aan de verbrandingsinstal-
laties. Met de toestand van de lucht 
moet rekening worden gehouden, om-
dat lucht tenslotte een gedeelte van 
het milieu is. Men moet niet te gemak-
kelijk een vergunning in het kader van 
de zoeven genoemde wet afgeven. 

Het is goed dat de vergunning voor 
een bepaald tijdvak wordt verleend. 
Wij menen dat dit tijdvak moet worden 
beperkt. Wij kiezen voor een termijn 
van 10 jaar, dezelfde termijn die als 
maximale termijn voor de werkings-
duur van het provinciale plan geldt. 

Over inspraak en beroep, anders al-
tijd uitvoerig bij wetsontwerpen inzake 
het milieu bediscussieerd, zal ik thans 
niet spreken. Er is een wetsontwerp al-
gemene bepalingen milieuhygiëne in-
gediend; als dat wetsontwerp aan de 
orde komt, zullen wij volop de gele-

genheid hebben erover te discussië-
ren. De Afvalstoffenwet wordt daarin 
heel duidelijk genoemd. 

Ook over de heffingen, een geliefd 
onderwerp in deze Kamer, kan ik kort 
zijn. Ik geloof, dat het een erg goede 
zaak is dat de gemeenten een reini-
gingsheffing kunnen opleggen en dat 
het niet meer gaat om een reinigings-
recht. Op het platteland waren er nog-
al wat mensen - in de steden vermoe-
delijk minder - die het reinigingsrecht 
niet betaalden omdat ze niets meega-
ven aan de vuilophaaldienst. Men tast-
te dan overigens in het duister waar zij 
het afval wèl lieten. Ik vind het een erg 
goede zaak dat de gemeenten een rei-
nigingsheffing kunnen opleggen aan 
mensen waar de huisvuilwagen voor-
bij komt. Ik denk dat hier een taak ligt 
voor de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten om de gemeenten hierop 
te wijzen zodat de gebreken van het 
reinigingsrecht, waarover zeer veel ge-
klaagd is, snel tot het verleden kunnen 
gaan behoren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het moet 
duidelijk zijn dat het uitvoeren van 
gemeentelijke taken door de provincie 
of door een openbaar lichaam, zoals 
gesteld is in de leden 2 en 3 van artikel 
15, niet inhoudt dat het ophalen van 
het vuil ook door de provincie of door 
het openbaar lichaam gaat gebeuren. 
Ik vind wel, dat die mogelijkheid er 
moet zijn als de gemeenten zouden 
besluiten dat de andere instanties het 
beter kunnen doen, maar dat moet niet 
van bovenaf worden opgelegd. Als 
echter het huisvuil wordt opgehaald 
door de provincie of door het open-
baar lichaam, dan moeten deze instan-
ties ook de heffing ex artikel 62 opleg-
gen. Graag zou ik hierover wat meer 
duidelijkheid willen omdat het niet 
aangaat, dat de gemeente wel de hef-
f ing moet opleggen als zij er geen taak 
meer heeft. 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling hebben wij gespeeld met de ge-
dachte dat de wet ook van toepassing 
zou worden verklaard op de vri jwil l ige 
plannen van de provincies. Ik heb ge-
merkt, dat dit een aantal problemen 
met de goedkeuring zal geven. Toch 
menen wij dat er niet al te grote ver-
schillen tussen de diverse provinciale 
plannen mogen ontstaan. Zodra terza-
ke ook maar een behoefte bestaat bij 
een paar provincies - zeker als de rijks-
overheid deze behoefte heeft - kan 
het beter meteen voor alle provincies 
worden geregeld. Ik noem in dit ver-
band de kwestie van het rioolslib, dat 
snel aan de beurt zal moeten komen, 
evenals een plan voor industrieel af-
val, dat zich tussen huishoudelijk en 
chemisch afval bevindt. 

Van veel belang is de totstandko-
ming van algemene maatregelen van 
bestuur. Wij waarderen het overigens, 
dat bij dit onderwerp zeer veel bij wet 
wordt geregeld. Misschien is het nog 
van aanmerkelijk meer belang, dat de 
wet op de bodembescherming er nu 
snel komt. Al met al kan men echter 
wel zeggen, dat deze wet op de afval-
stoffen ons een eindje verder op weg 
brengt om het milieu juridisch te be-
schermen. 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot wil 
ik nog een opmerking maken over de 
plaats van de Voorlopige Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne. Wij me-
nen dat deze raad gehoord moet wor-
den voordat de algemene maatregelen 
van bestuur worden gepubliceerd. Wij 
hebben overwogen via een amende-
ment een verplichting daartoe in de 
wet op te nemen, maar we hebben er 
begrip voor dat de Minister deze voor-
lopige raad, die niet op een wet berust, 
niet in deze wet wi l hebben en dat zij 
het geregeld wil zien bij de wet waarbij 
deze raad zal worden ingesteld. Wij 
wachten dat wetsontwerp dan maar 
af. Kunnen wi j het op vrij korte termijn 
verwachten? Als dat niet het geval is, 
zal er naar onze mening toch een uit-
spraak van de Kamer of een duidelijke 
toezegging van de Minister moeten 
komen, dat in ieder geval de Voorlopi-
ge Centrale Raad voor de Milieuhygië-
ne wordt gehoord alvorens de algeme-
ne maatregelen van bestuur worden 
gepubliceerd. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! De behande-
ling van dit wetsontswerp heeft een 
uitvoerige schriftelijke voorbereiding 
gehad. Ik kan mij vandaag dan ook be-
perken tot enkele hoofdpunten, waar-
bij nog problemen zijn blijven bestaan. 
Graag wi l ik mijn waardering uitspre-
ken voor de duidelijke en zeer uitge-
breide wijze, waarop in de memorie 
van antwoord is ingegaan op alle ge-
maakte opmerkingen. Na de Wet Che-
mische afvalstoffen is het thans in be-
handeling zijnde wetsontwerp min of 
meer een logisch vervolg. In ieder ge-
val achten ook wij een verdere wettelij-
ke regeling van een verantwoorde ver-
wijdering en verwerking van afvalstof-
fen noodzakelijk. Het is niet moeilijk, 
hiervoor argumenten aan te dragen. 
De huidige situatie is, dat meer dan de 
helft van de nog steeds snel groeiende 
afvalstroom ongecontroleerd gestort 
wordt. Dat vraagt om een actief beleid 
op korte termijn. 

Bovendien is ook Nederland ver-
plicht overeenkomstig de richtlijn van 
de Europese Gemeenschap van 15 juli 
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1975 maatregelen te nemen ter bevor-
dering van het voorkomen van afval-
vorming en hergebruik van afvalstof-
fen. Graag onderschrijven wij de doel-
stelling in artikel 3, lid I, van deze Euro-
pese richtlijn. Daarin staat: De lidsta-
ten nemen passende maatregelen ter 
bevordering van het voorkomen van 
afvalvorming, de recycling, en het ver-
werken van afvalstoffen, het winnen 
van grondstoffen en eventueel energie 
uit de afvalstoffen, alsmede van alle 
andere methoden voor het opnieuw 
gebruiken van afvalstoffen. Het Neder-
landse afvalstoffenbeleid zal onzes in-
ziens getoetst dienen te worden aan 
deze doelstelling. Alvorens in te gaan 
op de afzonderlijke hoofdstukken van 
dit wetsontwerp wi l ik nog eens met 
nadruk pleiten voor een spoedige tot-
standkoming van een Wet bodembe-
scherming. Ook in het voorlopig ver-
slag hebben wij op het belang hiervan 
gewezen. Immers, ook in de toekomst 
zullen grote hoeveelheden afval in be-
werkte of onbewerkte vorm uiteinde-
lijk in de bodem terecht komen. 

Hoewel wij in het algemeen kunnen 
instemmen met de doelstelling van dit 
wetsontwerp betreuren wij het toch 
wel dat mogelijkheden tot hergebruik 
niet een veel centralere plaats hebben 
gekregen. De Minister zegt in de me-
morie van antwoord onder andere, dat 
bij voorbeeld op grond van artikel 29 
concrete maatregelen mogelijk zijn. 
Ook in de memorie van toelichting op 
blz. 49 wordt op de mogelijkheid ge-
wezen, bepalingen voor hergebruik 
voor te schrijven. De vraag blijft, welke 
prioriteit dit zal hebben, ook bij de 
concrete uitwerking. De opmerking op 
blz. 29 dat niet zonder meer op basis 
van kostenberekeningen voor de 
goedkoopste oplossing mag worden 
gekozen, is op zichzelf een nog onvol-
doende garantie, dat hergebruik priori-
teit zal krijgen. Het is juist, dat het op 
dit moment wel erg moeilijk is, reeds 
concrete maatregelen te noemen. Veel 
onderzoek is nog nodig. Dit is echter 
primair een taak voor de rijksoverheid. 
Wij zijn er nog niet van overtuigd, dat 
hieraan voldoende wordt gedaan, ze-
ker niet gezien de duidelijke doelstel-
ling in de Europese richtlijn. 

De Stichting Natuur en Milieu heeft 
de suggestie gedaan, te komen tot een 
concreet hergebruiksplan. Wat vindt 
de Minister hiervan en binnen welke 
termijn zal dat mogelijk zijn? In ieder 
geval is een goede coördinatie ge-
wenst. Niet iedere provincie moet ei-
gen programma's starten. Wat is de 
mening van de Minister over bij voor-
beeld het VAM-project? Daarover heb 

ik trouwens met mevrouw Epema 
reeds schriftelijke vragen gesteld. Wel-
ke resultaten zijn er in andere landen? 
Kunnen wij hierover nog wat aanvul-
lende informatie verkrijgen? 

Wij hebben er overigens begrip voor 
dat nog niet gekozen is voor een be-
paalde verwerkingstechniek. Of de 
VAM-methode altijd de meest ideale 
is, betwijfelen wi j . Slechts een gering 
deel kan worden gecomposteerd en er 
zijn ook nog wel andere nadelen, bij 
voorbeeld het punt van vervoer, maar 
ook de beperkte mogelijkheden tot 
hergebruik. Ik vraag mij af of ook de 
Minister niet wat duidelijker betrokken 
zal moeten worden bij deze activitei-
ten. Verbranding kan ook, voor moge-
lijkheden van hergebruik, wel eens wat 
meer perspectief bieden, er dienen 
echter dan geen grote eenheden te ko-
men. Toch zijn er ook met betrekking 
tot verbranding een aantal bezwaren 
te noemen. 

Over het punt van de vergunningen 
wil ik slechts een enkele opmerking 
maken. Ik wi l mij graag aansluiten bij 
wat mevrouw Epema-Brugman hier-
over heeft gezegd. Het gaat met name 
over het punt of juist verbrandingsin-
stallaties niet dienen te worden onder-
worpen aan een goedkeuring ingevol-
ge de Wet Luchtverontreiniging. 

Van vele kanten is kritiek geuit op de 
te globale uitwerking. Het voorliggen-
de wetsontwerp is inderdaad een 
raamwet. Veel zal nog moeten worden 
uitgewerkt. Op blz. 5 van de memorie 
van antwoord geeft de Minister een 
nadere motivering waarom voor 
deze opzet is gekozen. Voor een deel 
hebben wij hiervoor begrip. Wel zullen 
echter de hoofdlijnen moeten worden 
aangegeven, aldus de Minister. Dit is, 
zo blijkt, een nogal subjectief begrip. In 
ieder geval hebben wij moeite met de 
artikelen 24, 27, 28, 29, 30, 34 en met 
de heffingenartikelen. Wij achten een 
vergelijkbare procedure als omschre-
ven in artikel 27, lid 8, eigenlijk ge-
wenst. In enkele vage gevallen geven 
wij de voorkeur aan een parlementaire 
goedkeuring. Graag willen wij nog 
eens het standpunt van de Minister 
hierover vernemen. Eventueel over-
wegen wij op deze punten amende-
ring. 

De Voorzitter: Ik wil de leden vragen, 
indien wij willen proberen een belang-
rijk gedeelte van de gedachtenwisse-
ling af te ronden, zo snel mogelijk die 
amendementen in te sturen. Het eind-
verslag dateert van 14 februari! 

De heer Van Houwelingen (ARP): Het 
gaat hier over zo'n duidelijke zaak dat 
iedereen, ook zonder dat de tekst al op 

tafel ligt, dit gemakkelijk kan overzien. 
Ik zal echter graag aan uw verzoek vol-
doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen 
instemmen met de delegatie naar de 
provincies, vooral met betrekking tot 
de uitvoering. Het is een logische 
doortrekking van de gevolgde syste-
matiek bij de andere mil ieuwetten. 

Over de procedure met betrekking 
tot de totstandkoming van het provin-
ciale plan, is nogal wat discussie ge-
weest bij de schriftelijke voorberei-
ding. De inmiddels aangebrachte wijzi-
gingen beoordelen wij voor het groot-
ste deel positief. Het is nog wat ondui-
delijk welke functie de richtlijnen, zoals 
vermeld in de memorie van toelichting 
op blz. 49, zullen hebben. Enerzijds 
wordt gesteld dat deze richtlijnen geen 
bindend karakter zullen hebben en an-
derzijdsfunctioneren deze richtlijnen 
als toetsing voor de provinciale plan-
nen. Wij vragen ons af of hierdoor de 
gewenste snelheid niet wordt bemoei-
lijkt en of hierover niet meer duidelijk 
heid gewenst is in het belang van een 
grotere rechtszekerheid, maar ook om 
te voorkomen dat nationale doelstellin-
gen onvoldoende zullen functioneren. 
De termijn voor het indienen van be-
zwaarschriften, zoals genoemd in de 
gewijzigde artikelen 8 en 16, van één 
maand, is overigens naar onze mening 
wel erg kort. Handhaving van de eerder 
gestelde termijn van twee maanden, 
lijkt ons overigens juister Ook wi j geven 
de voorkeur aan een zo snel mogelijke 
procedure, echter wel in het kader van 
een verantwoorde inspraakprocedure. 

Al meerdere malen is er gewezen op 
het belang van een goede coördinatie, 
zekerten aanzien van de uitvoering 
van de milieuwetten. Nogal wat pro-
blemen doen zich voor met betrekking 
tot de uitvoering van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewater. Delegatie 
naar de provincies betekent per defini-
tie op onderdelen, ruimte voor een ei-
gen beleid. Wel moet dit mijns inziens 
binnen bepaalde grenzen blijven. Op 
blz. 7 zegt de Minister, dat er ver-
schillende mogelijkheden zijn om een 
betere coördinatie te beïnvloeden. 

Wij zijn er echter niet van overtuigd, 
dat dit voldoende is. In verschillende 
adviezen is nadrukkelijk gewezen op 
de wenselijkheid om te komen tot een 
indicatief meerjarenplan. De argumen-
ten hiervoor onderschrijven wi j . Ook 
voor de parlementaire controle is het 
gewenst de feitelijke ontwikkeling bij 
de uitvoering te kunnen volgen. Een 
indicatief meerjarenplan geeft hier-
voor een goede mogelijkheid. Boven-
dien kunnen hierdoor de activiteiten 
beter worden getoetst aan landelijke 
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uitgangspunten. Ook naar onze me-
ning is het niet per definitie noodzake-
lijk een indicatief meerjarenplan te la-
ten samenvallen met de verplichte ver-
slaggeving om de drie jaar, overeen-
komstig de Europese richtlijnen. Wel 
willen wij graag nader geïnformeerd 
worden op welke wijze precies deze 
verslaggeving zal worden verzorgd. 

Risico's blijven er, doordat de pro-
vincies afzonderlijke plannen kunnen 
opstellen voor afzonderlijke groepen 
afvalstoffen, zeker in een situatie, 
waarbij het onmogelijk is een goede 
omschrijving te geven van deze 
groepen. Het zal wel moeilijk zijn 
een goede afbakening te maken met 
de afvalstoffen, die onder de Wet che-
mische afvalstoffen vallen. De kans 
is groot, dat het onduidelijk blijft welke 
afvalstoffen onder welke regeling zul-
len vallen. Bestaat niet het risico, dat 
sommige afvalstoffen hierdoor volle-
dig buiten een regeling vallen? Dit lijkt 
ons ongewenst. Meer duidelijkheid 
hierover is noodzakelijk. In het wets-
ontwerp is er reeds een mogelijkheid 
eventueel tot één gezamenlijk provin-
ciaal plan te komen. De overweging in 
de memorie van antwoord om toch de 
mogelijkheid om afzonderlijke plan-
nen te ontwerpen, te handhaven of 
zelfs te stimuleren, is voor ons nog 
niet overtuigend. 

Ook kunnen wi j niet inzien, dat het 
thans nog niet noodakelijk is een rege-
ling te ontwerpen overeenkomstig ar-
tikel 26 voor bij voorbeeld bijzondere 
catogorieën van afvalstoffen, zoals 
bouw- en sloopafval. Voorkeur hebben 
wij overigens voor één regeling, even-
tueel geregeld in artikel 75. De bezwa-
ren van minder flexibiliteit en langere 
tijdsduur bij de totstandkoming van 
het plan wegen onzes inziens niet op 
tegen het voordeel van een meer slui-
tend geheel. Graag vernemen wij hier-
over nog eens de mening van de Mi-
nister. 

Met betrekking tot de regeling voor 
autowrakken. Op welke wijze kan voor-
voor woonwagenbewoners. Velen van 
hen hebben een bescheiden inkomen 
of een deelinkomen uit de handel in 
autowrakken. Op welke wijze kan voer-
komen worden, dat deze groep extra 
zal worden gedupeerd? Coördinatie 
met onder andere CRM is naar onze 
mening zeker wenselijk. 

Ten slotte heb ik nog enkele opmer-
kingen over het heffingensysteem. Po-
sitief achten wij de mogelijkheid om 
via produktheffingen ook regulerend 
op te treden, ten einde een concreet 
beleid te kunnen voeren ter beperking 
van de afvalstoffen. Wij zijn benieuwd 

of dit instrument dan ook zal worden 
toegepast. Ook voor andere milieu-
doelstellingen hebben wij ervoor ge-
pleit, gebruik te maken van de heffing 
als regulerend instrument, tot nu toe 
echter tevergeefs. Wij begrijpen dat dit 
zorgvuldig moet gebeuren. Toch ach-
ten wij dit instrument in vele gevallen 
beter dan bij voorbeeld een verbods-
bepaling. 

Bezwaar hebben wij nog steeds met 
betrekking tot de omschrijving van de 
bestemming van de andere heffingen, 
de vergunningenheffing en de reini-
gingsheffing. De gewijzigde tekst bete-
kent overigens een belangrijke verbe-
tering. Vast moet echter staan, dat de-
ze heffingen niet oneigenlijk kunnen 
worden opgelegd. Onze bezwaren te-
gen de procedures bij de totstandko-
ming van de algemene maatregelen 
van bestuur met betrekking tot de hef-
fingen heb ik reeds eerder kenbaar ge-
maakt. Ik ben benieuwd naar de reac-
tie van de Minister daarop. 

D 
De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik zal mij beperken tot 
enkele algemene lijnen, niet alleen 
omdat reeds uitvoerig schriftelijk met 
de Minister van gedachten is gewis-
seld, maar ook omdat mij slechts zeer 
kort geleden de eer 'in de schoot is ge-
worpen', dit wetsontwerp te mogen 
bespreken. Ik droom dan ook al nach-
ten van enorme bergen afvalstoffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als de Minis-
ter het heeft over het integreren van de 
diverse wetten die op het milieu be-
trekking hebben, dan spreekt zij op pa-
gina 2 van de memorie van antwoord 
haar cri de coeur uit, die luidt: 'Van 
meer belang is er voor te zorgen dat de 
wetten optimaal functioneren'. 

Maar laten we ons vooral bij deze 
wet niet verblinden door al te grote il-
lusies. Er zijn namelijk nogal wat te-
genkrachten die het niet zo gemakke-
lijk zullen maken om deze wet ook in 
de praktijk te laten draaien. 

a. Er is bij de doorsnee burger een 
nogal onbegrijpelijke nonchalance te 
registreren over de wijze waarop hij 
met z'n afval omspringt. Wie heeft 
nooit de taferelen meegemaakt in een 
park, waar naast halfvolle vuilnisbak-
ken, plastic bekertjes, plastic zakjes en 
dergelijke te vinden zijn? Wie ziet niet 
in agrarische en landschappelijk waar-
devolle streken links en rechts stort-
plaatsen verschijnen, ook al wordt re-
gelmatig voorzien in een vuilnisop-
haal? Soms vindt men de geringe bij-
drage voor de vuilnisophaal nog te 
veel ook, maar vaak ook is het gewoon 
luiheid. Anders dan bij lucht- en water-

verontreiniging, waarvan de mensen 
zelf last hebben, doordat het water 
vies smaakt of doordat de slijmvliezen 
ontstoken geraken, heeft slechts een 
'esthetisch rondkijkende' wandelaar 
direct last van vuilnisstortingen links 
en rechts. De meesten schijnt het niet 
te deren. 

b. Ook de industrie is niet direct 
overtuigd van het forse probleem van 
de afval, voor zover die bestreken 
wordt in deze wet. De stichting 'Ver-
pakking en mil ieu' maakt zich in haar 
commentaar op dit wetsontwerp ver-
tolker van deze gedachten. De stich-
ting zegt op 9 januari 1977, dat zowel 
kwantitatief als kwalitatief de afvalver-
werking in Nederland redelijk goed is 
geregeld; de stichting vindt dat het in 
feite gaat om verbeteringen welke 
kunnen worden aangebracht door gro-
tere eenheden, verbod van ongecon-
troleerd storten, en het op gang bren-
gen van recycling. Uiteraard is dan de 
meeste wrevel opgewekt door de zeer 
vér gaande bevoegdheden, aldus de 
stichting, die de Minister volgens arti-
kel 27 zal krijgen. 

c. Gemeenten zitten in Nederland 
nauwelijks te wachten om bedeeld te 
worden met een afvalinstallatie of met 
een afvalstortplaats. Nog niet zo lang 
geleden zijn wi j in Noord-Brabant ge-
confronteerd met moeilijkheden rond 
plannen van Induval om in deze pro-
vincie een stortplaats te vestigen, dat 
was wel chemisch, maar toch afval. Zo 
treffend gezegd in een krantenartikel: 
'iedere gemeente vindt wel dat er een 
stortplaats moet komen, maar vindt 
ook dat het niet in haar gemeente 
moet gebeuren'. Men ziet het ook in de 
plaats van vestiging van een stort-
plaats in vele gemeenten. De stort-
plaats wordt het liefste tegen de gren-
zen van een andere gemeente geves-
tigd. Als het maar even mogelijk is, 
moet de ellende samen worden ge-
deeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu het kli-
maat in onze samenleving bij diege-
nen die aan het ten uitvoer leggen van 
deze wet moeten meewerken, de bur-
gers en de bedrijven, nauwelijks 
mild genoemd kan worden, en op een 
overspannen verwachting op de me-
dewerking van gemeenten als hun fiat 
voor het tot stand brengen van een 
verwerkingsinstallatie op hun eigen 
territorium moet worden verkregen, 
niet hard gerekend moet worden, 
moet een wet wel aan zeer specifieke 
eisen voldoen, wil zij in de praktijk re-
sultaten boeken. Ik wil enige van deze 
grondtrekken die deze wet zou moeten 
vertonen ten aanzien van de drie ge-
noemde categorieën nader bekijken. 
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In artikel 3 lid 2 wordt gezegd dat op 
het beginsel dat ten minste éénmaal 
per week de huishoudelijke afvalstof-
fen worden ingezameld, gedeputeerde 
staten in het belang van een doelmati-
ge inzameling van huishoudelijke afval-
stoffen de inzameling voor een gedeel-
te van het grondgebied van de ge-
meente buiten toepassing kunnen ver-
klaren. Nu wordt in de memorie van 
antwoord het 'in het belang van een 
doelmatige inzameling' nader bepaald 
als: het stuiten op economische bezwa-
ren. 

Het ligt voor de hand dat in gebie-
den met een geringe bevolkingsdicht-
heid, waar een inzameling op economi-
sche bezwaren stuit, men licht te ma-
ken heeft met gebieden van land-
schappelijk belang. Gevolg van een 
dergelijke regeling is dan ook onont-
koombaar, dat het illegaal dumpen 
van huishoudelijk afval dreigt door te 
gaan, juist in die waardevolle gebie-
den, want ook al moet de gemeente 
gelegenheid bieden om ergens deze 
afvalstoffen achter te laten, de praktijk 
wijst uit, dat veel mensen daar ge-
woon niets voor voelen; bovendien la-
ten de gemeenten ook nu nog al eens 
zien hoezeer het economische element 
in de 'vuilnisopraap' alles overheer-
send is en het zuiver houden en land-
schappelijke gebieden hierbij in zekere 
zin op de tweede plaats komt. Het was 
mij liever geweest als deze uitzonde-
ringsbepaling niet zou zijn opgenomen, 
en een gemeente dan maar, als de op-
haling economisch eigenlijk niet ver-
antwoord is, een wat hogere vergoe-
ding krijgt. Nu deze bepaling toch is 
opgenomen, zal op z'n minst een ver-
stevigde controle in dat gebied op het 
illegale storten onontbeerlijk zijn. 

Er zou met dit oogmerk wellicht een 
richtlijn van de Minister uit kunnen 
gaan. 

Het werkelijk vernieuwende element 
in deze wet is te vinden in hoofdstuk 5 
'Bescherming van het milieu door het 
beperken van de afvalstroom'. Al komt 
er de gedachte van een versobering en 
een zuinig omspringen met schaars 
voorhanden grondstoffen niet in tot 
uitdrukking, het is in ieder geval een 
poging om in het economisch proces 
de gedachte te introduceren dat de 
draagkracht van het milieu zo al niet 
bepalend, dan toch mede betrokken 
moet worden bij de produktieproces-
sen en het afgewerkt produkt. 

Het hoofdstuk steunt op de eenvou-
dige gedachte dat het nog altijd beter 
is van meet af aan het ontstaan van 
vervuiling of hinder te vermijden, dan 

later de gevolgen te moeten bestrij-
den. 

Het wetsontwerp gaat zo ver dat met 
het oog op de moeilijkheden die rijzen 
bij het doelmatig verwijderen van af-
valstoffen, de produktie en het op de 
markt brengen van goederen verbo-
den kan worden, en ook zo in het pro-
duktieproces kan worden ingegrepen. 
Ook kunnen voorwaarden aan produkt 
en produktieproces worden opgelegd. 

Het is te begrijpen dat industrie en 
handel tegen deze bevoegdheden van 
de Minister van leer zijn getrokken, 
want hier valt een ingreep in ons eco-
nomisch systeem te duchten. 

Nu zou het een minister niet meeval-
len om in de praktijk deze artikelen te 
gaan toepassen. Formuleringen zoals: 

'In mindere mate dan wenselijk ge-
schikt voor hergebruik', zeer moeilijk 
verwijderbaar en overmatige toena-
me' en in aanmerkelijke mate als 
zwerfvuil in het milieu terechtkomen' 
zijn voor een effectieve toepassing te 
vaag. Slechts als de positie van deze 
Minister in het kabinetsberaad een 
overheersende zou zijn, dan zou met 
deze weinig precieze definiëring van 
de voorwaarden een minister de arti-
kelen 27 en volgens operationeel kun-
nen maken, maar ook voor dat geval is 
er een veiligheidsklep, en wel ex arti-
kel 27, lid 7, en moet de voordracht 
voor een algemene maatregel van be-
stuur in overeenstemming met onze 
Minister van Economische Zaken ge-
schieden. 

Overigens heeft mijn fractie er bij 
eerdere gelegenheden in deze Kamer 
al op gewezen dat bij een primaire be-
leidsdoelstelling gericht op het op peil 
houden van de werkgelegenheid en 
het belang dat vrijwel alle ministers 
hebben bij zo hoog mogelijke groei 
van het bruto nationaal produkt, men 
nauwelijks veel steun in het kabinet 
kan verwachten voor hardhandige 
maatregelen die op grond van dit 
hoofdstuk een minister van volksge-
zondheid en milieuhygiëne zou wil len 
treffen. Bedrijfssluitingen, saneringen 
van bedrijven, toenemende werkloos-
heid, en zou dan de Minister van Eco-
nomische Zaken dan zomaar de kan-
sen op een verdere destabilisering van 
het economische leven willen riske-
ren? Want iedere ingreep krachtens dit 
hoofdstuk betekent dat een aangepakt 
bedrijf er wat moeilijker voor komt te 
staan. 

Zou de Ministervan Economische 
Zaken voortvarend meewerken aan de 
ten uitvoerlegging van dit hoofdstuk, 
de zelfde minister die nu net voor 1977 
aan de exporteurs weer toezeggingen 
heeft gedaan voor een totaal bedrag 

van rond 100 miljoen gulden om de 
Nederlandse werkgelegenheid te be-
vorderen, dan wel om te voorkomen 
dat de werkgelegenheid in de betrok-
ken bedrijven vermindert? Zou deze 
Minister te zelfder ti jd hard meewer-
ken aan het mogelijkerwijze bevorde-
ren van de werkloosheid? 

Het valt dan ook niet te verwachten 
dat Nederland voorop zal lopen; de 
maatregelen die op grond van dit 
hoofdstuk zullen worden genomen, 
zullen waarschijnlijk communautaire 
maatregelen zijn. Kan de Minister na-
der aangeven in welke mate lidstaten 
al maatregelen hebben getroffen 
krachtens artikel 3 van de richtlijnen 
van de Raad dd. 15 juli 1975, die be-
ogen het voorkomen van afvalvor-
ming te bevorderen? 

Al heeft mijn fractie bedenkingen, zij 
kan zich verenigen met de opvatting 
van de Minister dat ook voor het be-
perken van de afvalstroom een begin 
van beleid moet worden opgebouwd, 
ook al zou aanvankelijk in de praktijk 
aan de verwijdering van afvalstoffen 
de meeste aandacht besteed moeten 
worden. Vol spanning zullen wi j dan 
ook afwachten waar het begin wordt 
gemaakt van de beperking van de af-
valstroom. Ook al is het niet direct in 
dit hoofdstuk opgenomen, het lijkt 
voor de hand te liggen bij het indam-
men van de afvalstroom waar waarde-
volle fysiek schaarse stoffen onnodig 
verloren gaan; dan vang je twee vlie-
gen in een klap. 

Ik wil het nu hebben over de be-
stuurlijke organisatie om de plannen 
te verwezenlijken. 

D'66 blijft ervan overtuigd dat een 
landelijk plan met een systeem van 
periodieke bijstelling beter zou zijn 
dan het huidige systeem dat in de wet 
te vinden is. Al heeft een provinciaal 
plan het voordeel van een meer flexi-
bele opzet en al heeft de fractie ook 
oog voor het feit dat de situatie per 
provincie nogal verschilt, het zou in 
veel mindere mate een voordeel ge-
weest zijn als de Minister duidelijk zou 
hebben gekozen voor een bepaalde 
verwerkingsmethodiek, tenminste 
voor zover die zich nu laat inschatten 
en voor zover er ook voor de komende 
ti jd geen verandering te bespeuren 
valt. Bij een duidelijke voorkeur zou in 
het kader van de provinciale plannen 
een bindend element gevonden kun-
nen worden. Dan ook hadden de pro-
vincies al een duidelijk richtsnoer voor 
de wijze waarop ze bij voorkeur hun 
provinciale plannen zouden moeten 
uitbouwen. Ik wil toch ook in dit kader 
een poging doen om een voorkeur, zo-
als D'66 die meent te hebben kunnen 
ontdekken, nu naar voren te brengen. 
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Wat het gecontroleerd storten be-
treft lijkt vooral het vereiste van een 
ondoordringbare onderlaag en een 
volledige opvang van het opzij wegsij-
pelende percolatiewater plus zuivering 
daarvan wezenlijk. Er blijft onzeker-
heid bestaan over de verontreinigende 
effecten op lange termijn van het per-
colatiewater. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan microhoeveelheden zware meta-
len. 

Ook het zelfreinigend vermogen van 
de bodem blijft een onbekende. Het is 
vri jwel onmogelijk het maximaal zelf-
reinigend vermogen, mede ten gevol-
ge van de cumulatie van zoveel onder-
scheidene stoffen, in cijfers uit te druk-
ken. Ook is storten uit een oogpunt 
van herbenutting door een bruikbare 
eindbestemming van het afval een 
weinig fraaie methode. Bovendien 
wordt dan steeds nieuwe ruimte, nog 
altijd zeer schaars in Nederland, in be-
slag genomen, waardoor de gebruiks-
mogelijkheden van de grond worden 
beperkt. 

Het composteren is eigenlijk in 
hoofdzaak een stortmethode met een 
zeer geringe mate van composteren: 
van de aangevoerde afvalhoeveelheid 
is de totale compostproduktie slechts 
8 a 10%, in gewicht uitgedrukt. De 
vaak geciteerde hogere percentages 
slaan op het procesrendement, dat wi l 
zeggen op de geproduceerde compost 
per hoeveel gecomposteerd afval. Ook 
gebeurt het storten vaak over een zeer 
breed stortfront en zonder afdekking. 
Dat de VAM deze methode fundamen-
teel wil veranderen, is nog niet aange-
toond. Naar onze mening is de VAM-
afvoer een weinig aantrekkelijk alter-
natief. Ook wat de prijs betreft valt te 
verwachten dat door de stijgende ver-
voerskosten, de verminderde compost-
afzet en de prijsindexering in de 
VAM-contracten binnen niet al te lan-
ge tijd compostering welhaast even 
duur zal worden als verbranden. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dit zijn ar-
gumenten die gemeentebesturen al ja-
ren aan de bewoners trachten te ver-
kopen. Al 15 jaar lang blijkt verbran-
den duurderte zijn dan afvalverwer-
king via de VAM. Ik zie geen enkele re-
den waarom dat later anders zou kun-
nen zijn. 

De heer Beekmans (D'66): Ik heb net 
een paar redenen genoemd waarom 
dat wel zou kunnen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dat zijn 
geen nieuwe redenen. Die redenen 
worden ook al in de gemeenteraden 
eindeloos lang herhaald. 

De heer Beekmans (D'66): Je kunt 
sommige dingen niet lang genoeg her-
halen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Maardaar-
mee worden zij nog niet waar. 

De heer Beekmans (D'66): Tenslotte 
zal ik het verbranden behandelen. Het 
lijkt ons de meest aantrekkelijke vorm 
van vuilverwerking, als tenminste een 
elektrostatische stof-afvanging aan-
wezig is en een goede wassi ng van de 
rookgassen plaatsvindt. Ook de gepro-
duceerde energie kan worden benut: 
misschien door omzetting in elektrici-
teit, maar meer door direct gebruik 
van de geproduceerde stoom. Ook 
verdient speciale aandacht de moge-
lijkheid van combinatie met een zui-
veringsinstallatie en niet alleen door 
warmtebenutting voor slipdroging, 
maar ook koeling van rookgassen door 
het zuiveringseffluent. In Dordrecht 
ziet men deze combinatie van verbran-
ding en zuivering die zeer goed draait. 
Ook kan de slak magnetisch ontijzerd 
worden tot 95% en daarna voor erfver-
harding of als asfaltonderlaag gebruikt 
worden. 

Ik wil de Minister vragen waarom zij 
heeft gemeend, geen voorkeur te moe-
ten geven aan vuilverwerking door 
verbranding. Nogmaals, het lijkt mij 
dat dan in ieder geval een belangrijk 
stuk beleidsvisie al verwerkelijkt had 
kunnen worden in de provinciale plan-
nen; dan zou de noodzaak van een lan-
delijk plan in ieder geval weer wat 
minder voor de hand hebben gelegen. 
Op zijn minst zou voor de thans be-
staande verwerkingsmethoden een 
aantal minimumeisen moeten zijn in-
gebouwd. Het gevaar daarbij, zoals dat 
door de Minister wordt ontvouwd op 
blz. 36 van de memorie van antwoord, 
dat dergelijke eisen te zeer zouden 
worden bepaald door de stand van de 
techniek en door inzichten omtrent de 
milieu-effecten bij het vaststellen van 
de wetstekst, had ondervangen kun-
nen worden door in ieder geval in 
hoofdlijnen nu al de uitwerking in een 
algemene maatregel van bestuur aan 
de hand van deze wetstekst naar voren 
te brengen. Dan had de toepassing 
ook kunnen beantwoorden aan de soe-
pelheid die nu eenmaal de technische 
ontwikkeling van een wettelijk 
systeem vergt. 

Nu de Minister deze gedachten niet 
heeft willen overnemen, valt te ver-
wachten dat de realisering van een 
provinciaal plan lang op zich zal laten 
wachten. Het is volstrekt niet ondenk-
baar dat een gemeenteraad niet bereid 
is, een regionaal vuilverwerkingsplan 
in het bestemmingsplan op te nemen. 

Dan krijgt men de noodzaak tot vast-
legging van deze voorziening in een 
streekplan en zal slechts langs deze 
weg opneming in een bestemmings-
plan dwingend kunnen worden opge-
legd. Dan zal met de vaststelling en 
goedkeuringsprocedure nogal wat ti jd 
gemoeid zijn, zo valt te vrezen. Hoe 
lang het duurt vooraleer plannen door 
de bestuurlijke organen worden uitge-
werkt, hebben wi j onder andere kun-
nen constateren bij de uitwerking van 
de artikelen 10 en 31 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, artikel 30 van de 
Ontgrondingenwet, en artikel 31 van 
de Wet verontreiniging oppervlakte-
water. Hoelang heeft men niet ge-
wacht, en hoe onvolledig waren deze 
dan ook nog, op de verkeerscirculatie-
plannen van de diverse grote Neder-
landse gemeenten? 

Kan de Minister zeggen hoe de pro-
vincie aan de gegevens moet komen 
over de hoeveelheid afvalstoffen die 
jaarlijks vri jkomt en die te verwachten 
is? Is slechts de Stichting Verwijdering 
Afvalstoffen de informatiebron? Is het 
niet verstandig om ergens, zeker bij 
bedrijven, een registratieplicht op te 
nemen, hetgeen ten slotte in het kader 
van de bedrijfsboekhouding niet al te 
belastend zou zijn? Heeft de provincie 
wel voldoende mankracht om de bin-
nenstromende gegevens te selecteren 
en te ordenen? Verhinderd moet im-
mers worden dat de schattingen er te 
ver naast liggen, zowel wat de hoe-
veelheid als ook wat de samenstelling 
betreft. Gewaakt moet worden voor 
precedenten, zoals inzake het afvalbe-
drijf Rijnmond, waar een grote overca-
paciteit aanwezig is, de vuilaanvoerte-
genvalt en nu reeds jaarlijks een miljoe-
nenverlies geleden wordt. 

Mevrouw Epema Brugman (PvdA): 
Men moet eigenlijk blij zijn dat de vuilaf-
voer tegenvalt. Het betekent immers 
dat er minder afval is gekomen. 

De heer Beekmans (D'66): Men kan er 
ook voor lezen 'meevalt', juist. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Als ik de stukken goed heb gelezen, is 
D'66 sterk geporteerd voor het beper-
ken van de afvalstoffen. 

De heer Beekmans (D'66): Zeker. Ik 
had hier ook tussen haakjes achter 
staan 'meevalt'. Dat kan men met het-
zelfde genoegen zeggen. Het is echter 
een feit dat de capaciteit niet aansluit 
op de aanvoer. 

Hetzelfde geldt voor Duiven. Kan de 
Minister, wat deze afvalbedrijven be-
treft, aangeven of de overcapaciteit... 

Mevrouw De Boois (PvdA): Duiven is 
precies een geval dat ik bedoelde. 
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Beekmans 

Daar is de afvalverwerking twee keer 
zo duur geworden als het bij de VAM 
zou zijn geworden. Alle gemeentera-
den zijn daardoor de pomp gegaan 
vanwege het soort valse argumenten 
dat de heer Beekmans hier noemt. 

De heer Beekmans (D'66): Misschien 
kan mevrouw De Boois dan, in plaats 
van de Minister, op de volgende vraag 
straks een antwoord geven. Ik wil na-
melijk weten, wat die twee bedrijven 
aangaat, of de overcapaciteit te wijten 
is aan ondeskundige adviezen. Waren de 
adviezen wel deskundig maar heeft de 
economische conjunctuur een spaak 
in het wiel gestoken? Is dit soort zaken 
überhaupt niet te voorzien? 

Hoe kan men voorspellen, dat het 
composteerbare gedeelte van het af-
val ten gevolge van een toename van 
het verpakkingsmateriaal zou teruglo-
pen? Hoe kan men voorzien dat het 
huisvuil in de toekomst misschien nog 
ernstiger zal vervuilen? 

In verband, vooral met het oog op 
de bepalingen van hoofdstuk V en de 
provinciale plannen, valt het zeer te 
betreuren dat de Minister niet is over-
gegaan tot opnemen van een definitie 
van 'afval'. Door een dergelijke defini-
tie op te nemen krijgt de industrie ook 
de zekerheid, waarop zij, in het kader 
van haar produktieplanning, recht 
heeft: ook de bestuurlijke autoriteiten 
weten dan precies wat zij moeten re-
gelen; een dergelijke definitie lijkt ei-
genlijk onontbeerlijk. Ook zou een der-
gelijke definitie een mogelijk gat tus-
sen de diverse vuilcategorieën, zoals 
deze in de wet zijn opgenomen en op 
welke lacune de wet niet van toepas-
sing zou kunnen zijn, kunnen opvan-
gen. Te denken valt bij voorbeeld aan 
een betrekkelijk voor de hand liggende 
definitie van afval die zou kunnen lui-
den: 'al die materialen en produkten 
die in hun oorspronkelijke hoedanig-
heid niet of niet meer voor enigerlei 
gebruiksfunctie kunnen worden aan-
gewend, of voor zo'n aanwending zijn 
bestemd'. Zou de Minister een derge-
lijke definitie hebben opgenomen, dan 
zou ook de verwarring die nu in de wet 
te onderkennen is, omdat ze ten dele 
de categorieën opbouwt naar de 
plaats van herkomst en ten dele reke-
ning houdt met de aard, de fysieke ver-
werkingseigenschappen van de afval, 
zijn weggevallen. 

Al blijft D'66 verheugd dat dit wets-
ontwerp is ingediend en althans een 
begin kan worden gemaakt met de 
aanpak van deze problematiek en al zal 
dus de fractie van D'66 zich akkoord 
kunnen verklaren met dit wets-

ontwerp, toch blijven de volgende be-
zwaren voor haar wezenlijk bestaan. Ik 
wil deze als volgt samenvatten: 

1. Het voorkomen van afval en het 
hergebruik krijgt toch niet de prioriteit 
die verwacht zou mogen worden. Dit is 
te meer een bezwaar omdat deze pri-
oriteit ook in de richtlijn van de Euro-
pese Gemeenschap van 15 juli 1975 
als een verplichting wordt opgenomen 
en dit ook in het tweede EEG-milieu-
actie-programma 1976-1981 een pri-
oriteit krijgt. Dit voorkomen van afval 
en hergebruik staat ook centraal in een 
aanbeveling van de Ministerraad van 
de Organisatie van Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling. Je vindt 
de gedachte wel terloops vermeld in 
de stukken dat voorkomen beter is dan 
genezen, maar er ontbreekt toch een 
duidelijk gericht beleid in deze rich-
ting. 

2. Zoals wi j al uitgebreid in het 
voorlopig verslag te berde hebben ge-
bracht, is de inpassing in de verdere 
milieu-wetgeving eigenlijk nauwelijks 
in het vooruitzicht gesteld. 

3. De door D'66 zeer benadrukte or-
ganisatie van een landelijk plan met 
voortschrijdende fasering, of wel in an-
dere termen, een indicatief meerjaren-
programma, dat een landelijke be-
leidsvisie op het afvalstoffenbeleid zou 
kunnen geven en waardoor provinci-
ale plannen geharmoniseerd en ge-
toetst zouden kunnen worden, ont-
breekt. En ook dat leidt niet tot een ver-
sterking van het afvalstoffenbeleid. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een aantal op-
merkingen maken, mede namens de 
fractie van de PSP. 

Graag sluiten wij ons aan bij de 
waardering die door voorgaande 
spreeksters en sprekers naar voren is 
gebracht voor het feit dat nu een po-
ging wordt gewaagd, te komen tot de 
broodnodige sanering van de afvalver-
werking met betrekking tot de voor het 
milieu zeer ongunstige aspecten die 
daaraan in vele gevallen tot nog toe 
vastzitten. Wij moeten echter wel con-
stateren dat dit wetsontwerp - dit is 
bijna vanzelfsprekend bij een raam-
wet - geen lange-termijnplan laat zien; 
ook de memories bieden op dit punt 
echter weinig informatie. Het wets-
ontwerp biedt slechts een organisato-
risch kader. 

Ik wi l benadrukken dat wi j ons, als 
wij spreken over afvalverwerking en 
hergebruik, goed moeten realiseren, 
dat wi j slechts met één aspect van het 
produktie- en consumptieproces bezig 
zijn. Juist omdat wij in onze maat-

schappij, met ondoordacht gebruik 
van grondstoffen en energie, produk-
ten maken die dikwijls al na korte tijd 
aan vervanging toe zijn, zitten wi j met 
een naar verhouding onnodig groot af-
valstoffenprobleem. In onze maat-
schappij wordt nu eenmaal de produk-
tie meer bepaald door de koopkracht 
van het individu dan door de maat-
schappelijke wenselijkheid ervan. Wij 
waren daarom zeer verheugd te zien 
dat dit wetsontwerp - ik denk met na-
me aan hoofdstuk 5 - een aanzet geeft 
tot een maatschappelijke toetsing en 
sturing van die produktie. Juist omdat 
wij deze aspecten zo belangrijk vinden, 
waren wi j nogal teleurgesteld door de 
afwachtende houding die de Minister 
uiteindelijk toch met betrekking tot de 
verdere uitwerking van de in hoofd-
stuk 5 gegeven aanzet in de memorie 
van antwoord toont. Is zij wellicht wat 
geschrokken van de felle reacties van 
het bedrijfsleven op haar bescheiden 
poging om een maatschappelijke toet-
sing van de produktie te bewerkstelli-
gen? De Regering stelt zich immers 
voortvarend op met betrekking tot de 
organisatie van de inzameling van het 
huisvuil en de bewerking van de reeds 
bestaande afvalstoffen. De wet is dan 
imperatief. De wet is echter heel af-
houdend, waar het gaat om het voor-
komen van afval, het minder schade-
lijk maken van het produktieproces en 
de daarvoor benodigde financiële 
maatregelen. De wet is dan duidelijk 
facultatief. 

De Regering spreekt in de beide me-
mories welwil lende woorden, maar de 
tekst van de wet geeft geen enkele ze-
kerheid vooreen krachtig beleid. De 
mogelijkheid van een toekomstig be-
leid ter zake van beperken van het ont-
staan van afval wordt slechts niet uitge-
sloten. 

Ook het beleid met betrekking tot 
het hergebruik en de recycling van be-
staande afvalstoffen krijgt nog onvol-
doende gestalte. Wij missen bijvoor-
beeld in artikel 4, waarin globale richt-
lijnen voor het provinciale plan wor-
den gegeven, het vereiste, dat in het 
plan zal worden aangegeven, op welke 
wijze methoden voor hergebruik en re-
cycling zijn bezien bij de opstelling van 
het provinciale plan en hoe de afwe-
ging van deze methoden tegen andere 
methoden heeft plaatsgevonden. 

Wij realiseren ons, dat een volledig 
en definitief beleid, gericht op herge-
bruik, wellicht nog niet te geven is. Een 
begin hiertoe had echter in de zeer na-
bije toekomst in het vooruitzicht kun-
nen worden gesteld. Ik denk hierbij 
aan het gescheiden inzamelen van 
glas en papier. De Minister neemt ook 
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Van Kuijen 

wat dit betreft duidelijk een afwachterv 
de houding aan. De ervaringen recht-
vaardigen toch méér. 

Ik sluit mij overigens gaarne aan bij 
de opmerkingen, die mevrouw Epe-
ma-Brugman ten aanzien van het ge-
bruik van kringlooppapier door depar-
tementen heeft gemaakt. De Minister 
heeft terecht laten blijken, dat de Ka-
mer wat dit betreft ook haar goede 
voorbeeld zou mogen volgen. 

Hiermee hangt onmiddelli jk samen 
de kwestie van het gescheiden inza-
melen van papier. Hoe is wat dit be-
treft de gang van zaken op de departe-
menten? Kan hieraan wellicht iets wor-
den verbeterd? Ik ben er niet zeker van, 
dat het vele papier dat wij in de Kamer 
gebruiken, apart wordt ingezameld. Ik 
merk nu uit het instemmend knikken 
van u, mijnheer de Voorzitter, dat dit 
gebeurt. Dat is een verheugende ont-
wikkeling. 

Al een paar maal is opgemerkt, dat 
een ander middel, waarmee de Rege-
ring een afvalstoffenbeleid meer han-
den en voeten kan geven, een indica-
tief meerjarenplan is. Ik volsta met de 
opmerkingen, die mevrouw Epema-
Brugman en de heer Van Houwelingen 
hierover maakten, te ondersteunen. 

Een andere mogelijkheid vormen de 
ministeriële circulaires naar provincies 
en gemeenten. Het is wellicht nuttig 
om, al voordat de wet in werking kan 
treden, circulaires te doen uitgaan, op-
dat de gemeenten al op korte termijn 
bij het inrichten van hun stortplaatsen 
rekening kunnen houden met wat de 
Minister onder gecontroleerd storten 
verstaat. Wij hebben de indruk, en zijn 
daarin waarschijnlijk niet de enigen, 
dat hierover zeer verschillende opvat-
tingen bestaan. Wellicht kan via zo'n 
circulaire worden voorkomen, dat 
hieraan een te gemakkelijke interpreta-
tie wordt gegeven door de gemeenten. 

De Minister heeft twee jaar geleden 
in het kader van de memorie van toe-
lichting op haar begroting over een 
hergebruiksplan gesproken. Nadien 
hebben wi j hiervan nauwelijks iets ge-
hoord, in het kader van de behande-
ling van deze wet niet. Wij menen, dat 
zo'n plan zeer belangrijk kan zijn voor 
het stimuleren van hergebruik en re-
cycling. Daarin zouden gegevens over 
verschillende verwerkingsmethoden 
kunnen worden vermeld. Ook zou in 
een dergelijk plan het onderzoek ter 
zake kunnen worden gecoördineerd. 
Verder zouden de toekomstige ontwik-
kelingen bij de VAM erin kunnen wor-
den bezien. 

Wij wil len in dit verband graag de 
mening van de Minister horen over de 

suggestie die de VAM in haar jaarver-
slag van 1974 heeft gedaan. Buiten de 
huidige taak van de VAM om werd 
hierin de mogelijkheid geïntrodu-
ceerd, dat de VAM een verdelende 
taak krijgt met betrekking tot het huis-
vui l . Het zou dan mogelijk worden, de 
nu hier en daar bestaande overcapaci-
teit - het is al aan de orde geweest -
op een flexibele wijze te verwerken 
door van het distributiemechanisme 
gebruik te maken. De Minister spreekt 
zich niet duidelijk uit over de keuze tus-
sen 'Vammen en Vlammen'. Wellicht 
is dat nog niet mogelijk, maar wi j krij-
gen hierover graag een uitvoeriger 
toelichting. 

Wij hebben problemen met de pro-
cedure die ten aanzien van provinciale 
plannen is voorgesteld. De Minister 
heeft die procedure gewijzigd na sug-
gesties uit de Kamer. Het door de pro-
vincie vastgestelde plan wordt ter 
goedkeuring aan de Kroon voorge-
legd, wat wi j een wat ongebruikelijke 
procedure vinden. Zij verenigt twee 
doelen in zich. Enerzijds is zij bedoeld 
om het provinciale plan te toetsen aan 
het landelijke beleid. Op deze wijze 
voorziet zij in een soort beroep. 
Anderzijds wordt van de bij provinci-
ale staten ingekomen bezwaren be-
zien, of er op verantwoorde wijze door 
provinciale staten daarmee bij het 
vaststellen van het plan rekening 
is gehouden. Wij vinden deze con-
structie niet erg gelukkig. Wij menen 
dat de Minister het plan moet goed-
keuren. Wij denken daarbij aan een 
procedure als voorgesteld in de, de 
Minister niet onbekende, Grondwater-
wet. Daarin is vastgesteld dat provinci-
ale staten het provinciale plan vaststel-
len, terwijl de Minister aanwijzingen 
op grond van het nationale belang kan 
geven. Op die wijze kan zij het plan 
toetsen en sturen; voor die aanwijzin-
gen is zij in de Kamer direct politiek 
aanspreekbaar. 

Wij vinden de constructie, waarbij 
die taak aan de Kroon is opgedragen, 
gecompliceerder, omdat daarbij de ad-
visering door de Raad van State een 
rol speelt. 

Wij begrijpen niet, waarom in de be-
roepsprocedure inzake de totstandko-
ming van het provinciale plan, de wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
niet zal kunnen voorzien. Wij zullen het 
zeer op prijs stellen hierover de mening 
van de Minister te vernemen. 

Mevrouw Epema heeft al gezegd dat 
de termijn van 10 jaar waarbinnen pro-
vinciale plannen moeten worden her-
zien, wat lang is. Wij sluiten ons daar-
bij graag aan. Acht de Minister tussen-
tijdse wijzigingen van dat plan moge-

lijk? Die mogelijkheid moet naar onze 
mening niet worden uitgesloten. 
Meent de Minister dat het huidige 
wetsontwerp daartoe mogelijkheden 
biedt? 

Tot voor kort verkeerde ik in de me-
ning dat het wetsontwerp bepaalde 
dat iedere gemeente een autowrak-
kenverwerkende inrichting moet heb-
ben. Ik heb begrepen dat mevrouw 
Epema meent dat het wetsontwerp 
ruimte laat voor samenwerking tussen 
een aantal gemeenten. Ik ben zeer be-
nieuwd naar het antwoord van de Mi-
nister hierover. 

In dit verband zal ik nog een enkele 
opmerking over de woonwagenbewo-
ners maken. Ik heb begrepen dat zij 
een vergunning moeten hebben, dat 
zij ' inrichtingen' zullen moeten wor-
den. Kan de Minister toezeggen dat de 
vergunningverlening aan deze men-
sen soepel zal verlopen? Wanneer aan 
de vergunningverlening vergaande ei-
sen ten aanzien van opleiding inzake 
vakbekwaamheid - denk aan bijvoor-
beeld het middenstandsdiploma -
worden gesteld, zal dit naar mijn me-
ning in sommige gevallen op proble-
men stuiten. 

Enerzijds heb ik er begrip voor dat 
het uit milieu-overwegingen en met het 
oog op de afvalstoffenproblematiek 
ongewenst is een en ander niet te re-
gelen, anderzijds zal ik het betreuren, 
als de woonwagenbewoners door de-
ze wet voor een belangrijk deel van 
hun middelen van onderhoud zullen 
worden beroofd. In de memorie van 
antwoord is daarover het een en ander 
opgemerkt, maar dat heeft mij niet 
duidelijk gemaakt, welk beleid de Mi-
nister op dit punt voor ogen staat. 

Tenslotte wil ik nog een opmerking 
maken over de relatie met de Wet che-
mische afvalstoffen. Kortgeleden is er 
een algemene maatregel van bestuur 
gepubliceerd waarin wordt opgesomd 
voor welke chemische stoffen die wet 
van kracht is. De vraag is nu in hoever-
re en op welke termijn zal worden 
voorzien in de regeling voor de chemi-
sche stoffen, die niet onder die alge-
mene maatregel van bestuur vallen en 
waarvoor ook in deze wet geen rege-
ling wordt getroffen. Naar ik meen kan 
op grond van artikel 26 een algemene 
maatregel van bestuur voor zulke stof-
fen worden uitgevaardigd. Als dit het 
geval is, kan de Minister dan zeggen 
op welke termijn voor deze stoffen een 
regeling op deze wijze zal worden ge-
troffen? 

De vergadering wordt van 16.54 uur 
tot 17.00 uur geschorst. 
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D 
De heer Tuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Gebleken is wel dat er van-
daag niet veel onduidelijkheden meer 
over zijn. De standpunten van de ver-
schillende fracties zijn duidelijk. Ik 
meen dat dit mede in de hand is ge-
werkt doordat de Minister zich bijzon-
der veel moeite heeft gegeven om in 
haar memorie van antwoord en haar 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag de Kamer goed in te lichten. Ik 
ben haar erkentelijk voor deze goede 
stukken. 

Veel gemeentebesturen hebben 
reeds lang, sommige zelfs heel lang, 
op een zorgzame vaak ook uitstekende 
wijze voor de afvoer en het deponeren 
van afvalstoffen gezorgd. Sommige 
gemeentebesturen beschouwden het 
echter ook als een verdienste, deze 
taak met een koopje af te doen, wei-
licht met instemming van hun ge-
meentenaren, maar vaak tot schade 
van natuur en landschap. Het Naarder-
meer - het is al weer lang geleden - is 
op het laatste nippertje voor het Am-
sterdamse huisvuil gered. Er zat een 
goede zijde aan, namelijk het ontstaan 
van de Vereniging voor Natuurmonu-
menten. 

Ik wi l op deze plaats nog eens bena-
drukken dat ik met alle waardering 
voor hetgeen op verschillende niveaus 
reeds op het gebied van de afvalver-
wijdering en de afvalvernietiging 
wordt gedaan bepaald nog niet tevre-
den ben over de toestand, zoals deze 
in ons land bestaat. Te veel worden wi j 
nog met afval geconfronteerd, dat sto-
rend is voor een goed milieu en dat 
vooral ook bijzonder hinderlijk is voor 
het snel toenemende aantal mensen, 
dat prijs stelt op afwezigheid van afval 
in woon-, werk- en recreatiegebieden. 
Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd, 
dat het beperken van en het zorgvuldig 
omgaan met afval in het gezin en op 
de school begint. Het is vooral een 
kwestie van opvoeding. Strafbedrei-
ging komt naar mijn opvatting op de 
tweede plaats. Als de noodzaak daar-
toe dwingt, zullen wi j de straf bedrei-
ging niet uit de weg moeten gaan. In 
dit opzicht zijn er tal van landen - ik 
denk aan de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie - waar men met hoge 
boetes een beter gedrag van de bur-
gers heeft weten af te dwingen en nog 
afdwingt. Met het nu ter discussie 
staande wetsontwerp wordt slechts 
ten dele een nieuw terrein betreden. 
De probleemstelling is in feite niet 
nieuw; de aanpak van het probleem is 
dat slechts ten dele. Toch zie ik het 
wetsontwerp meer als een sluitstuk op 
de bestaande toestand. Het is naar 

mijn mening wel degelijk een waarde-
volle stap op de weg van het geheel 
onder controle brengen van de in ons 
land bestaande afvalstromen. Reeds in 
het voorlopig verslag heb ik ervan 
doen blijken, dat ik deze wet dan ook 
toejuich. 

De Afvalstoffenwet zie ik in belan-
grijke mate als een verkeerswet voor 
afvalstoffen. Slechts hoofdstuk 5 dat 
meer gericht is op het beperken van de 
afvalstroom maakt daarop een uitzon-
dering. Hoewel ik in het voorlopig ver-
slag tot uitdrukking heb gebracht, van 
de strekking van dit hoofdstuk althans 
op een aantal onderdelen met ge-
mengde gevoelens te hebben kennis 
genomen, heb ik er zeker oog voor, dat 
het zin heeft, aandacht te schenken 
aan het vraagstuk van het ontstaan 
van afvalstoffen. Zonder dit zou de 
aanpak van het afvalvraagstuk te veel 
het karakter van symptoombestri jding 
krijgen. 

Wel wi l ik duidelijk verklaren dat ik 
de met het afvalvraagstuk samenhan-
gende problemen, zoals verpakking, 
recycling, gescheiden aanbieding van 
verschillende soorten afvallen, het 
energie- en grondstoffengebruik, in-
dringend acht. Het zal evenwel nog 
veel onderzoek, studie en oplossing 
van organisatorische problemen vra-
gen vooraleer van een ingrijpende wi j-
ziging van de omvang en de samen-
stelling van de afvalstroom zal kunnen 
worden gesproken. Het gaat daarbij -
en ik ben blij dat de Minister dat 
scherp ziet - ook om vraagstukken die 
in feite ver buiten de werkingssfeer en 
de kennis van haar ministerie liggen. 
Dat sluit overigens haar nauwe betrok-
kenheid niet uit. 

Met het aanwijzen van de provincies 
als verantwoordelijke organen voor de 
organisatie van het afvalvraagstuk 
door middel van het provinciale plan, 
ga ik zeker akkoord. Ik acht het een 
goede vorm van decentralisatie, een 
weg die wi j inmiddels bij tal van ande-
re milieuwetten zijn opgegaan. Ik zie in 
de wet een aantal taken die veelal aan-
sluiten op een reeds bestaande toe-
stand die op korte termijn kunnen wor-
den aangepakt en gerealiseerd. Ik denk 
daarbij aan de sanering van de storten, 
een goede controle op het storten en 
het beheren van de stortplaatsen. Ik 
heb aan de Minister enkele malen ook 
gevraagd juist aan de controle op de 
storten en met name aan de bekwaam-
heden van de stortbazen veel aan-
dacht te schenken. Ik heb begrepen dat 
dit gebeurt, alhoewel er nog storten 
zijn die ternauwernood worden gecon-
troleerd. Het komt ook voor dat men 
wel een kwartje bij een keet moet beta-

len, maar dan is het verder wel beke-
ken. 

Ik denk ook aan de opruiming van 
landschapsontsierende zaken als parti-
culiere of clandestiene stortplaatsen 
en niet te vergeten de autokerkhoven. 
Op wat langere termijn ligt de oplos-
sing van de vraagstukken die verband 
houden met het terugdringen van de 
afvalstroom, de beïnvloeding van de 
soorten afval en het inhoud geven aan 
de hopelijk voortschrijdende internati-
onale afspraken. 

Gezien de uitvoerige schriftelijke 
voorbereiding van dit wetsontwerp en 
de goede kwaliteit van de memorie 
van antwoord, ga ik op dit deel van het 
afvalvraagstuk niet verder in. 

In het voorlopig verslag heb ik opge-
merkt dat het wetsontwerp veel onge-
regeld laat. Het laat ongetwijfeld ruim-
te voor de delegatie aan de provincie 
en het oplossen van nu nog moeilijk te 
overziene problemen. Ik geloof toch 
dat de Minister de belangstelling die in 
het algemeen in de Kamer voor het af-
valvraagstuk in engere zin bestaat, wat 
onderschat. Nu meen ik wel dat er bij-
voorbeeld een indicatief meerjaren-
programma inzake afvalstoffen de Ka-
mer een mogelijkheid zou kunnen bie-
den om van tijd tot tijd met de Rege-
ring over de voortgang van de afval-
verwijdering, afvalvernietiging en af-
valbeperking van gedachten te wisse-
len. Ik verneem hierover gaarne de me-
ning van de Minister. Ik neem aan dat 
ook bij de jaarlijkse begrotingsbehan-
deling, bijvoorbeeld bij de door de Mi-
nister toegezegde rapportering over 
de bestemming van de opbrengst van 
de heffingen, hierover zeer goed kan 
worden gesproken. Dan kan ook wor-
den vastgesteld of er een juist even-
wicht is gevonden tussen taken die de 
overheid aan zich wil houden en de be-
voegdheden van de provincies. 

Ik kom tot de taken van de gemeen-
ten. Ik neem aan dat in het algemeen 
in de bestaande toestand ten aanzien 
van het verzamelen van afval, in feite 
geen of weinig verandering zal wor-
den gebracht. Er is nu een sluitend 
systeem mogelijk om alle ter beschik-
king komende afvalstoffen binnen een 
gemeente te kanaliseren. Dat kan in 
bepaalde gevallen zeer zeker een niet 
onbelangrijke verbetering zijn. 

Het heeft mij verheugd dat de Minis-
ter tegemoet is willen komen - spre-
kend over het provinciale plan - aan 
de ook van onze kant naar voren ge-
brachte bedenkingen. De bij nota van 
wijziging aangebrachte veranderingen 
in de artikelen 7 tot en met 15 vind ik 
belangrijke verbeteringen. Ik heb be-
grepen dat de provincie Utrecht de in 
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gevolge artikel 15, lid 2, bestaande 
mogelijkheid zelf afvalstoffen te ver-
werken, voor haar rekening zal nemen. 
Zijn de Minister nog meer provincies 
bekend waar overeenkomstige voor-
nemens bestaan of al in voorbereiding 
zijn? Ik vraag dit omdat langs deze weg 
- zo op het eerste gezicht - weer een 
stukje gemeentelijke autonomie zal 
wegvallen. Ik heb daar in dit verband 
geen bezwaar tegen, te meer niet om-
dat daar, waar sprake is van een sa-
menwerkingsorgaan waarin een gro-
ter aantal gemeenten samenwerken, 
van de autonomie van de afzonderlijke 
gemeenten in de praktijk niet zo heel 
veel overblijft. Het is meestal een on-
deronsje van burgemeesters en wet-
houders. Uit een oogpunt van demo-
cratische controle is het toezicht van 
de Provinciale Staten in dit opzicht 
waarschijnlijk zelfs directer. Gezien 
mijn opstelling zal het de Minister niet 
verbazen dat ik het criterium van de 
wijze van uitvoering, vooral bij de 
doelmatigheid leg. Mag ik aannemen, 
dat de Minister dit criterium bij haar 
goedkeuringsbeleid zwaar zal laten 
meewegen? 

Ik heb met belangstelling kennisge-
nomen van de beschouwingen van de 
Minister over onze vragen inzake de 
regeling voor de autowrakken, die ik 
kortheidshalve nu maar de 'BOVAG-
RAI-regeling' zal noemen. Het heeft 
mij verheugd, dat de Minister het 
voorstel op zijn praktische uitvoer-
baarheid wi l laten onderzoeken. Het 
feit dat de sloopbedrijven nog niet zo-
danig zijn gestructureerd dat het 
systeem met geautoriseerde sloopbe-
wijzen kan worden ingevoerd, kan ik 
bij nadere overweging wel begrijpen. 

Ik wi l ook een enkele opmerking ma-
ken over de woonwagenkampen. Mijn 
benadering is wat minder liefderijk 
dan die van eerdere sprekers. Ik ben 
van mening dat, wanneer de situatie 
blijft zoals zij is, namelijk dat het eigen-
lijk niet mogelijk is voor politie of 
ambtenaren om deze woonwagen-
kampen te betreden, het met de au-
towrakken een enorme troep blijft. Ik 
wil daarover graag de mening van de 
Minister vernemen, waarbij natuurlijk 
niet gezegd is dat ik het handeltje van 
deze mensen naar het leven zou staan. 
Integendeel, maar het moet wel vol-
gens bepaalde spelregels ook van die 
kant gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel ik 
mij realiseer dat ik er in een eerder sta-
dium op had moeten wijzen, vraag ik 
nog de aandacht van de Minister voor 
een zaak waarop ik pas zeer onlangs 
ben gewezen. Het betreft het feit, dat 

blijkbaar niet op de allerlelijkste plek 
jes in ons waterrijke landje verlaten en 
verloederde woonboten, soms half ge-
zonken, het landschap ontsieren. Ik 
heb dit verschijnsel niet in deze wet 
kunnen plaatsen, maar kunnen krach-
tens deze wet maatregelen worden af-
gedwongen? Ik zie het nog niet zo pre-
cies, maar misschien kan de Minister 
mij nu of later daarover inlichten. 

Wat de andere categorieën afval-
stoffen betreft blijf ik toch nog zitten 
met vragen over het bouw- en sloopaf-
val. Op dit punt wijkt het standpunt 
van de Minister toch wel ver af van de 
mening van de practici, in casu de ver-
eniging van reinigingsdirecteuren. 
Weliswaar biedt artikel 75 een ont-
snappingsmogelijkheid door zowel 
huishoudelijk als sloopafval in één 
plan onder te brengen, maar is het, 
wanneer de algemene praktijk zou 
worden, dat beide categorieën in één 
plan zullen worden meegenomen, niet 
beter om daarvan dan maar in de eer-
ste plaats uit te gaan? Wellicht zou het 
vergunningenstelsel zo geredigeerd 
kunnen worden, dat de samenloop 
van beide categorieën gebonden 
wordt aan een strikte controle op de 
stortplaats, want daar zit natuurlijk het 
probleem. 

Dat laatste blijft naar mijn mening 
toch een vereiste om niet het risico te 
lopen, dat sloopafval gaat dienen als 
dekmantel voor gevaarlijke stoffen in 
de zin van chemische afvallen. De ge-
dachte van de Minister volgend, dat 
puin ook op selectieve wijze voor ver-
harding van ondergrond van wegen 
kan dienen, meen ik te mogen consta-
teren, dat in dit geval geen sprake is 
van afval, maar van grondstof voor de 
wegenbouw. Ik zou in ieder geval wel 
de toezegging van de Minister wil len 
hebben, dat in dit opzicht voldoende 
ruimte blijft voor het bedrijfsleven en 
dat er geen moeilijkheden worden ge-
maakt over de vraag, of het nu spul 
voor wegenbouwdoeleinden is of af-
val. 

Ik wijs hier ook in een ander verband 
nog op, omdat in de praktijk boeren 
nogal eens een vracht puin kopen om 
dammen en toegangen daartoe, als-
mede landwegen te verstevigen. Ik zou 
het onjuist vinden, als deze mogelijk-
heid zou verdwijnen. Het is mij ove-
rigens bekend, dat sommige gemeen-
ten in dit opzicht moeilijkheden ma-
ken. 

Wat de afvalstromen betreft zou ik, 
in aansluiting op wat andere sprekers 
gezegd hebben, eerst wil len zeggen, 
dat ik het nogal wat vind, dat toch over 
op zich zelf zeer belangrijke beslissin-
gen, zoals bedoeld in de artikelen 27, 

28 en 55, de Kamer alleen achteraf op-
merkingen en bezwaren kan maken. 
Het kan toch juist in de gehele opzet 
van dit wetsontwerp tot zeer verstrek-
kende beslissingen gaan. Ik sluit mij 
kortheidshalve aan bij diegenen, die 
daarover nog een nader antwoord van 
de Minister vroegen. 

Zoals ik daarstraks reeds liet blijken, 
heb ik wat moeite met de in de artike-
len van hoofdstuk 5 gevraagde be-
voegdheden. Daarbij - ik verklaar dat 
ui tdrukkel i jk" richten mijn bezwaren 
zich niet tegen de doelstellingen. 

In de algemene termen waarin zij 
zijn gesteld, zit op zich zelf veel aan-
trekkelijks. Ik heb er in beginsel geen 
moeite mee, mee te werken aan een 
ontwikkeling die is gericht op bespa-
ring van grondstoffen en van energie, 
op een beperking van de afvalstroom 
en op het terugwinnen van grondstof-
fen uit afvalprodukten. Ik wi l ook toe-
geven, dat ik de beschouwing van de 
Minister op de blzz. 31, 32 en 33 in zo-
verre geruststellend vind, dat voor zo-
ver het haar visie betreft, met wijsheid 
en zorgvuldigheid zal worden gewerkt. 
Hiermee ben ik zeer ingenomen. Ech-
ter, wat hiervan zij, de artikelen 27 tot 
en met 29 staan niet in de wet om als 
een dode letter te fungeren. 

In het voorlopig verslag wees ik 
reeds op de problemen die samenhan-
gen met de verpakkingen. Hierom 
draait het naar mijn mening in hoofd-
zaak. Ik heb het vraagstuk nog eens 
overdacht. Ik stel voorop, dat ik ver-
wacht dat maatregelen ten aanzien 
van het gebruik van verpakkingen in 
de naaste toekomst eerder moeten 
worden verwacht met betrekking tot 
verpakkingsmiddelen die in directe 
aanraking met bepaalde soorten 
levensmiddelen komen. Er zijn nieuwe 
inzichten aan het ontstaan ten aanzien 
van het uittreden van schadelijke stof-
fen uit bepaalde soorten verpakking. Ik 
denk aan bepaalde foliën en aan de 
'kuipjes'. Ik meen dat het tot gebruiks-
verboden moet leiden, uit een oog-
punt van volksgezondheid. Dat gaat 
dan, naar ik aanneem, buiten deze wet 
om. 

Anders is de zaak gesteld ten aan-
zien van het brede terrein van het ver-
pakkingsvraagstuk als zodanig. Op dit 
punt heeft het ons aan voorlichting en 
aan belangenbehartigende vertogen 
niet ontbroken. Het is inmiddels duide-
lijk geworden, dat het om een uiterma-
te ingewikkeld vraagstuk gaat, met na-
me om de afweging van economische 
problemen, grondstoffenproblemen, 
energieproblemen en milieuhygiëni-
sche problemen. Bij de behandeling 
van het initiatiefontwerp van onze col-
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lega's mevrouw Epema en de heer 
Terlouw - de wet verpakkingsmidde-
len - is dit destijds ruimschoots geble-
ken. 

Het gaat bovendien niet om een zui-
ver nationale aangelegenheid. Ik denk 
dat de weg veeleer deze zal zijn, dat wi j 
onze mogelijkheden krachtens deze 
wet in de eerste plaats zullen moeten 
toetsen aan de internationale ontwik-
kelingen in dezen. Anderzijds staat ons 
land niet met lege handen. Wij hebben 
TNO voor verpakkingen, de Stichting 
Verwijdering Afvalstoffen en de Stich-
t ing Verpakking en Milieu. Ik meen dat 
de Minister, als zij op dit, door de arti-
kelen 27 tot en met 29 beschreven ter-
rein wi l opereren, voldoende mogelijk-
heden heeft om advies in te winnen 
over het hoe en waarom van verpak-
kingen en ook over de ongewenste bij-
verschijnselen ervan. Mijn voorkeur 
gaat dan ook bepaald uit naar een be-
leid waarbij in de eerste plaats door 
overleg en pas daarna door verbods-
bepalingen of regulerende heffingen 
in de vervaardiging en het gebruik van 
ongewenste produkten wordt ingegre-
pen. Wel ben ik van mening, dat in lid 
7 van artikel 27 de Minister van Sociale 
Zaken bij een voordracht voor een al-
gemene maatregel van bestuur moet 
worden betrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar de me-
ning van mijn fractie dient de periode 
waarin belanghebbenden op de in-
houd van een algemene maatregel 
van bestuur kunnen reageren te wor-
den uitgebreid. Dit is in één maand 
niet mogelijk wanneer het om dit soort 
ver strekkende zaken gaat. De bestrij-
ding van zwerfvuil zie ik primair als 
een kwestie van opvoeding, toezicht 
en zo nodig bestraffing. In verbodsbe-
palingen zie ik nagenoeg geen enkele 
oplossing. Ik vraag mij overigens af, 
welke de zin is van lid 7 van artikel 27, 
waarin staat, dat produkten ingevolge 
artikel 1 van de Landbouwwet ingevol-
ge lid 6 buiten de ingevolge lid 3 te 
stellen regels vallen. Is hierdoor de 
tweede volzin van lid 7 niet overbodig? 
Is het niet beter, voor zover het de ver-
pakkingen van de hierin bedoelde pro-
dukten betreft, te volstaan met deze bij 
voorbeeld in artikel 28 te vermelden? 

Ik zou in dit verband nog willen vra-
gen, in verband met de schadevergoe-
ding uit de algemene middelen die bij 
toepassing van de artikelen 27, 28 en 
56 mogelijk is, welke van de schaden 
hierbij voor vergoeding in aanmerking 
komen. Betreft het alleen maar ver-
goeding van de directe schade, of ook 
van de indirecte schade, en eventueel 
ook van de schade als gevolg van ver-

lies van omzet welke zich over een lan-
ge termijn kan uitstrekken? Te den-
ken valt ook aan ontslagkosten voor 
medewerkers en aan kapitaalverlies 
op installaties en op gebouwen. Er zijn 
verschillende zaken die hierbij aan de 
orde komen. Misschien kan de Minis-
ter ons nader hierover inlichten. 

Uit het gestelde op blz. 43 van de 
memorie van antwoord heb ik begre-
pen, dat de Minister de weg op wi l van 
een geïntegreerd vergunningenbeleid, 
namelijk door de beslissingen door 
één en dezelfde instantie te laten ne-
men. Op zich zelf is dit aantrekkelijk als 
het erom gaat tot de door mij bepleite 
snelle besluitvorming te komen. Dat 
neemt echter niet weg, dat er ook op 
provinciaal niveau sprake is van ver-
schillende ambtelijke instanties. Ik 
denk hierbij aan de provinciale plano-
logische dienst, de milieu-afdeling, de 
griffie die zich in het bijzonder bezig-
houdt met de relatie provincie-ge-
meente, de provinciale waterstaat. Zo 
vallen er waarschijnlijk nog wel enkele 
provinciale besturen meer te noemen. 
Het zijn toch allemaal kleine koninkrijk-
jes binnen een keizerrijk. 

De Minister veronderstelt wel een 
goede coördinatie van de bij de ver-
gunningverlening betrokken diensten, 
maar ik vrees dat de praktijk deze ver-
onderstelling niet altijd zal bevestigen. 
Bepaald ingewikkelder wordt het nog 
als bij de vergunningverlening meer 
dan één provincie is betrokken. Onder-
schat de Minister derhalve de moeilijk-
heden niet, die zich in de praktijk kun-
nen voordoen? 

Welke mogelijkheden meent de Mi-
nister ter beschikking te hebben om 
ook van haar kant de ook door haar 
noodzakelijk geachte spoed te realise-
ren? Niet vergeten mag toen worden, 
dat gedeputeerde staten moeten ope-
reren binnen een provinciaal plan, dat 
de kenmerken draagt van een globaal 
plan. Ik zal het op prijs stellen indien 
de Minister deze problematiek toch 
wat gedetailleerder uiteenzet. 

Reeds bij de behandeling van ande-
re milieuwetten heb ik grote terughou-
dendheid bepleit bij de toepassing van 
heffingen. Ik ben uiteraard wel eniger-
mate gerustgesteld door de nadrukke-
lijke mededelingen van de Minister op 
blz. 48 van de memorie van antwoord, 
dat zij niet het voornemen heeft op 
korte termijn van regulerende heffin-
gen gebruik te maken. Desondanks 
zullen ten behoeve van de door Rijk, 
provincie en gemeente te maken kos-
ten heffingen opgelegd moeten wor-
den. Gezien de groeiende omvang van 
de milieuheffingen voor particulier en 
bedrijfsleven wi l ik er nog eens met 

grote klem op aandringen in dit op-
zicht terughoudendheid te betrachten. 
Tot dat doel zal erop moeten worden 
toegezien, dat zowel de bestuurlijke 
organisatie als de technische zijde van 
de afvoer en verwerking van afvalstof-
fen efficiënt geschiedt. 

Ik wijs hierop omdat in verschillende 
provincies de vuilverwerkingsinrich-
tingen onderbezet zijn. Ten dele is dat 
een gevolg van het feit dat bij het 
stichten van deze inrichtingen van een 
te sterke bevolkingsgroei is uitgegaan 
of moest worden uitgegaan en even-
zeer een economische groei is veron-
dersteld, waar nu gerechte twijfels 
over bestaan. Volgens mededelingen 
van de VAM - ook de heer Van Kuijen 
wees hier reeds op - is er een grote re-
servecapaciteit van ruim een miljoen 
ton. Het heeft dus zin, gesteld dat eco-
nomisch vervoer mogelijk is, na te 
gaan hoe bestaande capaciteit kan 
worden benut alvorens tot nieuwbouw 
van verbrandingsinstallaties over te 
gaan. 

Ik herinner in dit verband aan de f i-
nanciële gevolgen die voor de deelne-
mende gemeenten zijn voortgevloeid 
uit de onvoldoende bezetting van het 
vernietigingsbedrijf voor chemisch af-
val in Rijnmond. 

Mijn conclusie is dat, als er bronnen 
in de vorm van heffingen kunnen wor-
den aangeboord, de verleiding groot is 
om, gezien een min of meer verzeker-
de financiering, tot de bouw van instal-
laties over te gaan. Niet alleen in de 
provinciale plannen, maar evenzeer 
door de afstemming van de provinci-
ale plannen op elkaar zal de nodige ga-
rantie moeten worden ingebouwd dat 
de belastingplichtigen de zekerheid 
hebben dat uiterste efficiëntie wordt 
toegepast. Een zorgvuldige capaci-
teitsraming is daarbij van bijzonder 
belang. 

Overzie ik nu het wetsontwerp, dan 
ligt de sleutel voor het slagen bij de 
wijze waarop de provinciale plannen 
zullen worden opgesteld en de wijze 
waarop uitvoering aan die provinciale 
plannen zal worden gegeven. Er be-
staan in dit opzicht bij de lagere over-
heden en ook bij het bedrijfsleven twij-
fels. Er bestaat vrees voor dat het 
systeem log en moeilijk hanteerbaar 
zal zijn. 

Persoonlijk meen ik dat het vooral 
een kwestie is van bekwame mensen, 
met name goede organisatoren, in het 
bijzonder ook van management. Ik 
hoop - ik roep daar de bijzondere me-
dewerking van de Minister voor in -
dat door een goed uitgekiende aanpak 
wi j wel in de opzet slagen. Het gaat om 
een groot gemeenschappelijk belang, 
maar het gaat er ook om dat de bur-
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gers en de ondernemingen die afval 
aanbieden, de zekerheid wordt gebo-
den, dat het systeem ook efficiënt is. 
Heffingen zijn gemakkelijke instru-
menten om er beleidsfouten mee toe 
te dekken. 

Als er één ernstige beleidsfout is, 
zou ik als zodanig een gebrek aan opti-
male op kostenbesparing gerichte sa-
menwerking wil len zien. 

De in sommige opzichten onrustba-
rende stijging van bepaalde milieuhef-
fingen moet voor een ieder een waar-
schuwing zijn, bij de uitvoering van 
deze wet zorgvuldig metgemeen-
schapsgelden om te springen. Ik hoop 
dat de Minister zich door deze gedach-
te wil laten leiden. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Kennisname van de 
schriftelijke gedachtenwisseling, die 
aan deze openbare behandeling is 
voorafgegaan, stemt op bepaalde on-
derdelen tot dankbaarheid. Zoals in 
het eindverslag is vermeld, hebben wi j 
uitgesproken waardering voor de uit-
voerige en gedegen memorie van ant-
woord; onze fractie is zeer erkentelijk 
voor deze positieve respons. Wij zijn 
ook zeer erkentelijk voor de beant-
woording van die vragen en opmerkin-
gen die ten slotte nog in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag naar 
voren zijn gebracht. 

Bovenstaande ontboezeming wil 
echter geenszins zeggen dat wij ge-
heel tevreden zijn, nu wi j op enkele 
punten op onze wenken zijn bediend. 
Wij kunnen dus niet volstaan met al-
leen maar een dankwoord uit te spre-
ken. Uit het vervolg van mijn betoog 
moge het tegendeel blijken. Er zijn na-
melijk onzerzijds nogal wat wensen 
overgebleven. 

Het onderhavige wetsontwerp is 
niet uit de lucht komen vallen. Op 14 
april 1971 publiceerde de toenmalige 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid een voorontwerp 
van wet inzake de bodemverontreini-
ging. Dat voorontwerp werd bepaald 
niet zonder kritiek ontvangen. De orga 
nisatie van de afvalstoffenverwijde-
ring en de bescherming tegen bodem-
verontreiniging bleken niet zonder 
problemen te kunnen worden gecom-
bineerd. Het gevolg was dat de vorige 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne voorstelde het ontwerp te 
splitsen in een aparte wet met betrek-
king tot de verwijdering van chemi-
sche afvalstoffen, een aparte wet inza-
ke de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en andere categorieën 

van afvalstoffen en een inmiddels op 
niet al te lange termijn in het vooruit-
zicht gesteld ontwerp van wet op de 
bodembescherming. De huidige Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne betrachtte de nodige voortva-
rendheid en kreeg de instemming van 
de Staten-Generaal voor de Wet che-
mische afvalstoffen, die inmiddels in 
werking is getreden, zij het niet be-
paald zonder kinderziekten. Zij mag te-
vens het genoegen smaken dat hier en 
nu de mondelinge beraadslaging 
plaatsvindt over de regelen inzake de 
huishoudelijke afvalstoffen, autowrak-
ken en andere categorieën van afval-
stoffen. Resteert nog de wet op de bo-
dembescherming en de wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne, ter comple-
tering van een meer afgeronde wetge-
ving op het gebied van de milieuhygië-
ne. 

Onze fractie wi l in dit stadium niet 
verhelen dat zij evenals de Minister 
van oordeel is dat 'deze sectorale aan-
pak moet worden beschouwd als een 
veelzijdig antwoord op een complexe 
en ook sterk uiteenlopende problema-
tiek.'. Dat neemt niet weg dat deson-
danks moest worden gekozen voor 
een 'raamwet', alhoewel wij ons wel 
degelijk bewust zijn van het feit dat 
aan een dergelijke opzet grote bezwa-
ren kunnen kleven. 

Door een dergelijke opzet kan echter 
sneller en adequater op nieuwe ont-
wikkelingen worden geanticipeerd. 
Dat staat buiten kijf. Toch pleit niet al-
les in het voordeel van deze opzet. 
Raamwetten brengen ontegenzeglijk 
een groot aantal algemene maatrege-
len van bestuur met zich. Dat behoeft 
op zich nog geen reden tot verontrus-
ting te zijn. Het wordt wèl bedenkelijk 
als onder het mom van 'geringer be-
lang van de regeling (verfijning, proce-
dureregels); noodzaak tot detaillering; 
noodzaak tot het omschrijven van ge-
compliceerde technische eisen; moge-
lijkheid om indien noodzakelijk sneller 
wijziging te brengen in geldende rege-
ling ', vergaande belangen door 
middel van algemene maatregelen 
van bestuur worden geëist. 

Evenals tegenover het regeren per 
nota staat onze fractie hier nogal hui-
verig tegenover. Wij willen speciaal de 
aandacht vragen voor het bepaalde in 
de artikelen 27, lid 8, 28, lid 3 en 56, lid 
3. Daarin wordt alleen de verplichting 
tot voorpublikatie in de Staatscourant 
geregeld. Ons inziens gaat de in de le-
den van deze artikelen aan de Rege-
ring gegeven bevoegdheid wel heel 
erg ver. 

Zij kunnen het bedrijfsleven dan ook 
zeer diep treffen en niet alleen het mi-
lieu maar ook onze economie aantas-

ten. Het is, juist omdat hierdoor het 
probleem wat algemener wordt, dan 
ook voor onze fractie de vraag, of de in 
deze regelingen vervatte bevoegdhe-
den zo nodig al bij voorbaat in handen 
van de Minister - of de Ministerraad -
zouden moeten worden gegeven, ge-
zien het uitzonderlijk ingrijpende ka-
rakter ervan. De extra waarborgen, 
waar ook deze Minister - blijkens de 
gewisselde stukken - niet geheel on-
verschillig tegenover staat, zijn naar 
onze mening beslist onvoldoende. 

Wij wil len pleiten voor een regeling, 
analoog aan die welke onder andere is 
getroffen in artikel 12, lid 4 van de 
Mijnwet Continentale Plat. Daarin is de 
bepaling opgenomen dat de betrokken 
algemene maatregel van bestuur in 
eerste instantie aan het parlement zal 
worden overgelegd en niet in werking 
zal treden voor 30 dagen nadat hij is 
toegezonden, terwijl in de tussentijd 
de mogelijkheid bestaat - mits dit de 
wens blijkt te zijn van een bepaald aan-
tal leden van één der Kamers - de re-
geling bij wet van in werkingtreding 
van de algemene maatregel van be-
stuur te verlangen. Parlementaire con-
trole achteraf achten wi j voor deze ma-
terie - die toch ingrijpend is voor het 
bedrijfsleven - een te lichte procedure. 
Toch niet voor niets wordt gesproken 
- op blz. 3, de eerste alinea van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag -
over 'onmiddellijke inwerkingtreding 
van zeer strenge maatregelen op 
grond van de artikelen 27, 28 en 29'. 
Juist door die 'zeer strenge maatrege-
len' wordt onze verontrusting veroor-
zaakt. 

Tevens willen wij bepleiten dat voor-
publikatie in de Staatscourant op haar 
minst zou moeten geschieden ten aan-
zien van de aankondigingen van alge-
mene maatregelen van bestuur in de 
artikelen 22, 24, 29, 30 en 31 en die uit 
hoofdstuk 8. Niet voor niets wordt ook 
ten aanzien van sommige van deze ar-
tikelen gesproken over 'zeer strenge 
maatregelen'. 

In tegenstelling tot de Wet chemi-
sche afvalstoffen, waarin aan de rijkso-
verheid een centrale taak is toebe-
deeld, is in deze Afvalstoffenwet spra-
ke van een meer gedecentraliseerde 
aanpak. Onze fractie beoordeelt dit 
bepaald positief, zeker als wij daarbij 
het gestelde op blz. 6 van de memorie 
van antwoord in de overwegingen be-
trekken. Daar wordt gesproken over 
het juiste evenwicht tussen enerzijds 
het geven van voorschriften, het stu-
ren alsook het uitoefenen van toezicht 
door de centrale overheid en ander-
zijds het toekennen van bevoegdhe-
den en het toebedelen van taken aan 
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provincies en gemeenten onder de in-
schakeling van de daar reeds aanwezi-
ge kennis en ervaring. 

De opbouw van drie regimes van het 
onderhavige wetsontwerp roept bij 
onze fractie niet direct weerstanden 
op. De mogelijkheid dat hierdoor de 
onderscheidene provincies verschil-
lend kunnen plannen wordt door ons 
onderkend en tot op zekere hoogte 
zelfs gewaardeerd. Derhalve wordt de 
gevolgde opeenvolging, te weten de 
regeling van de huishoudelijke afval-
stoffen(hoofdstuk 2), autowrakken 
(hoofdstuk 3) en andere categorieën 
van afvalstoffen (hoofdstuk 4) door on-
ze fractie als een juiste urgentievolgor-
de ervaren. 

Ten aanzien van deze opbouw is 
men al ras geneigd te zeggen: waar is 
het beter dan in Best! De argumentatie 
van de Minister als het gaat om de in 
de ti jd af te houden coördinatie is niet 
geheel van realiteit ontbloot en ont-
moet van onze kant als zodanig dan 
ook geen weerstand. 

Wel houden wi j deze Minister aan 
haar uitspraak dat te zijner ti jd het no-
dige zal worden ondernomen om zo-
veel mogelijk deze onderscheidene 
plannen op elkaar af te stemmen en in 
een geïntegreerd vat te gieten. 

Het is naar ik meen wel op zijn 
plaats, te bekennen dat onze fractie in 
het belang van de bescherming van 
het milieu het noodzakelijk acht de be-
lasting daarvan door afvalstoffen ver-
der te beperken en daartoe de nodige 
stimulansen te geven, met andere 
woorden, dat ook onze fractie door-
drongen is van het feit dat de nodige 
maatregelen, zoals voorgesteld in de 
onderhavige regeling, ook praktisch 
uitvoerbaar moeten zijn. Onze kriti-
sche opzet zou allicht tot een tegeno-
vergestelde gedachte aanleiding kun-
nen geven, maar het zij nogmaals on-
derstreept: dat was in genen dele haar 
opzet. 

Zonder nu direct in te gaan op de 
verscheidene modi van het bewerken, 
verwerken en vernietigen van het af-
val, in casu het verbranden, composte-
ren, scheiden of verkleinen van het af-
val - de problemen hieromtrent zijn 
blijkens de schriftelijke gedachtenwis-
seling tot nog toe bij lange na niet uit 
de wereld geholpen; er zal nog veel 
onderzoek dienen te geschieden - zou 
onze fractie zich willen aansluiten bij 
de uitgesproken behoefte, klaarblijke-
lijk door de praktijk geleerd, om in dit 
stadium zich niet uit te spreken inzake 
de keuze van de verwerkingsmethode. 
De diverse instellingen op dit gebied 
werkzaam, genieten een dusdanige re-

putatie, dat gemakshalve de nodige 
stappen terug kunnen worden gezet. 
In dit verband wi l onze fractie, naast 
een aantal goed werkende gemeente-
lijke vuilverwerkingsbedrijven, niet in 
de laatste plaats de Stichting Verwijde-
ring Afvalstoffen memoreren, welke 
stichting in het algemeen belang zo-
veel schreden op dit goede pad heeft 
gezet. 

Na de voorafgaande opmerkingen 
van meer algemene aard heb ik er be-
hoefte aan, het navolgende onder de 
aandachtvan de Minister te brengen. 
Hoe zijn de kosten, behorend bij de ta-
ken van meer algemene aard, precies 
te onderscheiden van de specifieke 
kosten? Hoeveel zullen de extra bijdra-
gen, genoemd op blz. 4 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
aan kosten bedragen? Mag uit het ge-
stelde op dezelfde pagina worden op-
gemaakt dat de kosten die direct op de 
bescherming van het milieu zijn ge-
richt kunnen worden verhaald op de 
verantwoordelijke, of moet ik in dit 
verband zeggen: de onverantwoorde-
lijke storter van de bedoelde stoffen? 
Zullen deze kosten dus niet verhaald 
moeten worden in de heffingen? Nog-
maals gezegd, wi j staan positief tegen-
over het opzetten van een doelmatige 
en milieuhygiënisch verantwoorde af-
valverwijdering door de gemeenten 
op basis van de plannen van de pro-
vincies als uitvloeisel van deze ont-
werp-wet. Ook onze fractie is door-
drongen van een dringend noodzake-
lijke sanering van de afvalverwijdering 
in Nederland die niet kan wachten op 
de thans nog in de experimentele fase 
verkerende recyclingtechnieken. 

Voorts wil ik nog een aantal losse 
opmerkingen maken. Naar aanleiding 
van het gestelde op blz. 9 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
wi l ik het volgende vragen en opmer-
ken. Wanneer zal de Voorlopige Cen-
trale Raad voor de Milieuhygiëne wor-
den omgezet in een wettelijk geregeld 
regeringsadviesorgaan? Op blz. 10 van 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag wordt meegedeeld, dat het ui-
teraard wel mogelijk is, dat in het ka-
der van de internationale afspraken 
ook omtrent de produktie van bepaal-
de verpakkingen voor export regelen 
worden gesteld. Is daar ook uitzicht op 
en is er geen zekere spanning tussen 
wat voor het milieu goed zou zijn en 
wat voor de economie noodzakelijk 
zou zijn in verband met de concurren-
tievervalsing? Wij kunnen niet altijd 
beide goed regelen, zodat een span-
ning kan ontstaan die voor één van 
beide tot moeilijkheden kan leiden. 
Hoe denken de Ministers deze span-
ning op de juiste manierte kunnen op-
vangen? 

In de gewisselde stukken wordt nu 
en dan gesproken over EEG-richtlijnen 
op het gebied van het milieu. De vraag 
die bij onze fractie opkwam was, of het 
verwijderen van afvalstoffen in alle 
landen van de Europese Gemeen-
schap van dezelfde urgentie is, gelet 
op het herhaaldelijk ten tonele gevoer-
de beslag op de ruimte. 

Wat het tijdvak betreft waarvoor ver-
gunningen worden verleend, geeft de 
ondergetekende te kennen, zo lezen wi j 
op blz. 10 van de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, dat in incidentele 
gevallen een langere termijn kan wor-
den bepaald. Dient deze facultatieve be-
paling niet gewijzigd te worden in een 
imperatieve, als het gaat over groot-
schalige installaties waarvoor investe-
ringen moeten worden gedaan, die niet 
binnen tien jaar kunnen worden afge-
schreven? 

De aansluiting tussen de kenteken-
registratie en motorri jtuigen vormt 
een voorwaarde voor het systeem van 
de geautoriseerde sloopbewijzen. 
Wanneer zal dat systeem nu helemaal 
rond zijn? 

Het bestuur van elke gemeente moet 
er zorg voor dragen, dat op tenminste 
één plaats binnen de gemeente gele-
genheid wordt geboden tot het inleve-
ren van autowrakken, zo wordt be-
paald in artikel 20. Het zal wel niet in 
de bedoeling liggen, dat de gemeen-
ten gaan concurreren met de particu-
liere autosloperijen. Welke waarbor-
gen zijn er dat dit toch niet zal gebeu-
ren? 

Naar aanleiding van een vraag van 
onze kant in het eindverslag over het 
overleg met Financiën over het BTW-
percentage van de VAM antwoordde 
de Minister, dat dit overleg nog niet af-
gerond is. 

In dit verband werd gezegd, dat het 
onjuist zou zijn, wijziging van het 
BTW-tarief alleen voor de VAM te be-
pleiten. Deze wijziging zou namelijk 
ten minste moeten gelden voor alle 
bedrijven die afvalstoffen voor derden 
verwerken. Wij gaan daar gaarne mee 
akkoord, maar tevens zouden wi j wi l -
len vernemen of dit standpunt ook ter 
sprake zal worden gebracht in het 
overleg met Financiën. Het is toch niet 
de bedoeling, dit als afleidingsma-
noeuvre te gebruiken om de gehele 
gedachte opzij te schuiven? 

Op blz. 23 van de memorie van ant-
woord wordt opgemerkt, dat er thans 
ruim voldoende shreddercapaciteit in 
Nederland aanwezig is, zodat er geen 
aanleiding bestaat tot het oprichten 
van shredderinstallaties door de rijks-
overheid. Ook niet, zo zouden we wi l -
len vragen, als men verdisconteert dat 
er meer aanbod zou kunnen zijn door 
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het verbod een autowrak aanwezig te 
hebben op een voor het publiek zicht-
bare plaats? 

Hoe streng is deze regel bedoeld? In 
het landelijk gebied staan nogal wat 
oude auto's, die werknemers op het 
land gebruiken als schuil- en schaftge-
legenheid onder andere om er hun 
brood op te eten. Deze auto's staan 
dikwijls op een zeer zichtbare plaats, 
maar doen weinig schade aan het mi-
lieu. Vallen zij ook onder het verbod, 
dat in dit wetsontwerp is opgenomen? 

De Minister heeft het probleem on-
derkend, dat de maatregelen ten aan-
zien van de bescherming van het mi-
lieu bij de onderhavige wet zoveel mo-
gelijk met de ruimtelijke ordening die-
nen te accorderen om onnodige knel-
punten te vermijden en vertragingen 
te voorkomen. Daarom wordt overwo-
gen om via een circulaire de provinci-
ale besturen te verzoeken om aan een 
tijdige aanpassing van hun streekplan-
nen hun medewerking te wil len verle-
nen. Waarom wordt het alleen maar 
overwogen? Is een positieve toezeg-
ging niet geboden; zeker als wordt ge-
zegd, dat het gewenst is, dat de locatie 
voor verwerkingsinrichtingen en met 
name ook die voor stortplaatsen 
vroegtijdig dienen te worden opgeno-
men in streek- en bestemmingsplan-
nen? Zodra meer exact inzicht in het 
ruimtebeslag van stortplaatsen is ver-
kregen, dus wanneer de provinciale 
plannen ter goedkeuring worden aan-
geboden, zouden via een circulaire de 
provinciale besturen moeten worden 
benaderd. 

Het afvalprobleem heeft door alle 
eeuwen heen de gemoederen bezigge-
houden. Het centraal opslaan van af-
valprodukten is bepaald niet van deze 
eeuw. Bij de wederopbouw van Jeru-
zalem na de Babylonische balling-
schap werd bij de vele poorten die de 
herbouwde stad kreeg, ook een speci-
ale mestpoort gebouwd voor de af-
voer van de afvalprodukten. Er was 
dus toen al een centrale afvoer en mo-
gelijk ook een centrale opslag en ver-
werking en/of verbranding. l'Histoire 
se répète, zelfs op het gebied van de 
afvalproblemen. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wekelijks buitenzetten 
van de vuilnisemmer of -zak is zo'n 
routinegebaar, dat maar weinig men-
sen beseffen dat zij daarmee een klei-
ne bijdrage leveren aan de instand-
houding van onze economie. In 1970 is 
door de verpakkingsmiddelenindustrie 
203 min. afgezet; in 1974 was dit meer 

dan verdubbeld tot 451 min. Ik kreeg 
zojuist het bericht, dat het hier zelfs 
om miljarden gaat. Ik kan dit nu niet 
controleren, maar het is onmiskenbaar 
dat hiermee een stuk werkgelegenheid 
is gemoeid. 

Met het buitenzetten van de vuilnis-
zakken wordt ook een bijdrage gele-
verd aan de vergroting van bestuurlij-
ke, financiële en ethische problemen. 
De prognose geeft een stijging in 30 
jaar van het stedelijke afval aan van 
150%, en een stijging van 300% van 
onbrandbaar bedrijfs- en industrieel 
afval, puin, e.d. 

Een stijgende hoeveelheid afval bij 
een eveneens stijgende bevolkings-
omvang en nationaal produkt is niet 
vreemd, maar de verwachte stijging 
van de hoeveelheid afval gaat excepti-
oneel hoog uit boven de stijging van 
onze bevolking. Een beperking van de 
bevolkingsgroei zal voor deze milieu-
problematiek dan ook niet veel uitma-
ken. De oorzaak van ons afvalpro-
bleem ligt dan ook voor een deel zeker 
ook bij de toegenomen welvaart. 

Maar ook als de invloed van groei en 
welvaart bij elkaar worden geteld, 
blijkt dat de stijging van de hoeveel-
heid afval hiermee niet evenredig is. 
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk 
in het eendimensionale economische 
nuttigheidsdenken: alleen wat mee-
werkt aan de stijging van ons wel-
vaartsniveau of misschien ons gemak-
zuchtigheidsniveau, heet nuttig te zijn 
voor de samenleving. 

Als inpakken ter plaatse te duur is, 
doen wi j het machinaal, dubbel zo 
goed, in de fabriek. De extra verpak-
kingsboel gooien wij dan maar weg. 
Als terugbrengen van glas ons te veel 
tijd kost, kiezen wi j de weg van de 
minste weerstand en gooien wi j het 
gewoon weg. De vraag of daarmee 
een aanslag wordt gepleegd op de ein-
dige hoeveelheid grondstoffen of op 
het mil ieu, komt niet ter sprake. 
Belangrijk is slechts, dat sneller en 
goedkoper wordt geproduceerd. Een 
voorbeeld van dit a-normatieve econo-
misch denken vond ik in een commen-
taar van de Verenigde Glasfabrieken 
op dit wetsontwerp. Zij stellen: 'De 
grote consumptieve bestedingen vra-
gen een groot aantal verpakkingen. 
Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de-
ze stroom van goederen gehandhaafd 
kan worden wanneer alleen meermali-
ge verpakkingen mogen worden ge-
bruikt. Een totale of een te grote beper-
king op het gebruik van eenmalige ver-
pakkingen zal ongetwijfeld leiden tot 
storingen in de distributie van onder 
meer het noodzakelijke levensmidde-
lenpakket.'. 

Hieruit blijkt dat de omvang van de 
consumptieve bestedingen een gege-
ven vormt in de economie en de eco-
nomische wetenschap. De normatieve 
vraag om welk soort van bestedingen 
het gaat, komt niet ter sprake. Daar-
door kon het gebeuren dat wij allen 
een verpakkingsmiddelenindustrie op 
de been houden, die voorziet in een 
economische behoefte en die werkge-
legenheid schept, maar die uit een 
oogpunt van een goed beheer van de 
schepping niet altijd verantwoord is. 
Willen wij tot een verantwoord beheer 
van de schepping komen, dan zal het 
een en ander dienen te veranderen. 

Ik wi l niet alleen wijzen op de forme-
le punten, maar ook op enkele mate-
riële factoren die bij het invullen van 
de raamwet een rol kunnen spelen. 
Daarom vraagt onze fractie aandacht 
voor de mogelijkheid om te komen tot 
een stimulering van een persoonlijke 
dienstverlening in het midden- en 
kleinbedrijf, waardoor de fabrieksmati-
ge zware massaverpakking vervangen 
kan worden door kleinere hoeveelhe-
den goederen die rechtstreeks aan de 
klant worden geleverd. Soms is dat 
duurder en het gaat in tegen de maat-
schappelijke trend van schaalvergro-
t ing en efficiëntie, maar het komt tege 
moet aan afvalbeperking, werkgele-
genheidsbevordering en schaalver-
kleining. 

Ziet de Minister kans hierover over-
leg te plegen met haar EEG-collega's? 
Wij zouden dan invoering van artike-
len in fabrieksmatige verpakking voor 
kleingebruikers moeten beperken. Dit 
zou eventueel op basis van wederke-
righeid met de EEG-partners kunnen 
geschieden, want wi j kunnen uiteraard 
hier niet alles blindelings veranderen. 
Wij hebben rekening te houden met de 
internationale handel en de concurren-
tiepositie van ons bedrijfsleven. 

Ik kan er uiteraard mee instemmen, 
dat het wetsontwerp niet alleen regels 
geeft over de afvoer en verwerking 
van afvalstoffen maar ook over het 
hergebruik en beperking. Ik vind ech-
ter wel, dat die laatste regels erg wei-
nig zijn uitgewerkt en de Minister veel 
mogelijkheden geven om in te grijpen 
in de industriële produktie. 

De memorie van toelichting geeft 
een uitgebreid exposé van de huidige 
mogelijkheden van afvalverwerking. Ik 
weet niet of ik hieruit moet conclude-
ren, dat het verbranden de voorkeur 
geniet. Een van de sprekers voor mij 
was van mening, dat dit niet de voor-
keur geniet. Is de Minister nu voorne-
mens de exploitatie van verbrandings 
processen te stimuleren en daarbij 
eventueel ook de samenwerking tus-
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sen de verschillende provincies, 
waardoor aanvullende opwekking van 
electriciteit wellicht rendabel zou kun-
nen worden? 

Het composteren wordt steeds min-
der aantrekkelijk vanwege de veran-
derde samenstelling van het huisvuil. 
Papier, etensresten, glas, blik, plastics, 
alles zit door elkaar. Voor een goede 
verwerking is scheiding aan de bron 
noodzakelijk. Voor de huishoudens 
moet het te doen zijn de verschillende 
soorten afval uit elkaar te houden. Dat 
gebeurde namelijk vroeger ook. Een-
maal in de week kwam de schillenboer 
langs en iedereen wist wat in de schil-
lenbak of in de vuilnisbak moest. Is het 
niet mogelijk ook nu eens te experi-
menteren met gescheiden ophaaldien-
sten? Bijvoorbeeld de ene week orga-
nisch afval en de andere week het 
anorganische afval? Daarbij zou ge-
werkt kunnen worden met verschillen-
de kleuren vuilniszaken voor de ver-
schillende soorten afval. Zo'n ophaal-
systeem zou dan uiteraard onder-
steund moeten worden door een uit-
gebreide voorlichtingscampagne. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Dat is wel in strijd met deze wet, want 
daarin staat het afval elke week moet 
worden opgehaald om milieuhygiëni-
sche redenen. 

De heer Verbrugh (GPV): Jawel, maar 
er staat niet wat er opgehaald moet 
worden. Een amendement hiervoor 
gaat in dit geval wel wat ver. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de kwes-
tie van het hergebruik krijgt merkwaar-
digerwijze het hergebruik van glas erg 
veel aandacht, terwijl het nauwelijks 
schadelijk is voor het milieu en ook 
geen aanslag op de schaarse grond-
stoffen doet. Dat betekent niet dat wi j 
daarom het glas maar moeten weg-
gooien want dat bevordert nu juist de 
mentaliteit van het onnadenkend ver-
vuilen en verspillen. Het hergebruik 
van glas is in zoverre nuttig dat het 
aanmerkelijk minder energie kost dan 
de aanmaak van nieuw glas. Als de 
herinvoering van statiegeld op grote 
schaal om redenen aan de export ont-
leend niet mogelijk is, dan zou een her-
inzameling van gratis glas met kracht 
dienen te worden gestimuleerd. Kan 
de Minister verder stimuleren wat al 
geschiedt, namelijk het plaatsen van 
grote glascontainers bij de grootwin-
kelbedrijven? Mensen, die hun statie-
geldflessen terugbrengen, kunnen dan 
ook hun overige glas bij de winkel de-
poneren. 

Wat de vorm van wetgeving betreft 
wil ik opmerken dat ik het betreur dat 

de Minister door middel van dit wets-
ontwerp nog steeds doorgaat op de 
weg van de sectorale wegeving. Ook 
bij de Wet chemische afvalstoffen heb 
ik verwezen naar de codificatie van de 
sociale wetgeving, die nog niet van de 
grond is. Thans hebben wi j weer met 
deze zaak te maken. In het voorlopig 
verslag drong onze fractie op een inte-
gratie van deze wet met in ieder geval 
de Wet chemische afvalstoffen. 

De Minister voelt hier niets voor, 
hoewel zij erkent dat het in technisch 
opzicht geen moeilijkheden zal opleve-
ren. Want op blz. 2 van de memorie 
van antwoord stelt zij, dat de regelin-
gen er niet anders uit zouden zien in-
dien beide wetten samengevoegd zou-
den worden. Waarom kan dat dan niet 
gebeuren? Alleen al uit een oogpunt 
van de dingen snel kunnen opzoeken 
is één wet al gemakkelijker. Bovendien 
sluit de Minister integratie in de toe-
komst niet uit. Geldt dan het bezwaar 
dat zij tegen integratie nu heeft - na-
melijk dat de Wet chemische afvalstof-
fen een centrale rol toedeelt aan de 
rijksoverheid en deze wet aan de lage-
re overheden - opeens niet meer? 

Mij lijkt dat bezwaar niet zo relevant, 
omdat het ook in andere wetten voor-
komt, dat zowel opdrachten aan de 
centrale overheid als aan de lagere 
overheden worden gegeven. Deze wet 
doet dat trouwens zelf ook. De opmer-
king van de Minister dat het van be-
lang is, dat ook deze Afvalstoffenwet 
optimaal gaat functioneren en spoedig 
in werking moet treden, is in dit ver-
band mijns inziens toch wel een dood-
doener. Mijn bezwaar tegen de beide 
wetten is verder dat noch in de ene 
noch in de andere aangegeven wordt, 
wat onder de afvalstoffen wordt ver-
staan. De grensafbakening tussen de 
beide wetten krijgt daardoor iets vol-
strekt willekeurigs. Uiteraard kan de 
wet niet vastleggen of oud brood nu 
nog net wel of net geen afval is. Er zal 
een zekere delegatie noodzakelijk blij-
ven om concreet vast te leggen, wat 
onder huishoudelijke en andere afval-
stoffen dient te worden verstaan. De 
wet zou toch minstens een ruime defi-
nitie moeten geven, zodat een kader 
wordt geschapen, waarbinnen de de-
legatiebevoegdheid dient te worden 
gegeven. De ingewikkeldheid, waartoe 
de sectorale wetgeving leidt, blijkt 
toch wel uit artikel 97, waarin staat dat 
deze wet geen toepassing vindt voor 
zover er voorschriften zijn gesteld bij 
of krachtens de Destructiewet, de Wet 
Olieverontreiniging Zeewater, de Be-
strijdingsmiddelenwet, enz. Ik vraag 
mij werkelijk af, of dat nog wel alle-
maal uit elkaar te houden is. Men kan 

hier nog bij halen de Wet op de lucht-
verontreiniging en straks misschien 
nog de nieuwe Wet op de geluidhin-
der. Hoofdstuk 6 is niet van toepassing 
voor zover de Ontgrondingenwet en 
de Natuurbeschermingswet regelen 
ter zake geven. Wordt dat niet erg in-
gewikkeld? Is het wellicht nuttig dat 
het ministerie een alfabetische klapper 
uitgeeft, waarin alle onderwerpen en 
trefwoorden staan, die betrekking heb-
ben op de milieuhygiëne en die verwij-
zen naar de vindplaatsen in andere mi-
lieuhygiënische wetten? Je kunt met 
zo'n klapper een heel eind komen. 

Ik kom op een aantal andere punten, 
die wat meer de wetstekst zelf betref-
fen. Ik wil de Minister bedanken voor 
de manier, waarop zij onze opmerkin-
gen uit het voorlopig verslag heeft be-
antwoord, en voor de wijzigingen, die 
naar aanleiding daarvan ook in het 
wetsontwerp zijn aangebracht. Er zijn 
echter nog enkele punten, waarover ik 
nadere vragen wil stellen. De Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 
heeft erop gewezen, dat artikel 3 wel 
erg strikt is geformuleerd. Moet geëist 
worden dat zelfs bij de meest afgele-
gen percelen iedere week afvalstoffen 
moeten worden afgehaald, ook als die 
percelen bij voorbeeld ver van de 
openbare weg af liggen of niet aan een 
verharde weg? Mij lijkt dat wat te veel 
gevraagd. Biedt de wet waarvan het 
ontwerp thans voor ons ligt nog enige 
soepelheid op dit punt, bij voorbeeld 
dat de gemeenten voor bepaalde per-
celen van deze verplichting ontheven 
kunnen worden? 

In de memorie van antwoord 
spreekt de Minister de verwachting uit 
dat door de EEG-commissie meer con-
crete acties zullen worden voorbereid 
op het gebied van het beperken van 
het ontstaan van afval en op het ge-
bied van het hergebruik. Hoe zijn de 
ervaringen van de Minister met het al-
gemeen comité voor de afvalstoffen 
en de permanente werkgroepen? 
Functioneren deze tot nu toe tot tevre-
denheid en wat leveren de werkzaam-
heden op? Kunnen wi j binnenkort 
meer EEG-richtlijnen verwachten? 
Voor zover ik weet, bestaan al een 
richtlijn Verwijdering afgewerkte olie 
en een richtlijn 'afvalstoffen'. Voorts is 
er een richtlijn in voorbereiding betref-
fende giftige en gevaarlijke afvalstof-
fen. Is de Nederlandse wetgeving 
meer geavanceerd dan de te verwach-
ten richtlijnen of is er over de inhoud 
daarvan nog helemaal niets bekend? 
Voldoet de Afvalstoffenwet wel hele-
maal aan de EEG-richtlijn van 16 juli 
1975? Van de bevoegde instanties 
wordt bijvoorbeeld geëist, soort en 
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hoeveelheid van de te verwijderen af-
valstoffen te plannen. Tevens wordt 
een driejaarlijkse verslaggeving ge-
eist. Dient dit laaste dan niet te worden 
vastgelegd in de wetstekst? 

De bepalingen met betrekking tot de 
autowrakken hebben de charme van 
de eenvoud. Eenvoudigheid bij de 
wetgeving is wel eens verdacht, om-
dat er dan meestal óf dingen over het 
hoofd worden gezien öf al te radicale 
oplossingen worden gekozen. Ik zeg 
niet dat de Minister dat hier heeft ge-
daan, maar ik wi l haar hierover nog 
wel een paar nadere vragen stellen. 

Het is verboden een autowrak aan-
wezig te hebben op een voor ieder 
zichtbare plaats. Wat is een autowrak 
en wat is een museumstuk? Ik ken 
plaatsen waar een oude legertank, een 
autobus of een brandweerauto, totaal 
ongeschikt voor gebruik, jarenlang 
hebben gediend als speelplaats voor 
kinderen. In het voorlopig verslag 
heeft mijn fractie gewezen op de mo-
gelijkheid van schuilplaatsen voor vee. 
Aangezien het hier om plaatselijke 
problemen gaat, geef ik er de voorkeur 
aan de ontheffingsbevoegdheid aan 
het gemeentebestuur te geven en niet 
aan Gedeputeerde Staten, zoals in arti-
kel 54 is bepaald. 

Ik ben overigens ook niet zo gelukkig 
met de formulering van een voor 'het 
publiek zichtbare plaats'. Iemand kan 
heel wel op zijn eigen erf een autowrak 
hebben staan, om wat voor reden dan 
ook. Dit hoeft nauwelijks belastend 
voor het milieu te zijn, terwijl dumping 
van een autowrak in een natuurgebied 
op een niet zichtbare plaats, veel be-
lastender kan zijn voor het milieu. Ik 
denk ook aan een Volkswagen op een 
paal, die op de openbare weg zicht-
baar is, als je bij Zwijndrecht rijdt. Mis-
schien heeft de Minister die wel eens 
gezien, als zij naar het zuiden rijdt. Ik 
vind de zichtbaarheid dan ook geen 
adequaat criterium. Ik had veel liever 
een formulering gehad die bepaalt dat 
het verboden is een autowrak aanwe-
zig te hebben op een plaats die vanuit 
algemeen hygiënisch oogpunt daar 
niet geschikt voor is. Net als bij de 
voor het publiek zichtbare plaats, kan 
de jurisprudentie uitmaken wat nier-
onder dient te worden verstaan. Even-
tueel zou de Minister de delegatiebe-
voegdheid kunnen krijgen om nadere 
regels te stellen. 

De formulering van artikel 18 doet 
denken dat het verbod zich richt tot de 
eigenaar of beheerder van de grond 
waarop het autowrak zich bevindt. Is 
het echter wel reëel dit verbod zo on-
genuanceerd tot hem of haar te rich-

ten? Het is best denkbaar dat er men-
sen zijn die een wrak dumpen op het 
terrein van een ander. Wie is er straf-
baar als de laatste eigenaar niet meer 
is na te sporen omdat bijvoorbeeld de 
kentekenplaten ontbreken? 

Hoe is de relatie van de bepalingen 
van artikel 18tot bestemmingsplan-
nen? Mij is verteld dat in sommige be-
stemmingsplannen het in opslag heb-
ben en/of bezitten van autowrakken 
expliciet wordt verboden. Als dit juist 
is dan gaat dit nog verder dan deze 
wet. Betekent dit dat dergelijke bepa-
lingen hun geldigheid verliezen? 

Overigens vind ik de bepalingen in-
zake autowrakken toch een beetje mis-
plaatst in dit wetsontwerp. Er hadden 
net zo goed bepalingen in kunnen 
staan over ledikanten en wasmachi-
nes. Dat is tenminste huishoudelijk af-
val. 

De regels in artikel 27 en volgende 
met betrekking tot het beperken van 
de afvalstoffen heb ik in het begin wei-
nig uitgewerkt genoemd. Ik heb ge-
zegd dat zij de Minister erg veel moge-
lijkheden geven om incidenteel in het 
industriële produktieproces in te grij-
pen. Ik ben het ermee eens dat oor-
zaakbestrijding effectiever is dan 
symptoombestri jding en daarom zal ik 
mij ook niet tegen de hier geformu-
leerde mogelijkheden verzetten, te 
meer omdat er al door publikatiever-
plichting en bezwaarmogelijkheden 
waarborgen zijn geschapen. Toch wil 
ik de Minister vragen om niet te veel 
op eigen houtje van deze bevoegdhe-
den gebruikte willen maken. Het lijkt 
mij zinvol dat beslissingen ex artikel 27 
niet worden genomen dan na uitvoe-
rig overleg met de EG-collega's, om-
dat onze internationale concurrentie-
positie hiermee is gebaat. Wat denkt 
de Minister hiervan? 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 18.08 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de Ar-
beidswet 1919 (Jongerenstatuut) 
(13 547). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Van der Gun (KVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voorstel waarover 
wi j vanavond spreken, is een onder-
deel van de aangekondigde maatrege-
len op basis van de nota inzake onder-

wijs en arbeidsmaatregelen voor wer-
kende jongeren, nog daterende uit de 
jaren 1970-1971 en mede een gevolg 
- de Minister zal zich dat zeker herinne-
ren - van de periode die wij toen ook 
in het georganiseerde bedrijfsleven 
meemaakten, van de gesprekken van 
de jongeren met de Stichting van de 
Arbeid, de Sociaal-Economische Raad 
en wat dies meer zij. 

Aan het wetsontwerp is een resul-
taat van twee jaar studie in de So-
ciaal-Economische Raad voorafgegaan 
en in feite komt het neer op een ver-
eenvoudiging en hergroepering van 
de beschermende maatregelen voor 
jeugdige personen. Dat verklaart ook, 
waarom wij als CDA-fractie in het 
voorlopig verslag een zekere teleur-
stelling hebben uitgesproken, omdat 
al jaren wordt gesproken over een 
leerlingstatus voor jeugdige werkne-
mers in Nederland zonder dat er al te 
veel op dit terrein is gerealiseerd. Dat 
is niet bedoeld als kritiek op het beleid 
van de Minister als zodanig, maar ge-
woon de constatering van een feit, na-
melijk het feit dat er toch met de reali-
sering van de gedachten, zoals die in 
de beginnota waren neergelegd, meer 
ti jd is gemoeid dan men misschien op 
dat moment vermoedde. 

De Minister heeft wel medegedeeld, 
dat er binnenkort een wetsontwerp te 
verwachten is op basis van een SER-
advies van 19 december 1975, dat be-
duidend verder gaat en veel meer in-
houd heeft. Wij beschouwen die me-
dedeling van de Minister dan ook 
maar als antwoord op de door ons uit-
gesproken teleurstelling met betrek-
king tot de ontwikkeling tot nu toe. Wij 
zijn overigens met de Minister van me-
ning, dat het aantal uitzonderingen 
van wettelijke bepalingen zo beperkt 
mogelijk dient te zijn en slechts toege-
staan zou kunnen worden bij algeme-
ne maatregel van bestuur. Daarom 
hebben wij in het voorlopig verslag 
nogal nadrukkelijk aan de Minister ge-
vraagd om voor de uitvaardiging van 
een dergelijke algemene maatregel 
van bestuur overleg te plegen met de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken 
van dit parlement. Die vraag heeft de 
Minister niet beantwoord. Wij gaan er- , 
van uit, dat het antwoord bevestigend 
zal zijn. 

Vervolgens heb ik nog een opmer-
king over onze vraag, hoe de Minister 
de minimale vakantie voor de werken-
de jongeren van 20 dagen denkt veilig 
te stellen. Hij antwoordt daarop, dat 
daaraan aandacht besteed zal worden 
bij het binnenkort in te dienen wets-
ontwerp tot wijziging van de mini-
mum-vakantieduur in het Burgerlijk 
Wetboek. Hij maakt in dit verband 
de opmerking dat hij met be-
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Van der Gun 
trekking tot het werken in de vakantie 
de keus wi l laten aan de jeugdigen zelf. 
Dat standpunt kunnen wi j onderschrij-
ven. 

De Minister heeft over een aantal 
uitzonderingen van wetsbepalingen 
het advies gevraagd van de SER bij 
schri jvenvan 11 november 1976, aan 
de SER gericht. Het algemeen uitgangs-
punt is nu als volgt. Er mag geen ar-
beid worden verricht door jeugdige 
personen tussen 19.00 en 7.00 uur. In 
de huidige wet had dat betrekking op 
fabrieken en werkplaatsen, maar nu 
wordt het uitgebreid tot kantoren. Dat 
heeft onze instemming. 

Bij het beschouwen van de uitzon-
deringen kom ik allereerst bij arbeid in 
verplegings- of verzorgingsinrichtin-
gen en vergelijkbare inrichtingen, zo-
als kinderbeschermingsinstituten, 
waarvoor arbeid tussen 19.00 en 23.00 
uur kan worden toegestaan, mits er 
een onafgebroken rustperiode is van 
12 uren, de uren tussen 23.00 en 7.00 
uur inbegrepen. Hierbij wordt nog me-
degedeeld, dat de arbeidsinspectie 
geen verdergaande ontheffing kan 
verlenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom hier-
mee tot de vraag waarom de Minister, 
terwijl hij aan de ene kant het stand-
punt verdedigt dat er zo weinig moge-
lijk uitzonderingen dienen te zijn, an-
ders dan bij algemene maatregel van 
bestuur, met betrekking tot deze cate-
gorie de zaak in de wet zelf regelt. Op 
blz. 16 van de memorie van toelichting 
zegt hij, het standpunt van de SER 
- ook voor deze categorie een regeling 
via algemene maatregel van bestuur, 
omdat deze categorie van mensen an-
ders in een uitzonderingspositie zou 
komen te verkeren - niet te kunnen de-
len. Hij wijst vervolgens op het tijdelij-
ke karakter van de regeling zoals zij nu 
ter tafel ligt. Wij zouden de Minister 
willen vragen, zijn standpunt nader toe 
te lichten. Of is het zo dat hij het gevoel 
heeft dat het bedrijfsleven, gelet op 
het tijdelijke karakter van de regeling, 
in de beperkte tijd die beschikbaar is niet 
uit de problematiek zal komen en dat 
hij daarom voor zekerheid kiest en dus 
voor regeling bij de wet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er wordt een 
aantal regelingen getroffen voor jon-
geren die werkzaam zijn in de sector 
van de horeca en voor jongeren-arties-
ten, en er worden bepaalde onthef-
fingsmogelijkheden genoemd voor ar-
beid voor jeugdigen op zaterdag en 
zondag, waarvan de Minister terecht 
zegt, dat dit zo beperkt mogelijk moet 
worden gehouden, en waarbij ove-
rigens 17 vrije zondagen per jaar moe-

ten worden gegarandeerd. De Minister 
noemt hiervan een aantal categorieën 
en zegt vervolgens, dat dit ook van 
toepassing kan zijn op eventueel nader 
door hem aan te wijzen situaties, re-
creatiecentra enzovoort. Op zich zelf 
hebben wi j hiermee geen problemen. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
de Minister dit met de nodige zorgvul-
digheidzal doen. 

In dit verband is er één punt waarbij 
wi j toch wel even moeten stilstaan, na-
melijk de mogelijkheid die de Minister 
noemt - als één van de mogelijkheden -
van het bezorgen van kranten op za-
terdag. In dit verband speelt een ge-
heel andere problematiek een rol. Tot 
nu toe was de situatie zo, wat de kran-
tenbezorging betreft, dat bij beschik-
king van 2 augustus 1971 van 's mor-
gens zes uur af met de krantenbezor-
ging een aanvang kan worden ge-
maakt. De Minister vindt dit klaarblij-
kelijk erg vroeg. Hij stelt voor, over te 
gaan op zeven uur, omdat - gezien het 
leefpatroon in Nederland op dit mo-
ment - zes uur kan betekenen dat de 
nachtrust om vijf uur moet worden on-
derbroken. Dit kan betekenen dat men 
onvoldoende nachtrust krijgt. Hier-
door kan weer sprake zijn van nadelige 
invloed op de leerprestaties. 

Het is merkwaardig, dat toen een 
soortgelijk probleem in West-Duits-
land aan de orde was, men van Duitse 
specialistische zijde - de Minister zal 
well icht zeggen, dat het andere specia-
listen betreft dan die, welke hij hier 
heeft gehoord - niet zo negatief over 
dit vroege opstaan sprak, maar dat in-
tegendeel zelfs werd gezegd, dat door 
de jongeren meer schade wordt gele-
den door de manier waarop zij in scho-
len en dergelijke zijn gehuisvest dan 
door dit op zich zelf vroege opstaan. 

De heer Verbrugh (GPV): In West-
Duitsland heeft men deze zomer nog 
geen zomerti jd! 

De heer Van der Gun (KVP): Het is een 
kwestie van een uur. Wij gaan ook 
naar de zomertijd toe, en West-Duits-
land hopelijk volgend jaar ook. Het is 
dus een nog maar zeer tijdelijk ver-
schil. Ik hoop tenminste dat de harmo-
nisatie binnen de EG er ook toe zal lei-
den, dat men volgend jaar in de 
Bondsrepubliek hiertoe zal overgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het tijdstip 
van zeven uur is op zich zelf een groot 
probleem. Het kan althans grote pro-
blemen geven, met name voor scho-
lieren, namelijk omdat rekening moet 
worden gehouden met het feit, dat de 
aanvangsuren van middelbare scho-
len en dergelijke tegenwoordig rond 
acht uur liggen en uiterlijk half negen, 

zodat de voor dit werk beschikbare tijd 
op zich zelf zeer wordt beperkt. 

Bovendien vragen wi j ons af waar-
om de Minister hier niet even royaal 
als met betrekking tot de besteding 
van de vakantie ook het oordeel aan de 
jeugdigen zelf overlaat. Waarom wil 
hij dit niet aan de jongeren, die over 
het algemeen dit werk doen om daar-
door de beschikking te krijgen over 
een of ander duurzaam gebruiksmid 
del, waar zij normaal niet aan toe ko-
men, overlaten? 

Dan merkt de Minister ten slotte wat 
de zaterdag betreft op, dat het op zich 
zelf wel kan, maar dat dit vanzelfspre-
kend niet zal mogen leiden tot een in-
breuk op de vijfdaagse werkweek voor 
jeugdige personen. 

Ik geloof dat, gelet op het feit dat de 
kranten in een normale situatie nog al-
ti jd zes dagen per week verschijnen, 
de Minister hier iets in het geding 
brengt, ten aanzien waarvan hij toch 
wel een nadere verklaring zal moeten 
geven welke waarde hij aan de door 
mij eerder geciteerde zin toekent. 

Ons standpunt is vooralsnog dat 
met betrekking tot de krantenbezor-
gers de huidige situatie gecontinueerd 
zou moeten worden. Dit voorkomt een 
groot aantal praktische moeilijkheden. 
Wij zijn door de argumentatie van de 
Minister nog niet overtuigd van de 
noodzaak op zeven uur over te gaan. 

Thans nog een enkele opmerking 
over de op zich zelf toch wel wat eigen-
aardige procedure, die overigens 
voor een deel berust op een samen-
loop van omstandigheden. Het is ei-
genlijk te betreuren dat wij dit wets-
ontwerp behandelen, terwijl het SER-
advies op basis van de adviesaan-
vrage van1976 nog niet binnen is. Ik 
heb inmiddels begrepen dat er wel een 
ontwerp klaar is en dat, wanneer het 
normale overleg weer kan plaatsvin-
den na de moeilijkheden die door de 
staking ontstaan zijn, een advies dan 
tegemoet kan worden gezien. Het zou 
plezieriger zijn geweest als wi j het 
SER-advies erbij hadden kunnen heb-
ben. Ik heb reden om aan te nemen dat 
ook in het nieuwe advies van de So-
ciaal-Economische Raad inzake het in de 
wet regelen van de positie van verzor-
gingshuizen en wat dies meer zij, 
waarover een verschil van inzicht be-
staat tussen de Minister en de So-
ciaal-Economische Raad, de SER op-
nieuw op dezelfde positie zal aandrin-
gen. Ik vind het feit dat wij nu dit wets-
ontwerp behandelen, terwijl de proce-
dure in de Sociaal-Economische Raad 
aan de orde is, minder gelukkig. 

Het maakt het naar onze mening in 
hoge mate urgent dat, wanneer de Mi-
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nister op een gegeven ogenblik tot uit-
zonderingen via algemene maatrege-
len van bestuur overgaat, hij vooraf 
overleg pleegt met de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken zoals wi j dit in 
het voorlopig verslag hebben ge-
vraagd. 

n 
De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op 3 september 1975 
heeft de Minister van Sociale Zaken 
een wijziging van de Arbeidswet 1919 
aan de Tweede Kamer doen toeko-
men. Deze wijziging met een wettelijke 
arbeidsregeling ten behoeve van de 
werkende jeugd, moet gezien worden 
tegen de achtergrond van de inhoud 
van de Nota onderwijs- en arbeids-
maatregelen (de Nota Grosheide/Rool-
vink). 

In genoemde nota werd aangekon-
digd een arbeidsplan, een tienjaren-
plan, gericht op het bereiken van een 
gelijkwaardige onderwijssituatie voor 
alle jongeren beneden de 18 jaar, die 
kansen moet bieden om zich naar aan-
leg en ambitie ten volle te ontplooien 
(zitting 1970/1971,10 904). De realise-
ring van genoemd plan kreeg een eer-
ste aanzet in de verlenging van de vol-
ledige leerplicht in 1971 (1 augustus) 
tot negen jaar en de invoering van de 
partiële leerplicht. 

Eveneens onderging de Arbeidswet 
1919 op die datum een wijziging com-
plementair aan de onderwijsmaatre-
gelen. In 1974 werd de tweedaagse 
leerplichtverlenging ingevoerd voor 
het tiende jaar en in 1975 werd de par-
tiële leerplicht voor twee dagen per 
week 'opgeschoven' naar het elfde 
jaar, met dien verstande dat gelijktijdig 
de volledige leerplicht werd verlengd 
tot en met het tiende leerjaar. 

De Minister is van mening dat het 
ontwerp-Jongerenstatuut een verdere 
aanzet is tot de realisering van het ko-
men tot de arbeidsbescherming van 
de jeugd. Hierbij moet nog aangete-
kend worden, dat ook op 1 januari 
1973 al maatregelen genomen waren 
door deze Minister, om jonge werkne-
mers te beschermen in hun werksitu-
atie. Ik denk hierbij aan het nieuwe ar-
beidsbesluit voor jeugdigen. In dit be-
sluit wordt namelijk niet meer, zoals 
voorheen, uitsluitend arbeid verboden 
die schadelijk is voor de lichamelijke 
gezondheid van jonge werknemers, 
maar ook arbeid die een nadelige in-
vloed kan uitoefenen op hun geestelijk 
welzijn. 

Artikel 27 van dat besluit geeft hier-
over voorbeelden aan: 'werkzaam-
heden die eenzijdig zijn, weerzin op-

wekken of onvoldoende mogelijkhe-
den bieden voor sociale contacten'. 
Voor de jeugdige wordt het voorts 
noodzakelijk geacht dat de arbeid 
wordt verricht onder gunstige omstan-
digheden en dat de aard van het belo-
ningssysteem aanvaardbaar is. 

Ik ben begonnen om via genoemd 
overzicht te tonen, dat er met betrek-
king tot de bescherming van de jeugdi-
gen wel iets gebeurd is in de directe 
arbeidssfeer, maar dat er ten opzichte 
van een fundamentele wijziging van 
het systeem nog steeds vraagtekens 
geplaatst moeten worden. Ook in dit 
ontwerp wordt dat weer aangegeven. 
Gewezen wordt naar de nota-Groshei-
de/Roolvink, maar ook in dit ontwerp 
valt weer niet waar te nemen waar pre-
cies de aansluiting zit. Voorbijgegaan 
wordt aan de educatieve problemen, 
de inkomensproblematiek van de jon-
geren in het kader van de opstelling 
van de werkgevers enz. Waar zijn de 
educatieve waarborgen met betrek-
king tot de deelneming aan het maat-
schappelijk leven ter verruiming van 
de mogelijkheden tot het opdoen van 
ervaringen? 

De stagenota is nog steeds niet aan-
wezig en naar verluidt geheel onder ta-
fel. Werkgevers zorgen ervoor dat ve-
len op voorhand geneigd zijn onder-
wijs te weinig te waarderen indien het 
vinden van een werkkring erdoor kan 
worden belemmerd. 

Niet voor niets kwam deze Minister 
met een stimuleringsmaatregel voor 
de werkgever. Hiermee moesten ze 
over de streep gehaald worden. Om 
grotere jeugdwerkloosheid te voorko-
men, kwam men zelfs niet toe aan een 
afbouwpercentage, zodat bedrijven 
die voorheen ook al met jongeren 
werkten hiervan direct konden pro-
fiteren. 

De vraag hierbij - die ook is terug te 
vinden in een jaarverslag van de Ar-
beidsinspectie - is of essentiële voor-
waarden wel voldoende aanwezig wa-
ren om méér te kunnen bereiken dan 
het opheffen van belemmerende fac-
toren bij werkgevers via compensatie. 
Eenzijdig stimuleren is nog iets anders 
dan veelzijdig motiveren, aldus het 
jaarverslag. Indien men dan ook via 
een wijziging van de Arbeidswet uit-
gaat van een optimale ontplooiing van 
de jongere, zal dat bezien moeten wor-
den vanuit een totaal kader. Dan moet 
ook aangegeven worden de problema-
tiek in het onderwijsveld waar grote 
moeilijkheden zijn terug te vinden met 
betrekking tot het ontwikkelen van 
nieuwe onderwijsvormen gericht op 
de educatieve belangen van die jonge-
re. Laat men eens aangeven waarom 

er zo'n groot cursus-verzuim is opge-
treden. Lag dit aan de jongere, aan de 
werkgever of aan de financiën? 

De Minister zegt in dit ontwerp al-
leen maar wat hij bedoelt met de be-
grippen leerlingstatus (rechtspositie 
van leerlingen, die werkzaamheden 
verrichten met het oog op hun vor-
ming en opleiding) en werknemerssta-
tus (het leveren van een bijdrage aan 
het produktieproces): de overgang 
van de rechtspositie van werknemers 
tot die van leerling. Dit zijn uitspraken 
die aansluiten bij het interimadvies 
van de SER van 21 juni 1974: 'onder-
havige maatregelen dienen afgestemd 
te zijn op de maatschappelijke ontwik-
kelingen welke ertoe zullen leiden dat 
alle jongeren een volledige leerlingsta-
tus zullen verkrijgen'. 

Dat zijn leuke gedachten, maar laten 
we ons eerst eens afvragen: 

a. hoe wi j werkende jongeren, die in 
het huidige onderwijs de minst reële 
mogelijkheden hebben gekregen, kun-
nen laten delen in het welzijn, zodat 
men actief deel kan nemen aan het so-
ciale en culturele leven van onze sa-
menleving; 

b. hoe dit onderwijs leren met prak-
tijkervaring zal passen in een over-
gangsregeling naar een nieuwe me-
thodiek vooral le 16-18jarigen. 

Het is duidelijk, dat deze twee ge-
dachten wel een eenheid vormen in 
het regeringsbeleid, maar dat de uit-
werking zeer verschillend wordt ge-
hanteerd door twee belangrijke depar-
tementen, namelijk Onderwijs en Soci-
ale Zaken. 

Ook bij deze wijziging van de Ar-
beidswet worden geen directe beleids-
mogelijkheden aangegeven met be-
trekking tot de aanpassing aan een on-
derwijssysteem, gericht op de ont-
plooiing van de arbeidende mens 
maar gaat men weer uit van een her-
stel van het contractuele evenwicht, de 
bescherming tegen mogelijke mis-
bruik. Wij ontkomen er dan ook niet 
aan om hier nog steeds van de werk-
nemersstatus uit te gaan. Ik onder-
streep volledig de gedachten van de 
Minister op dit punt. Het betekent 
daarnaast dat de voorgenomen wijzi-
gingen van dit ontwerp op waarden 
getoetst moeten worden, zoals zij in 
het ontwerp zijn vermeld, waarbij zo 
nodig natuurlijk verbeteringen aange-
bracht moeten worden. 

Jammer genoeg bestaat dit ontwerp 
echter voor een groot deel uit directe 
aanpassingen in plaats van uit een to-
tale wijziging, gericht op echte ver-
nieuwing. Het laatste zal echter in een 
tweede deel van het Jongerenstatuut 
meer kansen krijgen. Het spijt ons dan 
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ook dat genoemde splitsing is aange-
bracht in plaats van het in zijn totaliteit 
te beoordelen. 

De weg naar dit ontwerp is toch al 
erg lang geweest. Ik wi l een paar moei-
lijkheden noemen die zich daarbij heb-
ben voor gedaan op basis van de aan-
bevelingen welke gedaan zijn in het 
eindverslag van de gespreksgroep Jon-
gerenstatuutvan 16 december 1970 en 
de EEG-aanbevelingen van 31 januari 
1967, is op 26 juni 1972 een ontwerp 
van wet tot wijziging van de Arbeidswet 
bij de SER ter advisering aangeboden; 

op 21 juni 1974 heeft de SER over 
het eerste deel een interimadvies uit-
gebracht - SER-publikatie nr. 9. 74 -
dat: 

op 3 september 1975 aan de Tweede 
Kamer is gezonden; 

op 19 december 1975 is een vervolg-
advies van de SER afgekomen - SER 
publikatie nr. 1 .75- ; op dit moment 
moet dit tweede deel nog bij de Kamer 
aankomen. 

Naar ik heb begrepen van de Minis-
ter, zal dat niet zo gek lang meer du-
ren. Dit geeft echter wel de weg aan 
die het ontwerp in zijn totaliteit heeft 
begaan., laten wij echter terug keren 
tot dit ontwerp. Het beoogt een ver-
scherping van een aantal hoofdbepa-
lingen van de Arbeidswet en de sa-
menvoeging in één hoofdstuk van de 
thans over de hoofdstukken II, III en IV 
van de Arbeidswet 1919 verspreid 
voorkomende regelingen betreffende 
jeugdige personen te realiseren; hier-
bij wordt uitgegaan van de volgende 
paragrafen: 

verbod van kinderarbeid; 
arbeid in verband met onderwijs; 
arbeids- en rustti jden; 
bijzondere voorschriften inzake ge-

zondheid en veiligheid, die - zoals al 
eerder door mij is gezegd - ook in het 
Arbeidsbesluit Jeugdigen al een deel 
van hun kracht hebben gekregen per 1 
januari 1973. Het lijkt mij juist en over-
zichtelijk om, ten aanzien van dit ont-
werp mijn opmerkingen per paragraaf 
te maken. 

Ik wi l beginnen met het verbod van 
kinderarbeid. Na het wetje van Van 
Houten is natuurlijk ten opzichte van 
de kinderarbeid en de bescherming 
nogal wat gebeurd. De leeftijden zijn 
verhoogd waaronder geen arbeid mag 
worden verricht. Uitzonderingen en 
ontheffingen moesten daarbij meestal 
werken in het belang van het kind. Hoe 
controleert men een en ander? Men 
kan dan wel in artikel 9 lid 3 aangeven 
dat er zo nodig arbeid aangegeven 
wordt of het tijdsvak waarbinnen ge-
werkt mag worden, maar hoe contro-

leert men dat bij arbeid in de land-
bouw en in winkels waar het eigen of 
aangehuwde kinderen dan wel pleeg-
of adoptiekinderen van 13 jaar betreft? 
Is deze verhoging van 12 naar 13 jaar 
eigenlijk een meegroeiproces of heb-
ben bij de Minister andere motieven 
meegespeeld? 

Artikel 9a gaat uit van ontheffingen 
met betrekking tot het gestelde in arti-
kel 9. Natuurlijk is hierbij gesteld - en 
ik had ook niets anders verwacht van 
deze Minister - dat deze ontheffingen 
slechts mogen worden verleend, in-
dien zij niet het belang van het kind 
kunnen schaden. Wij wil len echter ver-
der gaan. Wij zijn van mening dat aan 
die ontheffing voorwaarden moeten 
worden verbonden met het oog op de 
vorming en de opleiding van de be-
trokken jeugdige. Hierover wil ik dan 
ook een uitspraak van de Kamer vra-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hartmeij-
er, Van der Heem-Wagemakers, Van 
der Lek En Worrell wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

overwegende dat ontheffingen op 
grond van artikel 9a van de Arbeids-
wet 1919, eerste lid, onder b, en gelet 
op het derde lid van dat artikel, slechts 
mogen worden verleend, indien die in 
het belang van de jeugdige zijn; 

is van oordeel dat aan die ontheffing-
en voorwaarden moeten worden ver-
bonden met het oog op de vorming en 
opleiding van de betrokken jeugdige, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het tweede punt betreft 
de arbeid in verband met het onder-
wijs. Artikel 9b geeft de werkgever mo 
gelijkheden druk uit te oefenen op zijn 
jeugdige werknemer om tijdens de 
schoolvakantie zijn week vol te maken 
in het bedrijf waar hij werkt. Natuurlijk 
is het geen verplichting, maar het is 
ook geen verplichting om voor een 
zakcentje te werken. Je moet echter 
maar voor de keuze worden gesteld. Is 
er eigenlijk al eens een onderzoek ge-
weest naar de gevoelens van de jeug-
digen met betrekking tot de keuze van 
werken of niet werken tijdens de 
schoolvakantie? Indien dit niet het ge-
val is, zou het dan geen aanbeveling 
verdienen om zo'n onderzoek toch 
eens te doen? Dit kan bijvoorbeeld 

zeer gemakkelijk via de onderwijsinsti-
tuten lopen. 

Met betrekking tot de schoolkeuze, 
genoemd in artikel 9b, lid 4, heeft de 
Minister in zijn antwoord de vrijheid 
van schoolcursuskeuze gegarandeerd. 
Wi j hadden eigenlijk ook niets anders 
verwacht, maar artikel 4 kan door an-
deren gemakkelijk anders worden uit-
gelegd. 

Het derde punt betreft de arbeids- en 
rusttijden. De Minister heeft de aan-
vangstijden van het bezorgen van 
kranten teruggebracht naar 7.00 uur 's 
morgens. Wij begrijpen wel de achter-
gronden die de Minister daarvoor 
heeft gehanteerd. Hij heeft hierbij ge-
dacht aan bescherming van de jeugdi-
gen. Dat is begrijpelijk, maar wi j me-
nen dat hieruit moeilijkheden kunnen 
voortkomen. Wij zouden zeer gelukkig 
zijn, indien de Minister zou kunnen ko-
men tot een overgangsregeling, waar-
door er t i jd vri j komt voor de verant-
woordeli jke personen bij de dagbla-
den om tot een andere oplossing te ko-
men. Het principiële punt is hierbij ook 
weer totaal buitenspel gezet. In de me-
morie van antwoord is helemaal niet 
ingegaan op de vraag, waarom jeugdi-
gen bereid of verplicht zijn 's morgens 
voor schooltijd zo vroeg dergelijk werk 
te doen. Zit dat in het gezinsinkomen 
of doet men het maar tijdelijk om iets 
extra's te kunnen kopen? Zijn er mis-
schien nog andere normen die een rol 
spelen? Wie geeft mij antwoord op de-
ze vragen? 

Wij houden de Minister aan zijn ant-
woord, voor wat het Landbouwschap 
betreft, met betrekking tot de be-
voegdheden van personen, op wie een 
verordening van toepassing is als be-
doeld in artikel 21ter, derde lid, met 
betrekking tot de arbeids- en rusttij-
den. Wij zouden deze problematiek 
kunnen betrekken in de toekomstige 
arbeidswetgeving. Wij zijn het met de 
Minister eens dat wi j over deze proble-
matiek het advies van de SER moeten 
afwachten. 

In verband met de zondagarbeid in 
verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 
wordt nu nog steeds de mogelijkheid 
gegeven, dat anderen dan de perso-
nen die zich met verpleging en verzor-
ging bezighouden ook zondagarbeid 
verrichten. Wij zijn het daarmee niet 
eens, omdat er via een goede planning 
wel andere mogelijkheden aanwezig 
zijn. Wij wil len artikel 9i, tweede l id, 
dan ook graag gewijzigd zien en die-
nen om die reden een amendement in. 

Een ander belangrijk punt dat hier-
bij nog meespeelt betreft de begelei-
ding van de leerlingen in de verple-
ging en verzorging. In het verleden zijn 
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hiermee nogal wat moeilijkheden ge-
weest. Er worden nogal vreemde za-
ken naar voren gebracht, bijvoorbeeld 
dat jongeren 's avonds en 's nachts en 
zelfs op zaterdag en zondag moeten 
werken zonder dat begeleiding plaats-
vindt. Is de Minister dit ook bekend en 
heeft er in het verleden een duidelijke 
controle ten opzichte van deze perso-
nen plaatsgevonden? Als dat niet is 
gebeurd, in hoeverre is de Minister 
dan bereid voor deze leerlingen, die 
ook bescherming nodig hebben, con-
trole te doen plaatsvinden? 

D 
De heer Dragstra (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voor ons liggende ont-
werp-Jongerenstatuut voorziet in het 
samenbrengen en verscherpen van 
bepalingen van de Arbeidswet 1919 
die betrekking hebben op jeugdige 
werknemers. Op het tot stand komen 
van dit statuut is jarenlang aangedron-
gen door jongerenorganisaties. Het 
uitbreiden van de rechten van de wer-
kende jongeren kan dan ook worden 
gezien mede als resultaat van de druk 
die zij hierop hebben uitgeoefend. 

Een van de kernpunten is naar onze 
mening de positie van de jongeren die 
deelnemen aan het parttime-onder-
wijs. Het huidige ontwerp vormt een 
verbetering van deze positie. Ook de 
kwestie van het leerlingenstatuut is 
hierbij aan de orde gesteld. Ons stand-
punt is - de Minister en de Kamer kun-
nen weten, dat wi j hierover uitvoerig 
en verschillende keren hebben gespro-
ken - dat, zolang nog geen sprake is 
van volwaardig dagonderwijs aan de-
ze jongeren, niet aan het recht van uit-
betaling van het minimumjeugdloon 
kan en mag worden getornd. Wij ver-
zetten ons daarom tegen een ver-
mindering van de rechten van jeugdi-
ge werknemers, ook als dit gebeurt 
door de invoering van een zogenaam-
de leerlingenstatus. 

Wat de vergroting van deelneming 
van jongeren aan het onderwijs be-
treft, sluiten wij ons aan bij het stand-
punt van de onderwijsvakbond ABOP 
en het FNV, namelijk dat een ontwikke-
ling in gang moet worden gezet om 
volledig dagonderwijs te realiseren. 
Wij zien nu een andere ontwikkeling -
deze is niet onbekend - waarin door 
ondernemers, met name in Twente, 
getracht wordt van het minimum-
jeugdloon af te komen en de jeugdige 
werknemers op te zadelen met een 
leerlingencontract. Wij hebben de ge-
volgen en het verzet hiertegen gezien. 
Ligt het streven van de ondernemers 
om hiertoe te komen in het wets-

ontwerp opgesloten of kunnen op dit 
gebied in de toekomst openingen wor-
den gemaakt? Op dit punt wil len wi j 
graag een antwoord hebben. 

Naar aanleiding van het verzoek van 
de vorige spreker van de PvdA, die 
sprak over de situatie van jongeren in 
verzorgings- en verpleegtehuizen en 
dergelijke, wi l ik de Minister vragen of 
hij de conclusies van de onderzoeken 
die zijn gedaan of zullen worden ge-
daan, aan de Kamer kenbaar wil ma-
ken. Welke maatregelen denkt de Mi-
nister te nemen? 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het pleit voor het wonen in 
ons land, dat bij ons vrij veel overeen-
stemming bestaat over de wijzigingen 
die in de Arbeidswet worden voorge-
steld om de positie van jongeren in het 
arbeidsproces niet te laten verslechte-
ren, ook niet nu de jeugdwerkloosheid 
zulke grote vormen heeft aangeno-
men. 

De samenvoeging in een hoofdstuk 
van de verschillende bepalingen in de 
Arbeidswet die op wat men noemt kin-
deren en jeugdigen betrekking heb-
ben, heeft als zodanig onze instem-
ming. 

In artikel 9 wordt behoudens uitzon-
deringen een algemeen verbod uitge-
vaardigd voor het verrichten van ar-
beid door kinderen. Ik kan mij ermee 
verenigen, dat de mogelijkheid tot het 
bezorgen van kranten door kinderen 
van 15 jaar en ouder wordt beperkt tot 
de tijd na 7.00 uur. Ik geeft toe, dat ik 
niet weet hoe het tegenwoordig is 
gesteld met de nachtrust van scholie-
ren. Misschien zitten zij al om 5.00 uur 
's morgens Franse woordjes in te 
stampen in verband met de verwachte 
executie van een schriftelijke test om 
8.30 uur op school. Dit gebeurt echter 
niet elke dag. Daarom meen ik dat het 
argument van de Minister inzake vol-
doende nachtrust terecht is. Waar-
schijnlijk zullen dan wel kleinere be-
zorgwijken moeten worden ingesteld 
en meer bezorgers en bezorgsters 
worden gevraagd. Dat moet passen bij 
het streven van het kabinet om de in-
komsten te spreiden, want zij zullen 
wel minder verdienen! 

Meer moeite heb ik met de wijziging 
die is aangebracht in het tweede lid 
onder d van artikel 9. Waarom is de 
leeftijdsgrens verhoogd van 12 naar 13 
jaar? Zijn niet veel kinderen juist nu l i-
chamelijk vroeger rijp dan voorheen? 
Het lijkt mij moeilijk een grens af te ba-
kenen tussen wat moet worden be-
schouwd als werkzaamheden in de 
huishouding en werkzaamheden ten 

behoeve van landbouw of van winkels 
die met een woonhuis een geheel vor-
men. In veel kleine bedrijven helpt ie-
dereen mee, zowel in het gezin als in 
het bedrijf. De moeder is in deze geval-
len vaak volledig in het bedrijf inzet-
baar; zij helpt soms zelfs het grootste 
deel van haar ti jd in het bedrijf en laat 
vele huishoudelijke werkzaamheden 
aan de kinderen over. Dat kan niet ver-
boden worden, maar de rollen kunnen 
omgekeerd worden. Als de grenzen 
tussen werkzaamheden in het bedrijf 
en in het gezin zo vaag zijn, zou de be-
paling beter kunnen vervallen. Dan 
blijft staan dat arbeid verboden is. 
Meehelpen kan dan op vri jwil l ige basis 
gebeuren, dus als het kind er plezier in 
heeft. Een dergelijke wijziging zal met 
een tegemoet komen aan mijn andere 
bezwaren. 

Kinderen onderde 13 jaar kunnen 
wel eens een bestelling wegbrengen, 
een vak bijvullen of een winkel aanve-
gen. Dat moet mogelijk blijven. 

In het voorlopig verslag is door mijn 
fractie de vraag gesteld, waarom de 
Minister het minderheidsadvies van 
de SER inzake het verrichten van werk 
tijdens de schoolvakanties door parti-
eel leerplichtigen niet heeft opgevolgd. 
De minderheid had daarvoor een hele 
reeks van argumenten, waaraan onze 
fractie er nog enkele kan toevoegen. 

Het vinden van vakantiewerk is ieder 
jaar moeilijker en toch gaat, ook voor 
de scholier, van het verrichten van va-
kantiewerk een belangrijke, opvoeden-
de invloed uit. 

Een ander argument om het minder-
heidsadvies van de SER te volgen, is, 
dat partieel leerplichtigen misschien 
iets sterker staan bij een sollicitatie 
naar een vakantiebaan, omdat zij meer 
ervaring hebben met het arbeidspro-
ces. 

Wat de Minister in dit opzicht wi l , 
lijkt mij daarom niet helemaal redelijk. 
Hij wi l de jeugdige in de praktijk hier-
over zijn eigen beslissing laten nemen. 
Gelooft de Minister werkelijk dat er 
veel partieel leerplichtigen zijn met 
ambitie voor een vakantiebaan, die op 
die leeftijd zo solidair zijn dat zij niet 
solliciteren omdat zij daardoor de kan-
sen voor hun schoolgaande leeftijdge-
noten verkleinen? Sollicitanten naar 
eenzelfde baan zijn meestal niet de 
eersten om solidair te zijn. Waarom zal 
het minder juist zijn de partieel leer-
plichtigen naast de reeds bestaande 
verplichting tot het volgen van onder-
wijs ook de verplichting op te leggen 
dat zij niet mogen werken tijdens hun 
schoolvakantie? Dit zijn geen verplich-
tingen die elkaar wederzijds verster-
ken. Het verbod om vakantiewerk te 
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verrichten betekent juist een verlich-
t ing voor de jongere. Het biedt boven-
dien een zekere mate van zelfbescher-
ming. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben te maken met 
een wetsontwerp met een beperkte 
strekking. De Minister heeft in de stuk-
ken uitvoerig uiteengezet, in welk ver-
band wi j dit wetsontwerp moeten be-
zien. Ik zal dan nu ook niet ingaan op 
de nog te verwachten nadere regelin-
gen met betrekking tot de leerlingsta-
tus, met betrekking tot de begeleiding 
van jongeren, op het jongerenregle-
ment en allerlei zaken die in het kader 
van de maatregelen voor de werkende 
jeugd nog te wachten zijn. Ik meen dat 
ik er goed aan doe mij tot het onderha-
vige wetsontwerp te beperken. Op een 
punt zal ik echter een uitzondering ma-
ken, al was het maar voor het even-
wicht van de discussie van vanavond. 
Voor zover namelijk door voorgangers 
op dit spreekgestoelte bezwaar is ge-
maakt tegen opleidingen in het be-
drijfsleven zal ik op dat punt een ander 
geluid laten horen. Ik vind het altijd 
nog beter dat jongeren een bedrijfsop-
leiding volgen dan dat zij slechts voor 
werkloosheid kunnen kiezen. 

De doelstelling van dit wetsontwerp 
is beperkt. Het beoogt een bijstelling 
tot stand te brengen van een aantal 
hoofdbepalingen op basis van de prak-
tijk, zoals die zich in de loop der jaren 
heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt 
getracht een samenvoeging tot stand 
te brengen en daardoor een aantal ver-
spreide bepalingen inzake arbeid van 
jongeren overzichtelijk te maken. Ik 
kan mij verenigen met deze doelstel-
ling. In algemene zin kan ik mij ak-
koord verklaren met dit wetsontwerp. 
In het voorbereidend overleg is over 
een aantal zaken voldoende bevredi-
gend gediscussieerd om nu niet meer 
op de algemene strekking van dit 
wetsontwerp behoeven in te gaan. 

Ik maak een uitzondering voor enke-
le onderdelen, waarover ik nog wel 
een opmerking wil maken. 

In de stukken hebben wij erop aan-
gedrongen de herwaardering van die 
bepalingen niet in een te strak keurslijf 
te wringen. Het antwoord van de Mi-
nister was, dat daarvoor geen vrees 
behoefde te bestaan omdat aan-
sluiting werd gezocht bij de gegroeide 
praktijk. In algemene zin valt dat ook 
wel te verwachten, maar toch zou ik 
graag van de Minister op dit punt een 
toezegging willen hebben, met name 
waar het gaat om de zaterdag-arbeid 

van jeugdigen in horeca-, winkel en 
aanverwante bedrijven. Ook met be-
trekking tot de kosten voor de jonge-
ren heeft de detailhandel grote proble-
men. Ik wi l de Minister met klem vra-
gen de op dit punt bestaande praktijk 
te bestendigen en het deze bedrijfssec-
toren niet moeilijker te maken dan het 
al is. Ik weet dat hierover nog adviezen 
worden verwacht, maar ik zou het toch 
wel op prijs stellen als de Minister mij 
op dit punt een geruststellende mede-
deling kan doen. 

Een tweede punt betreft de dagblad-
bezorgers. Ik ben er erkentelijk voor 
dat de uitzondering alsnog in de wet is 
opgenomen, maar gezien de huidige 
situatie vind ik toch dat er nog twee 
elementen ontbreken. 

In de huidige tekst blijft de mogelijk-
heid tot het bezorgen van dagbladen 
feitelijk gebonden aan een vijf-daagse 
werkweek, zij het dat bij de eerste nota 
van wijzigingen in artikel 9k, tweede 
lid, tweede volzin, uitzonderingen op 
de bepalingen inzake de rusttijd ter 
vergoeding van afwijkingen van het 
gestelde in lid 1 mogelijk zijn gemaakt. 
De heer Van der Gun heeft al gezegd -
en ik zeg: gelukkig! - d a t dagbladen nu 
eenmaal ook op zaterdag plegen te 
worden bezorgd. Ik vind het een bij-
zonder ingewikkeld gedoe om via een 
uitzondering op een regel het mogelijk 
te maken, toe te staan dat dat gebeurt. 
Het gaat hier immers om een zeer dui-
delijke vorm van part-time werk, waar-
van ik vind dat de normale vijfdaagse 
regel daarop niet van toepassing be-
hoeft te zijn. Ik vind dan ook - en daar-
toe heb ik een amendement ingediend 
- dat dit maar in de wet mogelijk moet 
worden gemaakt. 

De praktijk wordt wel degelijk ver-
scherpt door bezorging vóór 7 uur te 
verbieden. Terecht worden hiertegen 
vanuit de dagbladpers grote bezwaren 
naar voren gebracht. Het gaat hier om 
het bezorgen van 2 min. dagbladen. 
Dat is geen kleinigheid. Men heeft een 
bijzonder ingewikkeld systeem moe-
ten opbouwen om het op deze wijze 
tot stand te brengen. Bovendien ont-
staan juist door het vroege begin van 
scholen grote problemen als men niet 
vóór 7 uur mag bezorgen. Er ontstaan 
problemen bij de jongeren omdat het 
dan minder aantrekkelijk voor hen 
wordt en ook bij de dagbladbezorging 
omdat de vervangingsproblemen veel 
groter worden. 

Op de vraag, of de Regering deze 
zaak niet wat te strak heeft aangetrok-
ken, heeft zij zelf geantwoord dat van 
die herwaardering slechts in zoverre 
sprake kan zijn, dat deze betrekking 
heeft op wat er ten aanzien van de re-

geling tot nu toe in de praktijk is vast 
gelegd. Dat is op dit punt echter niet 
het geval. Ik ben daarom van mening, 
dat het goed is om in de wet de huidi-
ge regeling, die zoals krachtens de 
beschikking van 2 augustus 1971 geldt, 
op te nemen. Het argument dat de jon-
gelui dan te vroeg moeten opstaan 
vind ik wel bijzonder bevoogdend. La-
ten wi j ons als wetgever toch niet in dit 
soort zaken mengen. Het gaat hier om 
volstrekt vrijwill ige beslissingen van 
de jongeren; men doet dit meestal 
zeer tijdelijk omdat men het geld wil 
verdienen voor bepaalde aanschaffin-
gen. Men is in Duitsland zelfs tot de 
conclusie gekomen dat het gezond is, 
dit soort activiteiten een bepaalde pe-
riode te verrichten. Naar mijn mening 
gaan wi j wel erg ver, als wi j dit wette-
lijk onmogelijk maken. Ik zie niet dat er 
ooit in de praktijk van ernstige bezwa-
ren is gebleken. Ook in de stukken heb 
ik hierover niets kunnen lezen. Daarom 
heb ik bij amendement alsnog voorge-
steld, het tijdstip op zes uur te bren-
gen. 

De heer Hartmeijer heeft gevraagd, 
of de Minister geen overgangsregeling 
tot stand kan brengen. Mij is niet dui-
delijk wat die zou moeten inhouden. 
Of zou dat moeten betekenen, dat hij 
de situatie zoals zij nu is wil handha-
ven? Dan zijn wi j het weer met elkaar 
eens. 

De heer Hartmeijer (PvdA): U gaat er 
heel gemakkelijk aan voorbi j , waar de 
belangen liggen. U wijst er nu op dat 
de jongeren bepaalde zaken niet kun-
nen kopen, omdat zij later moeten be-
ginnen, maar u moet eerlijk zeggen dat 
verlating van het tijdstip ten koste van 
de dagbladwerkgevers gaat. Zij kun-
nen hun kranten dan later wegbren-
gen; de abonnementen gaan dan wei-
licht achteruit, omdat men gemakkelij-
ker bij een kiosk koopt. Als u zegt dat 
het ten koste van het inkomen van de 
jongere gaat, zeg ik dat wi j eens moe-
ten gaan bezien, of wi j geen andere re-
gelingen kunnen treffen om deze jon-
geren een inkomen te geven. 

De heer Rietkerk (VVD): Maar ik heb 
nog steeds geen antwoord op mijn 
vraag, wat u bedoelt met die over-
gangsregeling. 

De heer Hartmeijer (PvdA): Die is be-
doeld om een aanpassing te krijgen. 
Men weet hoe dat in de praktijk gaat. Ik 
heb zelf 11 jaar bij een krant gezeten, 
dus weet hoe de praktijk meestal is. 
Het is duidelijk dat men niet van de 
ene op de andere dag een ander bezor-
gingssysteem kan invoeren. Men 
moet eens gaan bekijken, of men an-
dere mensen dan schooljongens van 
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15 jaar - in de praktijk zijn zij 12 of 13 
jaar - hiervoor kan aantrekken. De 
heer Rietkerk zegt dat er in de praktijk 
nooit iets is voorgekomen. Ik wijs erop 
dat er in Eindhoven een keer een onge-
luk is geweest, waarbij een jongere be-
trokken was. Het is duidelijk dat ande-
re systemen gevolgd gaan worden. De 
kranten staan dan op naam van de ou-
ders, de vrouw of de moeder, terwijl 
de kinderen van 13 of 14 jaar die kran-
ten gaan bezorgen. Dat moet men ook 
bedenken. 

De heer Rietkerk (VVD): Het is mij nog 
niet helemaal duidelijk.maar dat zal 
wel aan mij liggen. Ik begrijp de heer 
Hartmeijer zo, dat hij ten slotte wel 
naar een regeling wi l , waarin dit voor 
de jongeren niet meer mogelijk zal 
zijn. Ik moet zeggen, ook in het belang 
van de jongeren, dat ik dit een onjuiste 
en overdreven zaak vind. 

De heer Hartmeijer (PvdA): De dag-
bladmensen moeten voor de bezor-
ging zorgen. U zegt dat daarvoor een 
oplossing gevonden moet worden. 
Dat moet men dan niet bij de jongeren 
zoeken. Die oplossing moet men in an-
dere regelingen vinden. Vandaar dat 
men tot een overgangsregeling moet 
komen. Bijvoorbeeld zou het eerste 
jaar het oude systeem kunnen gelden, 
en zou men het tweede jaar een half 
uur later kunnen beginnen; ten slotte 
komt men dan bij de oplossing van de 
Minister. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik vind dat on-
der de huidige regeling de belangen 
van de jongeren op dit punt en die van 
de dagbladpers op een redelijke ma-
nier overeenkomen. Ik ben daarom 
voorstander van continuering van de 
huidige regeling. 

Mijnheer de Voorzitter! In de memo-
rie van antwoord en in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is door 
de Regering de mogelijkheid afgewe-
zen om daar waar in bedrijven flexibe-
le werktijdregelingen gelden deze ook 
van toepassing te doen zijn op jonge-
ren, omdat zij van oordeel is dat dan in 
bepaalde gevallen de achturige werk-
dag voor jongeren zou moeten wor-
den overschreden. Die acht uur wordt 
van essentieel belang geacht. Om die 
reden wordt het onmogelijk gemaakt, 
de flexibele werktijdregelingen ook op 
jongeren van toepassing te doen zijn. 

Nu vind ik op dat punt dat toch wel 
van een vergaande bevoogding sprake 
is, omdat die flexibele werktijdregelin-
gen een wat modernere vorm zijn van 
wat meer vrijheid binnen de onderne-
ming om zelf het begin en het eind van 

je werktijd te bepalen. Die regelingen 
zijn bovendien altijd gebonden aan 
bloktijden en aan minima en maxima. 
Ik zou het toch wel erg betreuren wan-
neer jongeren daarvan door de wet 
buitengesloten zouden moeten wor-
den. 

Minister Boersma: Bedoelt u ook meer 
dan 8 uur per dag? 

De heer Rietkerk (VVD): Ik bedoel in 
bepaalde omstandigheden ook meer 
dan 8 uur per dag. Ik ken regelingen 
waarbij men vanuit het bedrijf zelf die 
dagelijkse arbeidstijd laat variëren tus-
sen 7 uur en 9 uur. Ik wi l niet zo ver 
gaan dat dit een onbegrensde arbeids-
duur per dag moet kunnen zijn. Ik ben 
er bepaald voor dat in een beperkte 
vorm door de jongeren daaraan ook 
kan worden deelgenomen en dan zo 
dat de districtshoofden van de arbeids-
inspectie per geval kunnen beslissen 
of dit al dan niet verantwoorde regelin-
gen zijn. Met het oog daarop heb ik 
een amendement ingediend waarbij in 
artikel 9f, tweede lid, wordt voorge-
steld te lezen in plaats van 8,5 uur, 9 
uur. Ik meen dat wi j dan ook meewer-
ken aan de modernisering van ar-
beidsverhoudingen en dat wij die niet 
afremmen door een deel van de be-
trokken werknemers daar weer buiten 
te houden. Dat zou ook in de bedrijven 
de harmonie van arbeidsvoorwaarden 
die bij voorkeur toch voor het hele per-
soneel moeten gelden, onnodig ver-
storen. 

Ik heb opmerkingen gemaakt naar 
aanleiding van de uitzonderingen die 
in de wet heel duidelijk zijn gemaakt 
voor verpleeginrichtingen en dergelij-
ke. De Minister antwoordde dat dit 
juist is, maar dat dit komt omdat de 
Regering vind bij zo'n zwaarwegend 
belang als dat van de volksgezond-
heid, dit zo uitdrukkelijk te moeten uit-
zonderen van andere vormen van 
werk. Dit alles neemt niet weg dat ik 
daar toch een zekere discriminatie van 
belangen in vind blijven zitten. Ik wil 
opmerken dat het er dan toch op neer-
komt - want deze wet is geschreven 
met het oog op de belangen van jon-
geren - dat wi j hier toch met relatieve 
belangen van jongeren te maken heb-
ben. Voor mij is nog steeds niet bevre-
digend dat dan, de door mij natuurlijk 
ook bijzonder belangrijk geachte, vor-
men van verpleging en dergelijke wel 
zo zwaar wegen dat de belangen van 
jongeren daar enigszins voor terugge-
nomen kunnen worden, terwij l je zou 
moeten zeggen dat er ook andere 
soorten werkzaamheden in deze maat 
schappij zijn die even belangrijk kun-
nen zijn, maar nu wettelijk op een an-

der niveau worden geplaatst. Ik vind 
dat een wat weinig bevredigende zaak, 
maar ik wil met deze opmerking verder 
volstaan. 

D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook van onze kant wil ik 
een aantal opmerkingen plaatsen over 
het voorliggende wetsontwerp. Ik mag 
die opmerkingen maken mede na-
mens de fractie van de PPR. 

Op zich zelf zijn wi j bepaald niet on-
tevreden met het bijeenbrengen van 
een aantal bepalingen ten aanzien van 
jeugdigen in de arbeidssituatie in een 
geheel, waardoor wat ten aanzien van 
de jongeren is bepaald, enigszins 
overzichtelijker wordt. Wij hebben in 
het voorlopig verslag al laten merken 
dat wi j niet het gevoel hebben dat wi j 
nu met het belangrijkste deel van de 
regelingen ten aanzien van de jonge-
ren bezig zijn. Wij betreurden het nog 
niet toe te zijn aan het regelen van die 
zaken die al zo lang in discussie zijn; 
begeleiding van jongeren in de onder-
neming, reglementen voor jongeren 
die in een onderneming werkzaam 
zijn, etcetera. Wij zijn verheugd uit de 
memorie van antwoord te vernemen 
dat een wetsontwerp op dit punt nu 
spoedig op komst is. 

Wij zijn er wel benieuwd naar, hoe 
dat eruit zal zien. Dat zijn wij altijd als 
er een wetsontwerp op komst is, maar 
in dit geval wi l ik er een enkele opmer-
king over maken. Als ik moet afgaan 
op het SER-advies van 19 december 
1975, waarin een aantal voorstellen ter 
zake zijn gedaan, dan moet ik zeggen 
dat, als datgene wat in dat wets-
ontwerp is neergelegd niet meer is 
dan dat, wij ons een beetje bekocht 
zullen voelen. Wat daarin wordt voor-
gesteld, bestaat eigenlijk uit allemaal 
dingen die in alle bedrijven ten aan-
zien van alle werknemers min of meer 
van zelf zouden moeten spreken. Het 
spreekt toch vanzelf dat, wanneer 
mensen in dienst komen, zij worden 
ingelicht over hun rechten, over de 
manier waarop zij zich zelf kunnen en 
moeten beschermen en over alle ins 
en outs van het bedrijf en de gang van 
zaken aldaar. 

Het gaat erom, dat men die jongeren 
binnen de onderneming een aantal fa-
ciliteiten geeft, die ten goede komen 
aan hun opleidingsmogelijkheden, 
hun ontplooiingsmogelijkheden en 
dergelijke. Daarover heb ik in het ad-
vies - maar ik begrijp heel goed dat 
wetgeven iets heel anders is dan advi-
seren - weinig gezien. 

Ik ga nu weer even terug naar het 
voorliggende wetsontwerp. De Minis-
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ter zegt, dat wij voorlopig nog niet toe 
zijn aan een leerlingenstatus. Van het 
woord 'voorlopig' schrikken wi j een 
beetje. Lange tijd was er inderdaad de 
gedachte, dat wi j naar de leerlingen-
status tot 18 jaar toe zouden moeten. 
Dat zou wellicht een goede zaak kun-
nen zijn, maar alleen - dat is een- en 
andermaal onderstreept - wanneer er 
dan ook opleidingen zijn voor al die 
jongeren die voldoen aan de werkelij-
ke verlangens en eisen, die aan zo'n 
opleiding mogen worden gesteld uit 
een oogpunt van verantwoord onder-
wijs, uit een oogpunt van begeleiding 
van deze jongeren en uit een oogpunt 
van algemene vorming. Bovendien 
zouden deze opleidingen moeten be-
antwoorden aan gebleken behoeften 
en mogelijkheden van alle soorten jon-
geren, die zich op op de arbeidsmarkt 
en in dit geval de onderwijsmarkt aan-
bieden. Er moeten dus voldoende op-
leidingen zijn. Ten tweede zou het tot 
nu toe vrij vage begrip participatieon-
derwijs eens een keer echt moeten 
worden ingevuld. Dat wil zeggen dat er 
een geregelde rechtspositie moet ko-
men van stagiaires, van mensen die 
hun praktijkopleiding volgen. Ook 
moet komen vast te staan, dat stages 
niet kunnen worden gebruikt als lever-
antie van goedkope produktieve ar-
beid. De Minister zal het met mij eens 
zijn, dat deze voorwaarden bepaald 
nog niet vervuld zijn. Er zijn niet vol-
doende opleidingen, die aan de be-
hoeften van alle jongeren kunnen vol-
doen. Er is nog geen stagenota. Het 
ziet er ook naar uit, dat het nog wel 
even zal duren voordat die er is. Maar 
uit de praktijk blijkt, dat wi j op dit mo-
ment onvoldoende garanties hebben 
tegen het gebruiken van leerlingen 
voor het onder bepaalde omstandig-
heden verrichten van produktieve ar-
beid. 

De heer Rietkerk (VVD): U zegt: 'uit de 
praktijk blijkt'. Ik zou graag voorbeel-
den horen. 

De heer Van der Lek (PSP): Dan bent u 
wat te vroeg. 

Er is nog een ander probleem, dat ik 
in dit verband toch even wi l noemen. 
Als de al veel besproken stagenota er 
is en wi j ooit echt over de leerlingen-
status gaan spreken, dan zullen wi j dat 
natuurlijk nog uitvoeriger aan de orde 
krijgen. Wij vragen ons het volgende 
af. Het blijkt, dat vele jongeren op hun 
15e, 16e, 17e jaar veel liever juist wèl 
aan het produktieproces wil len deelne-
men, eventueel op part timebasis. Zij 
geven er de voorkeur aan een zekere 
eigen verantwoordelijkheid te dragen, 

een eigen inkomen te verwerven en 
zich een deel te voelen van die volwas-
sen maatschappij. 

Wij staan voor het di lemma, dat wi j 
aan de ene kant de jongeren bescher-
men - nog steeds in de gedachte, dat 
wi j dit moeten doen tot zij 18 jaar zijn; 
dit is iets wat soms bijna op betuttelen 
gaat lijken - maar dat wi j aan de ande-
re kant bemerken, dat wi j hen, maat-
schappelijk gesproken, niet eens kun-
nen beschermen tegen allerlei vormen 
van uitbuiting en misbruik. Ik denk bij 
voorbeeld aan wat er gebeurt met de 
nieuwe bedrijfsopleidingen, aan 
Twente, aan het Umondgebied, waar 
ondernemers de opleidingen in eigen 
hand nemen, waarbij zij zeggen: Wat 
wi j bieden is een complete opleiding. 
Wat je er aan werk bij doet, is dus al-
leen maar leerarbeid. Je krijgt van mij 
daarom alleen maar zakgeld. Hierop 
doelde ik zojuist. 

De heer Rietkerk (VVD): Als men een 
complete opleiding biedt en men geeft 
hiervoor zakgeld, dan is dat toch geen 
misbruik en uitbuiting van betrokke-
nen? Dan is dat: deze jongelui een be-
hoorlijke vakopleiding bieden. Ik vind 
dit heel wat beter dan op dit punt in 
het geheel niets doen. 

De heer Van der Lek (PSP): Het ont-
trekt zich van geval tot geval aan onze 
beoordeling, in hoeverre een deel van 
hun arbeid wel degelijk aan de produk-
tie in het bedrijf van de betrokken 
werkgever ten goede komt. Dit geldt 
ook voor stage-arbeid. Vandaar dat dit 
- zoals de SER terecht heeft gezegd -
zo moeilijk te onderscheiden catego-
rieën zijn, dat de koppeling tussen leer-
en arbeidsovereenkomst niet moet wor-
den losgelaten. 

De heer Rietkerk (VVD): Dit probleem 
is al jaren oud en er zijn uitvoerige 
rechterlijke uitspraken over, in welke 
mate wel en in welke mate niet van 
produktieve arbeid kan worden ge-
sproken. Ik zie niet in dat dit plotseling 
een probleem van vandaag zou zijn. 
Dit is er sinds de stage-arbeid bestaat. 

DeheerVanderLek(PSP): Ik ben dit 
geheel met u eens, maar ik wil dan wel 
onderstrepen, dat het ons standpunt 
is, dat elke arbeid een behoorlijke be-
loning verdient en dat arbeid, wanneer 
zij in een bedrijf plaatsvindt, onder een 
aantal waarborgen op het punt van 
rechtspositie moet geschieden. Het 
loslaten van de status van werknemer 
lijkt ons altijd onjuist, voor iemand die 
binnen een bedrijf werkzaam is, of hij 
nu voor 100% leert of voor 50% leert 
en voor 50% produceert, of dat de ver-
houding nog anders is. 

De heer Rietkerk (VVD): Maar als ie-
mand er een pure opleiding krijgt. 
Waarom moet hij dan loon voor arbeid 
hebben? 

De heer Van der Lek (PSP): Omdat ik 
vind, dat opleidingen van gemeen-
schapswege en niet door particuliere 
ondernemers moeten worden gege-
ven. 

De heer Rietkerk (VVD): O! Dus ook 
geen particuliere scholen en zo? Als er 
in een bedrijf een opleiding is, moet 
voor arbeid worden betaald. Als oplei-
ding door andere particulieren plaats-
vindt, is het wèl opleiding? Dit is naar 
mijn mening een vooroordeel tegen 
het bedrijfsleven dat u niet staande 
kunt houden! 

De heer Van der Lek (PSP): Dit is naar 
mijn mening geen vooroordeel, maar 
een oordeel op grond van een jaren-
lange praktijk. Bovendien ben ik het in 
zoverre met u eens, dat men deze zaak 
pas ten principale kan oplossen wan-
neer men de gedachte dat leren ook 
arbeid is zo ver doortrekt, dat men 
voor elk leren een loon geeft. Vandaar 
dat wi j ook al sedert jaar en dag voor-
stander zijn van een studieloon. Als 
men deze gedachte goed uitwerkt, 
komt men inderdaad tot de conclusie, 
dat men - ongeacht de vraag of ie-
mand zich ijverig bezighoudt met het 
zich bekwamen dan wel met het pro-
duktieve arbeiden - iedereen een basis 
inkomen zou moeten geven. Zoals de 
heer Rietkerk weet, is dit ons uitgangs-
punt. Ik weet dat dit voorlopig een 
utopie is. Ik weet ook dat de Minister 
nu denkt: Daar heb je ze weer! Maar 
het is de consequentie als men deze 
zaak in haar volle omvang doordenkt. 
Niettemin ook los hiervan voelen wi j 
er helemaal niets voor om jongeren, 
omdat de arbeidsmarkt op het ogen-
blik zodanig is, dat het heel moeilijk is 
om werk te krijgen, over te leveren aan 
misschien bonafide, maar misschien 
ook veel minder bonafide opleidingen 
waarvan niemand, ook de vakbond 
niet, kan controleren hoeveel goedko-
pe produktieve arbeid hieruit voort-
komt, ten gunste van de ondernemin-
gen waar deze opleidingen worden 
opgezet. Ik vind dat een kant, die wi j 
niet op moeten. Ik wi l dat nog eens na-
drukkelijk onderstrepen. 

De heer Rietkerk (VVD): Waar haalt u 
het vandaan dat niemand dat kan con-
troleren? 

De heerVanderLek(PSP): Wie wilt u 
die controletaak dan opdragen? Wij 
hebben het hier over onderwijs. Dan 
zou de opleiding toch in ieder geval 
moeten vallen onder de onderwijs-
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voorzieningen. Ik denk, dat u dat ook 
wel zult voorstaan. Maar zolang wi j het 
nog niet eens zijn over de stageproble-
matiek, kunnen wi j toch niet toestaan 
dat hier en daar incidentele situaties 
dan maar door bedrijven zelf worden 
opgelost? Het gaat toch om de vraag 
wat produktieve arbeid is en wat al-
leen leerarbeid? 

De heer Rietkerk (VVD): Er wordt met 
de opleidingen niets geheimzinnigs 
gedaan. Alle organisatie die hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen zich daar-
over laten informeren. Men kan per 
geval laten controleren en zo nodig de 
rechter erbij halen om te beoordelen 
of er wel of niet sprake is van produk-
tieve arbeid. Als u zegt, dat niemand 
kan controleren, is dat gewoon een 
slag in de lucht. 

De heer Van der Lek (PSP): En wat is 
dan de positie van bij voorbeeld een 
leerling die ziek wordt of een ongeluk 
krijgt bij zijn stage? Is dat geregeld? 

De heer Rietkerk (VVD): Een leerling 
die ziek wordt, zal wel of niet de stage-
vergoeding krijgen - ik weet dat niet 
eens - , maar de stagevergoeding is 
voor betrokkene niet primair. Hij is in 
opleiding. Hetzelfde kan ook gebeuren 
bij een leerling op een atheneum of zo. 
Dat zijn toch niet de problemen waar-
om het in dit verband gaat? 

De heer Van der Lek (PSP): Hij is niet 
op een atheneum. Hij is niet op een 
school, die hij zelf gekozen heeft. Hij is 
door de belabberde arbeidssituatie ge-
dwongen op een bedrijfsschool te 
gaan, waar hij wellicht helemaal niet 
heen zou zijn gegaan, omdat hij veel 
liever direct een baan bij dat bedrijf 
had gehad. 

De Minister heeft advies gevraagd 
aan de SER, weliswaar niet over de 
ontkoppeling van arbeidsovereen-
komst en leerovereenkomst. Ik heb ge-
zien, dat dit nadrukkelijk uitgesloten 
wordt. Wel is advies gevraagd over 
mogelijkheden onder de volledige be-
taling van minimumloon voor de ge-
werkte dagen uit te komen,om te kij-
ken of er niet toch onderscheid kan 
worden gemaakt en in hoeverre dat in 
een voorziening, een wettelijk kader of 
beleidsmaatregelen zou kunnen wor-
den vastgelegd. Wij vinden dat een be-
denkelijke zaak. Wanneer verwacht de 
Minister het advies? Heeft hij al enig 
idee wat hij daarmee gaat doen? Zal 
het in wetgeving of ministeriële beslui-
ten worden omgezet? 

Ik wil nog eens aandringen op mo-
gelijkheden om met de Minister van 
Onderwijs de hele problematiek van 

bedrijfsopleiding met uitsluitend zak-
geld te bekijken vanuit de invalshoek, 
dat dit een vooruit lopen is op wat wi j 
dan de leerlingstatus noemen, die 
door ons als ongewenst wordt gezien. 

In de wet staat verder, dat jeugdige 
personen moeten worden gedefini-
eerd als arbeiders die...enz. enz. Bete-
kent dat nu dat, als een jeugdige per-
soon geen arbeidsovereenkomst 
heeft, hij dan niet een jeugdige per-
soon is in de zin van deze wet? Ik neem 
aan van wel. Moet ik daaruit dan niet 
concluderen, dat er een stuk van de 
bescherming ten opzichte van arbeid 
die kan worden verricht, wegvalt? Met 
andere woorden: Hoe verhoudt deze 
definitie van een jeugdige persoon 
zich ten opzichte van het hele leerling-
vraagstuk? 

Wij hebben gevraagd over het niet 
mogen werken tijdens vakanties van 
de partieel leerplichtigen en of het wel 
reëel is te zeggen, dat dit een discrimi-
natie zou zijn ten opzichte van andere 
jeugdigen, die in hun schoolvakanties 
immers wel mogen werken. 

Als er ergens sprake zou moeten zijn 
van feitelijke bescherming, dan zou 
dat het geval zijn bij zo'n arbeidsver-
bod voor jeugdige partieel leerplichti-
gen tijdens hun vakanties. Zij hebben 
namelijk veel kortere vakanties omdat 
het werknemers zijn. Omdat het 
werknemers zijn, is het voor hen geen 
zaak om in die paar weken - het zou 
ook bijna niet kunnen - hun vakantie-
geld te verdienen. De vakantie zou dan 
immers al weer om zijn. De zin van een 
dergelijke bepaling is niet dat zij in een 
ongunstige concurrentiepositie komen 
te staan ten opzichte van leerlingen 
van dagscholen, maar is de bescher-
ming tegen de pressie om in die toch 
vaak al moeilijke vakantietijd, waarin 
bazen het moeilijk hebben alle arbeids-
plaatsen bezet te krijgen, door te wer-
ken, hetzij bij dezelfde baas, hetzij bij 
een andere baas in dezelfde branche. 
Ik pleit er dus voor, een dergelijk ver-
bod in te voeren. 

De bevoogding van de vrouwen -
artikel 10 - zal ik op advies van de Mi-
nister, gegeven in de memorie van 
antwoord, nu niet bespreken. Ik hoop 
daarop terug te komen bij de herzie-
ning van de Arbeidswet. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen inzake huishoudelijke afvalstof-
fen, autowrakken en andere catego-

rieën van afvalstoffen (Afvalstoffen-
wet) (13 364). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Allereerst spreek ik mijn dank uit 
voor de vriendelijke woorden die vri j-
wel alle leden van de Kamer hebben 
gewijd aan de wijze, waarop de 
schriftelijke behandeling, met name 
van de kant van ons departement, 
heeft plaatsgevonden. Die aan ons ge-
geven lof zou ik graag wil len doorge-
ven aan onze ambtenaren, die aan dit 
wetsontwerp zo buitengewoon hard 
en zo buitengewoon consciëntieus 
hebben gewerkt. 

Het wetsontwerp inzake afvalstoffen 
waarover wij nu spreken is nodig. Wij 
hebben geprobeerd, hierin een beleids-
instrumentarium te scheppen waar-
mee het probleem kan worden aange-
pakt. Dit probleem - dat van de afval-
stoffen - is nog even acuut, zo niet 
acuter dan op de datum van indiening 
van het wetsontwerp. De Kamer kent 
de feiten waarschijnlijk even goed als 
ik. Jaarlijks komen werkelijk giganti-
sche hoeveelheden afvalstoffen vrij in 
Nederland. Ik citeer enige cijfers uit de 
memorie van toelichting, om de ernst 
van de situatie nog eens duidelijk te 
maken: 3,9 min. ton huishoudelijk af-
val, 500.000 ton grof gezinsvuil, 1 min. 
ton bedrijfsafval, 4 min. ton bouw- en 
sloopafval, 260.000 ton autowrakken. 

De verwerking van deze afvalstoffen 
als geheel genomen geschiedt, mil ieu-
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hygiënisch gezien, niet op een aan-
vaardbaar niveau. Nog steeds wordt 
ongeveer 50% van de huishoudelijke 
afvalstoffen ongecontroleerd gestort. 
Men kan zich hierbij allerlei situaties 
voorstellen, variërend van ordinaire 
vuilnisbelten tot stortplaatsen die niet 
aan de eisen voldoen. 

Ook bij deze wet zien wi j ons - zoals 
bij vr i jwel alle milieuhygiënische wet-
geving - voor een dubbel probleem 
geplaatst en moeten wi j twee dingen 
tegelijk doen, namelijk saneren en pre-
ventie toepassen. Naar onze mening -
ik sluit nu even aan op een opmerking 
van mevrouw Epema-Brugman - komt 
dit doel in de beweegreden voldoende 
naar voren. Terecht heeft mevrouw 
Epema-Brugman aangehaald waarom 
het eigenlijk allemaal draait, name-
lijk de woorden 'verder te beperken'. 
Het is noodzakelijk, de belasting van 
het milieu door afvalstoffen verder te 
beperken en daartoe wettelijke regels 
op te stellen. Daarin zit naar onze over-
tuiging het dubbele doel van dit wets-
ontwerp: saneren en voorkomen dat 
het overigens net zo blijft als het nu is. 

Om nu tot een sanering van de afval-
verwijdering te komen, is in het wets-
ontwerp een aantal taken en bevoegd-
heden aan de diverse overheden toe-
bedeeld. In dit wetsontwerp hebben 
wi j - niet geheel voorbijgaande aan 
opmerkingen die over het destijds in-
gediende voorontwerp van wet waren 
gemaakt - een grote mate van decen-
tralisatie ingebouwd. De gemeenten 
zijn ingeschakeld in de eerste, meer 
kleinschalige fase, namelijk de huis-
aan-huis inzameling van het huisvuil. 

De volgende fase is de verwerking. 
Hiervoor dienen de gemeenten zich in 
regionale samenwerkingsverbanden 
aaneen te sluiten. Alleen zo kan de -
vaak deplorabele - wijze van verwer-
ken op een milieuhygiënisch verant-
woord niveau worden gebracht. 

Aan de provinciale besturen zijn be-
langrijke verantwoordelijkheden toe-
vertrouwd in verband met deze ver-
werking. Zij stellen de plannen vast 
voor de verwerking van huishoudelijk 
en ander afval; zij zijn belast met het 
vergunningenbeleid op basis van de 
provinciale plannen. 

De rijksoverheid ten slotte speelt 
een overkoepelende rol. De provinci-
ale plannen moeten door de Kroon 
worden goedgekeurd. Bij de goedkeu-
ring zal natuurlijk niet gedetailleerd 
worden gekeken naar typisch regiona-
le aspecten. Als je de planning dele-
geert aan de provincies, moet je daar-
aan een bepaalde ruimte gunnen. Zo-
dra echter in een provinciaal plan ele-

menten voorkomen die landelijk door-
werken, dient de rijksoverheid zorgvul-
dig te toetsen. Voor de provinciale 
plannen zullen door het departement 
richtlijnen worden uitgevaardigd. Hier-
in zullen criteria voor het goedkeu 
ringsbeleid worden aangegeven. De 
hierboven omschreven aanpak geldt 
voor de huishoudelijke afvalstoffen. 
Een soortgelijke benadering is in het 
wetsontwerp neergelegd ten aanzien 
van de andere categorieën afvalstof-
fen. 

Dit nu is in hoofdlijnen het instru-
mentarium om tot sanering te komen. 
De tweede taak, die ik al heb genoemd 
en die minstens zo belangrijk is, is het 
voorkomen dat nieuwe saneringssitu-
aties ontstaan, door het nemen van 
preventieve maatregelen. Met het oog 
hierop zijn ingrijpende bevoegdheden 
opgenomen om al in het stadium van 
de produktie maatregelen te nemen en 
het ontstaan van afvalstoffen tegen te 
gaan. 

Ook heb ik een afschrift gekregen 
van de brief van Natuur en Milieu. Met 
genoegen las ik daarin de omschrij-
ving van het afvalstoffenbeleid dat wi j 
proberen te voeren: 'Het voorkomen 
van het ontstaan van afval is belangrij-
ker dan het opruimen daarvan'. Deze 
uitspraak is afkomstig van de direc-
teur-generaal Milieuhygiëne; uiter-
aard onderschrijf ik haar volledig. 

Vervolgens wi l ik iets zeggen over 
de sanering en de preventie. Ik moet 
daarbij aantekenen dat in de praktijk 
de sanering uiteraard voorop zal lopen 
en ook voorop zal moeten lopen. De 
maatregelen in het preventieve vlak 
zijn voor een groot deel nog in de fase 
van studie en onderzoek, te zeer om ze 
nu reeds ongeconditioneerd met één 
grote zwaai te kunnen gaan invoeren. 

Alle sprekers hebben over het her-
gebru ik " recycling -gesproken. Hun 
enthousiasme varieerde. Zeer positief 
is gereageerd door de heren Van Kuij-
en en Van Houwelingen, positief door 
mevrouw Epema, vrij negatief door de 
heer Beekmans en negatief door de 
heer Van het Schip. De heer Tuijnman 
meldt terecht dat het hergebruik naar 
zijn mening ten zeerste wordt bepaald 
door problemen van organisatie. Hij 
zegt dat de vraag van efficiency zeer 
belangrijk is en pleit voor het inwinnen 
van adviezen. Ik zou bijna zeggen: 
Uiteraard. In verband met de opmer-
king van de heer Tuijnman om met de 
meest betrokkenen te overleggen zou 
ik bijna zeggen: Ik doe niets anders 
dan overleggen met de meest betrok-
kenen. 

Thans wi l ik een aantal opmerkingen 
maken over het hergebruik die ik in het 

kader van dit wetsontwerp graag kwijt 
wi l . Ik wil 'hergebruik' dan gebruiken 
in de ruimst mogelijke zin van het 
woord. Dat wi l dan zeggen: Elke activi-
teit, waardoor voor een afvalstof een 
betere bestemming wordt gevonden 
dan verwerking als afval zonder enig 
nuttig neveneffect. In deze tamelijk rui-
me interpretatie valt onder hergebruik 
niet alleen een nieuwe technologie 
voor het opwerken van chemisch of 
huishoudelijk afval tot grondstoffen, 
maar ook het gebruiken van slakken 
uit de verbrandingsinstallatie voor 
huishoudelijk afval ten behoeve van 
wegenaanleg is in deze formulering 
hergebruik. 

Ik geloof mèt de Kamer dat er twee 
belangrijke motieven zijn om het her-
gebruik, mits aan bepaalde voorwaar-
den is voldaan, te bevorderen. In de 
eerste plaats is het belang van de mi-
lieubescherming gediend met de toe-
passing van een recyclingmethode, 
aangezien hierdoor een milieubelas-
tende afvalverwijderingsactiviteit niet 
meer behoeft plaats te vinden. Dit mi-
lieubeschermingsbelang is ook de ba-
sis voor de diverse bevoegdheden die 
in het wetsontwerp met het oog op het 
hergebruik zijn opgenomen. Het twee-
de motief om hergebruik toe te passen 
is gelegen in de besparing die hiermee 
wordt bereikt ten aanzien van nieuwe 
grondstoffen. Bij dit aspect is natuur-
lijk de Minister van Economische Za-
ken het nauwst betrokken. Daarom be-
treft het hergebruik een zaak die in 
nauw overleg tussen mijn ambtge-
noot van Economische Zaken en mij 
dient te worden behartigd. Anders dan 
een enkele afgevaardigde verbleek ik 
niet bij deze gedachte. 

Het toepassen van hergebruik kan 
worden overwogen bij praktisch alle 
categorieën afvalstoffen: huishoude-
lijk afval, autowrakken, bedrijfsafval 
enzovoort. Per categorie afvalstoffen 
dient men dan weer naar de hierin 
aanwezige afvalcomponenten te kij-
ken. Deze componenten zijn bij voor-
beeld ijzerhoudende metalen, non-fer-
rometalen, papier, glas, kunststof, rub-
ber, textiel enzovoort. Afgezien van de 
kosten kan technisch gesproken 
meestal voor elke component een re-
cycling-methode worden ontwikkeld. 
Daarmee is nog niet de vraag beant 
woord, of men het dan ook moet doen. 
Bij de vraag, welke recycling-methode 
wordt gekozen staan globaal genomen 
twee benaderingen open. In de eerste 
plaats kan men uitgaan van scheiding 
aan de bron. In een bedrijf houdt men 
de afvalstromen bij het vri jkomen al 
apart. Bij het huishoudelijk afval moet 
men dan denken aan een gescheiden 
inzameling. Dat ligt voor de hand. 
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Daarna moet er een recycling-procedé 
beschikbaar zijn om die bij de bron ge-
scheiden afvalstoffen te verwerken tot 
een secundaire grondstof of produkt. 

De tweede benadering houdt in, dat 
niet wordt gestreefd naar scheiding 
aan de bron. In deze optiek valt het ac-
cent volledig op het ontwikkelen van 
een recyclingprocédé dat in staat is, 
een hoeveelheid bij de inzameling met 
elkaar vermengde afvalcomponenten, 
zoals huishoudelijke afvalstoffen, te 
scheiden en op te werken tot secundai-
re grondstof of produkt. 

Beide benaderingen hebben voor-
en nadelen. Een keuze voor een van 
beide hangt af van velerlei factoren. 

Of scheiding bij de bron haalbaar is, 
zal afhangen van de moeite die men 
zich in huishoudens kan en wil ge-
troosten om bepaalde componenten 
apart te bewaren en gescheiden aan te 
bieden. Ik wil in verband hiermee aan-
dacht vragen voor het feit, dat met de-
ze activiteit meestal de huisvrouw is 
belast. Wij moeten ons afvragen, of dit 
in de bedoeling ligt. Nu wij een ontwik-
keling hebben doorgemaakt, waarbij 
het huishoudelijke werk lichter is ge-
worden, kunnen wij niet gemakkelijk 
de klok terugzetten en van de huis-
vrouw vergen, dat zij voor onbepaalde 
tijd vier of vijf verschillende afvalem-
mertjes neerzet. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het balkon is daarvoor meestal te 
klein. 

Minister Vorrink: Zo het er al is, is het 
balkon meestal te klein. Ik moet eerlijk 
zeggen, dat balkons versierd met een 
aantal potjes met vuilnis, mij niet zo 
aanspreken. 

Ik t i l zwaarder aan het feit, dat de ge-
hele familie aan recycling doet en dat 
mevrouw de enige is, die ervoor op-
draait. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik 
heb al vaker het gevoel gehad, dat de 
emancipatie niet zozeer afhangt van 
de huisvrouw als wel van de emanci-
patiegraad van het gehele gezin. Een 
democratisch genomen besluit, met 
zijn allen tot recycling over te gaan, 
zou moeten inhouden, dat de gehele 
familie daarvan de last draagt. 

De heer Beekmans (D'66): Dat is in te-
genspraak met wat u zojuist zei. 

Minister Vorrink: Ik meen van niet, 
maar hierover hoor ik straks van u on-
getwijfeld meer. 

Bij de gescheiden inzameling aan de 
bron is een belangrijk punt de bereik-
baarheid en het aantal van de ophaal-
punten. Voor elke afzonderlijk in te za-
melen component is theoretisch een 

apart transportsysteem nodig. Ik zie dit 
niet zo snel gebeuren. Wij moeten bij 
het inzamelen bij de bron uitgaan van 
een betrekkelijk gemakkelijk punt om 
het vuilnis af te geven of een redelijk 
werkende ophaaldienst. Het zal alle le-
den van deze Kamer uit eigen ervaring 
bekend zijn, dat bij voorbeeld het op-
halen van oude kranten niet zozeer 
wordt bepaald door het jaargetijde, 
maar meer door de prijs die het oud-
papier opbrengt. In het ene uiterste 
heeft men nauwelijks de tijd om de 
krant uit te lezen, omdat er al iemand 
klaar staat om haar uit zijn handen te 
rukken. In het andere uiterste merkt 
men plotseling, dat nu al vier goot-
steenkastjes volliggen en dat de kran-
ten in de kelder moeten worden opge-
borgen. Voor deze praktische moeilijk-
heden wordt men bij deze materie 
gesteld. Zij maken het naar mijn me-
ning zo aardig en zo menselijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu bij 
de andere methode die nu juist niet in 
het klein begint, maar begint met de in-
zameling van alle afval, dat vervolgens 
naar een bedrijf wordt gebracht, waar 
gezorgd kan worden voor het scheiden 
en opwerken van de verschillende 
componenten van het afval. Hierbij 
zijn de belangrijkste vragen, wat de 
kosten ervan zijn en of de milieuver-
ontreiniging van een installatie daar-
voor in overeenstemming is met het 
beoogde doel. 

Volledigheidshalve merk ik op, dat 
er afvalcomponenten zijn, waarvan er 
slechts één vrijkomt. Ik denk hierbij 
aan afgewerkte olie. In dit geval komt 
men niet toe aan de tweede methode, 
dus het niet-gesepareerd inzamelen, 
want die olie kan alleen afzonderlijk 
worden afgegeven. 

Bij mijn betoog over de prijs van oud 
papier heb ik gezinspeeld op het feit 
dat een van de meest opvallende be-
lemmeringen voor het hergebruik van 
grondstoffen de instabiliteit van de af-
zetmarkt is. De secondaire grondstof-
fen, zoals gescheiden ingezameld glas 
of de hieruit vervaardigde produkten, 
zijn niet overal voor te gebruiken, om-
dat de kwaliteit ervan ongunstig kan 
afsteken bij de primaire, de verse 
grondstoffen. Daar staat tegenover dat 
het niet verwerken van primaire 
grondstoffen op andere gebieden mi-
lieuwinst kan opleveren, daar in dat 
geval nadelige milieu-hygiënische ef-
fecten, verbonden aan het verzamelen 
van de primaire grondstoffen, ontbre-
ken. 

Een ieder kent de prijsfluctuaties in 
deze branche. Een voorbeeld ervan is 
de schrootmarkt, waarop de prijzen 
eindeloos variëren. Natuurlijk zal het 

bedrijfsleven zich daardoor aarzelend 
opstellen. Men zal tien keer nadenken 
voor men gaat investeren, omdat dit 
particulier-economisch gezien rijkelijk 
riskant is. De overheid kan hierbij hei-
pen door bij voorbeeld een aanloopfi-
nanciering, subsidies of kredietgaran-
ties te geven en eventueel door te par-
ticiperen in de recyclingsindustrie. 

Overigens komt het hergebruik van 
grondstoffen niet alleen moeilijk van 
de grond doordat de vereiste techno-
logie ontbreekt of nog ontbreekt, maar 
ook vanwege organisatorische proble-
men. Deze zullen zich vooral voordoen 
bij gescheiden inzameling van bepaal-
de componenten zoals glas uit huis-
vuil. Hierbij moet coördinatie tussen 
een groot aantal betrokkenen plaats-
vinden: de aanbieders van de afval-
componenten, de inzamelaars ervan, 
de overheid, de terugwinningsindus-
trieën en, last but not least, het appa-
raat dat de distributie van het recy-
clingprodukt verzorgt. Het is niet de 
bedoeling dat het blijft liggen bij de fa-
briek waar het gerecycled is. 

Met bepaalde institutionele maatre-
gelen, zoals verordeningen en wetge-
ving, kan voor een coördinatie worden 
gezorgd die niet spontaan tot stand zal 
komen. Ook kan de overheid stimule-
ren door een bepaalde bedrijfstak te 
steunen, erop gericht om daar het ge-
bruik van secundaire grondstoffen te 
bevorderen. In de papierindustrie kan, 
in ruimere mate dan nu gebeurt, ge-
scheiden ingezameld oud papier als 
grondstof worden gebruikt. 

Tot nu toe heb ik verzuimd in de 
stukken duidelijk aan te geven wat met 
het oud papier moet gebeuren. Het is 
ongebruikelijk, maar ik wil de Kamer 
wijzen op een interview dat ik dezer 
dagen aan 'Milieudefensie' heb gege-
ven met de ietwat frivole titel: 'De 
charme van kringlooppapier' Daarmee 
beantwoord ik meteen de vraag van de 
heer Van Kuijen, waarom niet alle de-
partementen het hergebruikte papier 
gebruiken naast het departement van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Ik 
heb te kennen gegeven dat de Kamer 
in deze goede stelling wellicht ook 
aanleiding zou kunnen zien herge-
bruikt papier te gaan gebruiken, maar 
dat laat ik daar. 

Ik zal trachten uit te leggen waarom 
wij op dit punt tot nu toe betrekkelijk 
terughoudend zijn geweest. Anderhalf 
jaar geleden werd ter gelegenheid van 
het presenteren van het desbetreffen-
de wetsontwerp de Afvalstoffenkrant 
uitgegeven. Toen zijn wij pas goed be-
gonnen hergebruikt papier te gebrui-
ken. Ik vond het absurd een afvalstof-
fenkrant voor een wetsontwerp, dat 
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bol stond van preventie en recycling, 
uit te geven op gewoon papier. Het 
bleek uitstekend papier te zijn en het 
ging uitstekend. Langzamerhand heb-
ben wi j het recyclingpapier voor 
steeds meer doeleinden gebruikt. Wij 
zijn er zelfs in geslaagd fotocopieerpa-
pier te krijgen van hergebruikt papier. 

Bij al deze dingen moet echter een 
aantal kinderziektes worden doorlo-
pen, zoals ik ook in het interview te 
kennen heb gegeven. 

Op een bepaald moment werd het 
Geneesmiddelenbulletin - een uitgave 
van het departement - op hergebruikt 
papier gedrukt, maar op de een of an-
dere manier zat het technisch niet he-
lemaal goed. De letter en de inkt kwa-
men niet goed uit en het bulletin zag 
eruit als een lor. Daarna moest natuur-
lijk worden nagegaan wat er was mis 
gegaan. Nu hebben wi j in de afgelo-
pen maanden een map samengesteld 
met allerei voorbeelden van hoe wi j 
het hergebruikte papier toepassen. Nu 
was het mijn bedoeling om met die 
map 15 bezoekjes te gaan afleggen bij 
mijn collega's en iedere kritiek te weer-
leggen met de voorbeelden uit die 
map. Uit de opmerkingen van de kant 
van de Kamer - met name van de heer 
Van Kuijen - heb ik de overtuiging ge-
kregen, dat ik wat al te beschroomd 
ben geweest. Wellicht is het verstan-
dig die bezoeken in ieder geval in te 
leiden met een brief waarin ik hen 
dringend in overweging geef het voor-
beeld van ons departement te volgen. 
Maar nogmaals, ik vond het evenals 
bij de kwestie van het roken het beste 
om maar bij onszelf te beginnen en om 
te zien of het wel realistische ideeën 
zijn. Welnu, het is realistisch en het kan! 

Mevrouw Epema vroeg of nu eens 
aan de 'geïnteresseerde burger' kan 
worden verteld wat wel en wat niet 
kan. Ik meen op dit ogenblik te kunnen 
zeggen, dat je met papier buitenge-
woon ver kunt komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Teruggaan-
de naar het algemene probleem van 
de recycling moet ik zeggen, dat ik 
steeds meer tot de overtuiging ben ge-
komen dat recycling-activiteiten alleen 
kunnen en mogen worden opgezet in 
het grensgebied tussen economisch 
wel en economisch niet rendabele ac-
tiviteiten. Bepaalde activiteiten leveren 
duidelijk economisch rendement op. Ik 
denk dat het bedrijfsleven dan óf de ei-
gen middelen al heeft opgebracht om 
die activiteiten op gang te brengen óf 
daartoe gemakkelijk zal kunnen over-
gaan. Het klassieke voorbeeld daarvan 
is het verstoken - als brandstof - van 
afvalolie, mits wordt voldaan aan be-

paalde milieuhygiënische eisen. Daar 
is het bedrijfsleven in ieder geval zelf 
actief. 

Aan de andere kant staan de recyc-
ling-activiteiten waarvan vaststaat, dat 
ze absoluut onrendabel zijn. Nu zou 
dat op zichzelf nog niet zo erg zijn, 
maar als dat gepaard gaat met de om-
standigheid dat het er niet naar uitziet 
dat ze in de toekomst rendabel ge-
maakt kunnen worden, dan heb ik daar 
de grootste moeite mee. Ik zou mij niet 
graag inspannen om een bepaalde 
component uit het huishoudelijk afval 
te halen tegen hoge kosten om daar-
van een produkt te maken, dat je aan 
de straatstenen niet kwijt kunt. Dat 
vind ik Spielerei; dat vind ik kinderge-
doe en niet interessant. Dat neemt niet 
weg, dat daartussen in allerlei grenssi-
tuaties liggen. De overheid kan bij-
voorbeeld stimulerend optreden door 
het bedrijfsleven attent te maken op 
zaken, die bijna rendabel zijn. Ik heb 
moeite met het l'art pour l'art in het re-
cyclingswezen. 

De heerTuijnman (VVD): Ik geloof, dat 
u hier een belangrijk punt aan de orde 
stelt. De laatste tijd hebben wij hevige 
schommelingen kunnen zien in de pa-
pierprijzen zodat het animo om het te 
verzamelen af en toe flink daalde. Daar 
kwam bij dat Minister Lubbers subsi-
die heeft gegeven aan de grote pakhui-
zen. 

Minister Vorrink: Inderdaad, maar hier 
gaat het om een afzetgebied voor het 
produkt, dat tenslotte verkregen 
wordt. Dan zeg ik, dat het een heel zin-
nige taak voor de overheid kan zijn om 
de markt voor dat produkt te vergro-
ten. In dit geval zou zij - wat altijd het 
beste is - kunnen beginnen bij zich-
zelf. 

De heerTui jnman (VVD): Bij produkt 
denkt men dan waarschijnlijk het eerst 
aan grondstoffen. 

Minister Vorrink: Neen, de primaire 
grondstof is het oude papier. Uit dat 
oude papier wordt via recycling een 
secundaire grondstof gemaakt. Dat is 
echter niet alles. Daar is ook een markt 
voor. Als die markt als het ware een 
steuntje in de rug behoeft, heeft de 
overheid daarin naar mijn mening een 
taak. Dat is ook de reden, waarom ik 
zei dat het stimuleren van het gebruik 
van dat hergebruikte papier door meer 
departementen dan alleen het onze 
van belang is in deze fase. De firma's 
die zich hiermee bezighouden krijgen 
daardoor een grotere klantenkring. 
Men zal dan van de fluctuaties op de 
markt minder last hebben. Ik kan mij 
vergissen, want ik ben ten slotte geen 

econoom, zeker geen markteconoom, 
maar denk dat naarmate de afzet meer 
gegarandeerd is men minder last van 
de fluctuaties zal hebben. Het papier is 
wat dat betreft behalve de afgewerkte 
olie op dit moment het pronkjuweel. Ik 
zie dat echter nog niet voor andere 
punten. 

Uit wat ik zojuist heb gezegd zijn en-
kele criteria af te leiden, waaraan een 
recyclingproject moet voldoen, wil het 
levensvatbaar zijn. De eerste is een 
permanente afzetmogelijkheid, een 
min of meer stabiel afzetgebied. Daar-
onder reken ik dan ook dat de afzet niet 
te zeer fluctueert door prijsverschillen. 

Voorts moet ieder recyclingproject 
zuiver organisatorisch zo goed zijn, dat 
men een zekere continuiteit kan garan-
deren. Ik vind dat zeker van belang op 
het moment dat de overheid daarin 
geld gaat steken. Men moet dan ook 
rekenen op de activiteiten van de aan-
bieders, de ophalers, de verwerkers en 
degenen, die het afnemen. Ook is van 
het hoogste belang de vraag wat bij 
een bepaalde afvalstof de vergelijking 
oplevert tussen enerzijds een herge-
bruikmethode en anderszijds een me-
thode van afvalverwijdering. Deze 
twee dingen moet men met elkaar ver-
gelijken voordat men besluit om tot 
hergebruik over te gaan. In bepaalde 
gevallen zal deze vergelijking leiden 
tot het standpunt dat de afvalverwijde-
ring te prefereren is. In andere geval-
len zal de voorkeur weer uitgaan naar 
een hergebruik omdat dit binnen af-
zienbare ti jd toch voordeliger is. Het is 
vrij duidelijk dat wi j het eerst naar mi-
lieuhygiënische aspecten moeten kij-
ken. 

Wanneer op een goed moment een 
milieuhygiënische noodzakelijke rege-
neratie van de afgewerkte olie moeili j-
ker of niet verwerkbare reststoffen op-
levert, zal men moeten bezien, of een 
andere toepassing van die afgewerkte 
olie mogelijk is. Want wat schiet ik er-
mee op als ik gedeeltelijk kan herge-
bruiken, doch aan het einde van de ke-
ten word geconfronteerd met een 
nieuw probleem, namelijk moeilijke of 
niet verwerkbare reststoffen? Ik heb er 
zojuist al op gewezen dat bij de verge-
lijking altijd betrokken wordt de vraag, 
welke schade het milieu kan oplopen 
bij het winnen van de primaire grond-
stof. 

Ten slotte vraag ik mij af, wat het 
hergebruik aan winst inhoudt gezien 
vanuit het planologisch gezichtspunt. 
Dat is ook een factor, die bij de afwe-
ging moet worden betrokken. 

Misschien spreek ik nu vanuit een 
persoonlijke ervaring. Ik heb mijzelf 
wel eens afgevraagd of je niet ook zou 

Tweede Kamer 
1 maart 1977 Afvalstoffen 3524 



Vorrink 
moeten kijken naar de gevolgen die 
het heeft voor de mensen die werk-
zaam moeten zijn bij die bepaalde be-
drij vigheid. Het is zeer wel mogelijk 
dat een bepaalde scheidingsinstallatie 
voor de mensen die daar werken, 
meer geluidsoverlast oplevert dan een 
bepaalde afvalverwijderingsmethode. 
Ik heb met mijn eigen oren daar een 
voorbeeld van gehoord. Ook toen ik 
een verbrandingsinstallatie bezocht, 
ben ik ontzettend geschrokken. Daar 
werkte iemand die in een - wat mij be-
treft - hels lawaai bezig was. Hij hield 
zich namelijk bezig met de scheiding 
van metaal. Als alle factoren in de af-
weging worden betrokken, behoren 
arbeidsomstandigheden niet tot de 
minst belangrijke. Dat punt dringt, 
vooral met betrekking tot het ophalen 
van afval, volgens mij niet helemaal 
goed tot de mensen door. Alle troep 
die buitenshuis gemaakt wordt, moet 
door andere mensen worden opge-
ruimd. Wat dat betreft, zou ik het een 
uitstekend idee vinden, wanneer ieder 
van ons verplicht zou worden ten 
minste een half jaar als straatveger te 
werken. Ik ben bereid! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans 
enkele experimentele recycling-pro-
jecten noemen. Het eerste project be-
treft het gescheiden inzamelen van 
verpakkingsglas in de hele provincie 
Noord-Brabant. Dat project is nog niet 
in uitvoering. Wij zijn nog bezig met de 
vormgeving, maar het zal ongeveer als 
volgt er gaan uitzien. Als uitgangspunt 
hebben wij het gegeven genomen dat 
glas ongeveer 13% van het huisvuil 
uitmaakt. Ook bij een vergroting van 
het aantal van statiegeldflessen, zal 
het aandeel van ander glas aanzienlijk 
blijven. Gescheiden inzameling door 
middel van aflevering bij containers 
zou voor deze afvalcomponenten de 
aangewezen methode kunnen zijn. 
Daar zijn kleinere proefnemingen mee 
gedaan, met name - meen ik - door De 
Spar. Ook meen ik dat het bedrijf Maltha 
zich hiermee bezighoudt. 

Wat is nu het doel van dat experi-
mentele recyclingproject in Brabant? 
Men probeert na te gaan of door mid-
del van een intergemeentelijke en dus 
grootschalige aanpak een permanent 
evenwicht kan worden bereikt tussen 
kosten en baten van gescheiden glas-
inzameling. Wij denken dat het pro-
ject ongeveer 3 tot 5 jaar zal duren. Wij 
zien de uitvoering in twee fasen. De 
eerste fase zal betrekking hebben op 
de westelijke 67 gemeenten in de pro-
vincie Noord-Brabant. Als alles naar 
plan verloopt zal dan, na 3 jaar, de 

proef in fase 2 tot alle overige ge-
meenten in Noord-Brabant worden 
uitgebreid. Gemiddeld zal dan per 
2100 inwoners een glascontainer wor-
den geplaatst. De belangrijkste deelne-
mers in het project zijn het provinciale 
bestuur van Noord-Brabant en de glas-
industrie. 

Nog een punt dat ik wi l noemen is 
een proefinstallatie voor de scheiding 
van huisvuil, die al een ti jd lang draait 
in Haarlem. Dit is een initiatief van het 
bedrijfsleven, TNO en de Departemen-
ten van Economische Zaken en mijn 
departement. De opzet is als volgt. 
Huishoudelijke afvalstoffen worden in 
een hamerslagmolen verkleind. Daar-
na wordt het verkleinde afval in een 
windziftmachine binnengevoerd. Hier-
bij worden de fracties uit het afval in 
een sterke luchtstroom gebracht, 
waardoor het lichte materiaal naar bo-
ven wordt geblazen en het zware naar 
beneden valt. Op deze manier vindt de 
scheiding plaats. Daar komt 15% ge-
droogde papierfractie, 3% ijzer-fractie, 
26% fijne fractie-stof, modder en der-
gelijke uit. Dat laatste wordt beproefd 
als secundaire grondstof in de bak-
steenindustrie en bij de fabricage van 
compost. Op dit moment verwerkt die 
proefinstallatie 15 ton huisvuil per uur. 

Realistische experimenten en levens-
vatbare recyclingprojecten zullen 
door ons zo veel mogelijk worden be-
vorderd, zoals in de memorie van 
antwoord staat. Ik heb aangegeven 
aan welke voorwaarden die activitei-
ten naar mijn mening zullen moeten 
voldoen. Het zal er in de praktijk vaak 
op neerkomen, dat die steun in samen-
werking met mijn collega van Econo-
mische Zaken zal kunnen worden ver-
leend. Dat zal zeker zo zijn, als het gaat 
om aanzienlijke bedragen en als het 
grondstoffenaspect een zeer belangrij-
ke rol speelt. 

De algemene beleidslijn, die wij nu 
volgen ten aanzien van recycling, is de 
volgende. Met de traditionele verant-
woorde recycling - ik denk aan het ge-
bruik van afgewerkte olie en aan het 
papier - gaan wi j door. De overheid 
kan op dat gebied ook volstaan met de 
zorg tot het in stand houden daarvan. 
Men kan door wettelijke maatregelen 
op het gebied van doelmatige organi-
satie en financiële ondersteuning pro-
beren de effecten van de prijsfluctu-
aties tegen te gaan. Wij proberen dat 
bijvoorbeeld bij de autowrakken. Over 
de nieuwe recyclingactiviteiten is mijn 
oordeel, dat wi j , gezien de stand van 
zaken bij de proefnemingen en bij het 
wetenschappelijk onderzoek, nog ge-
heel in de experimentele fase verke-
ren. Misschien kunnen wij die fase 

voor sommige recyclingactiviteiten 
over 3 of 5 jaar afsluiten. Ik denk dat 
het in veel andere gevallen veel langer 
zal duren. Pas na die fase zal duidelijk 
zijn, of die methoden al dan niet op rui-
me schaal kunnen worden toegepast 
in de praktijk. Dan pas kan de definitie-
ve keus gemaakt worden tussen recyc-
ling öf afvalverwijdering öf een combi-
natie daarvan. Naar mijn mening is het 
in ieder geval niet mogelijk, dat de 
overheid nu verder gaat dan het stimu-
leren van praktijkexperimenten en on-
derzoek. Dan denk ik met name aan 
het experiment in Noord-Brabant. Het 
zou onverantwoord zijn, als wi j nu re-
cyclingactiviteiten op algemene schaal 
zouden bevorderen en vooruit zouden 
lopen op onzekere uitkomsten van 
proefnemingen zonder - dat is mis-
schien het belangrijkst - een evaluatie 
te hebben gemaakt van de keus tussen 
afvalverwijderingsmethoden en recy-
clingsmethoden. 

Het is mij opgevallen, dat de heer 
Van het Schip niet overliep van en-
thousiasme voor onze plannen. Met 
name vroeg hij zich af, of het nu wer-
kelijk nodig was om weer een heffing 
voor autowrakken in te stellen, nu de 
overheid - zo stelt hij het - van autobe-
zitters al genoeg geld binnenkrijgt. Hij 
heeft impliciet de suggestie gedaan 
om een deel van het geld dat door de 
automobilisten wordt opgebracht, te 
gebruiken voor het oplossen van het 
autowrakkenprobleem. Ik ben bang, 
dat de opbrengsten van de motorri j tui-
genbelasting en de benzineaccijns en 
dergelijke in het geheel van de rijksfi-
nanciën al lang hun bestemming heb-
ben gekregen. Als uit die belastingen 
een gedeelte voor het autowrakken-
probleem zou moeten worden gere-
serveerd, zou dat er toch op neerko-
men, dat men één van die heffingen 
zou moeten verhogen. Dat betekent, 
dat de automobilist in feite niets zou 
besparen. Bovendien is er naar mijn 
mening een niet onbelangrijk voordeel 
voor de automobilist gelegen in de nu 
voorgestelde heffing. Bij de heffing 
van artikel 57 worden alleen en niet 
meer dan de kosten, die aan de wrak-
kenopruiming zijn verbonden, te zij-
nen laste gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! In dit kader 
van heffingen heeft de heer Van het 
Schip ook gevraagd, of niet een verge-
lijkbare situatie - om niet te zeggen de-
zelfde situatie - zal ontstaan als wij 
hebben gehad met betrekking tot de 
Wet verontreiniging oppervlaktewater. 
Hij heeft hieraan de vraag verbonden, 
of dit niet betekent dat de heffing op 
een minimale hoogte door het Depar-
tement van Binnenlandse Zaken zal 
worden vastgesteld. 
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Ik meen dat in deze zin sprake is van 
een misverstand, dat de verwijzing 
van de heer Van het Schip naar de be-
staande reinigingsrechten en naar de 
onroerend-goedbelasting niet geheel 
opgaat. Ik meen dat de gemeenten in 
het algemeen de vrijheid hebben, zelf 
deze tarieven vast te stellen, en dat al-
leen maar in bijzondere gevallen, wan-
neer het gaat om artikel-12-gemeen-
ten, een minimale hoogte wordt vast-
gesteld. Ik meen dat het uitgangspunt 
is, dat de gemeenten op redelijke wijze 
hun eigen mogelijkheden tot het hef-
fen van belastingen moeten hebben 
benut voordat zij in aanmerking kun-
nen komen voor een extra bijdrage in 
hun tekorten. Het instellen van een rei-
nigingsheffing - artikel 62 - brengt de 
gemeenten, meen ik, wat dit aspect 
betreft niet in andere omstandigheden 
dan die welke op dit moment gelden. 

Ik vraag mij ook af, of de vergelijking 
met de Wet verontreiniging oppervlak-
tewater die de heer Van het Schip trekt 
geheel opgaat. Bij deze wet ging het 
om een nieuwe heffing, waarmee de 
confrontatie nogal plotseling plaats-
vond, terwijl het op dit moment al in 
zeer veel gemeenten zo is, dat men 
wordt belast voor de kosten van ver-
werking van het afval, zij het, dat het in 
het algemeen hierbij niet om reini-
gingsheffing maar om reinigingsrecht 
gaat. Ik ben mevrouw Epema zeer er-
kentelijk voor de opmerking die zij 
hierover heeft gemaakt. Zij heeft na-
melijk gezegd, dat het een grote verbe-
tering is dat wij nu af zijn van de ietwat 
penibele situatie waarin degene die 
aannemelijk kan maken dat hij niet van 
deze dienst gebruik maakt, om deze re-
den niet kan worden aangeslagen tot 
het voldoen van het reinigingrecht. 

De heer Van het Schip heeft ge-
vraagd, niet te volstaan met voor-pu-
blikatie van bepaalde algemene maat-
regelen van bestuur, maar hieraan 
overleg met vaste kamercommissies 
te verbinden. Hij heeft in dit verband 
een aantal algemene maatregelen van 
bestuur genoemd, welke gegrond zijn 
op de artikelen 26, 27, 28 en 51 van de 
wet. Ik meen overigens, dat hij niet 51 
maar 56 bedoelde. 

Een belangrijker punt is echter, hoe 
men in een wet zou kunnen vastleggen 
- ik zie dit niet - dat niet alleen voor-
publikatie van een algemene maatre-
gel van bestuur noodzakelijk is, maar 
ook de plicht om hierover overleg te 
plegen met vaste kamercommissies. Ik 
meen juist dat voor-publikatie de ka-
merleden de mogelijkheid biedt, de 
betrokken bewindsman uit te nodigen 
voor een gesprek over de voorgestel-

de algemene maatregel van bestuur. Ik 
kan mij voorstellen, dat bepaalde be-
windslieden dit zullen toezeggen. Ik 
meen echter niet dat dit zich leent voor 
regeling in de wet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al ge-
zegd, dat er wat de algemene maatre-
gelen van bestuur op grond van de ar-
tikelen 27, 28 en 56 betreft al een bij-
zondere procedure is, vastgelegd in de 
wet: publikatie van het ontwerp in de 
Staatscourant, advisering door de 
voorlopige centrale raad voor de mi-
lieuhygiëne en overeenstemming met 
de Minister van Economische Zaken. Ik 
meen dat dit voldoende is. Het is zeker 
voldoende om de Kamer een handvat 
te geven, zo zij te voren over deze alge-
mene maatregel van bestuur van ge-
dachten wil wisselen, om de betrokken 
bewindsman of vrouw hiertoe uit te 
nodigen, al dan niet in de vaste com-
missie. Ik meen dat een dergelijke 
aparte regeling, die voor deze drie arti-
kelen zeer zeker zin heeft, minder 
noodzakelijk is voor artikel 26. Hier-
voor zou deze bijzondere procedure te 
zwaar zijn. In het algemeen zijn wi j 
hiermee ook niet zo karig geweest. 

Mevrouw Epema heeft gevraagd 
hoe het met de uitvoering van de Wet 
chemische afvalstoffen staat. Ik heb 
twee weken geleden het advies van de 
Raad van State ontvangen. Dat bete-
kent dus, dat de publikatie in het 
Staatsblad een kwestie is van een aan-
tal weken. Ik geloof niet dat daarvoor 
maanden nodig zijn. 

Mevrouw Epema heeft gevraagd 
hoe zij het praten over een geïnte-
greerde vergunning moet zien in ver-
band met het aspect van de luchtver-
ontreiniging. Zij dacht daarbij met na-
me aan verbrandingsinstallaties. Zij 
heeft terecht gesteld dat duidelijk reke-
ning moet worden gehouden met de 
toestand van de lucht. Er is naar mijn 
mening geen enkele aanleiding om te 
vrezen, dat het aspect van de luchtver-
ontreiniging niet betrokken zal worden 
bij de vraag, of de vergunning ver-
leend kan worden en zo ja, op welke 
voorwaarden. Ik geloof dat dit ook al 
naar voren is gekomen in de schrifte-
lijke stukken. Het criterium: het belang 
van de hygiëne van het milieu, omvat 
dus ook het belang van het voorkomen 
van luchtverontreiniging. Dit wordt, 
dacht ik, te gemakkelijker, omdat het 
bij de provincie gaat om dezelfde afde-
lingen die het afval-aspect en de lucht-
verontreiniging beoordelen. 

Mevrouw Epema heeft gevraagd of, 
als het samenwerkingsgebied samen-
valt met het grondgebied van een pro-
vincie, dit toch niet betekent dat de 
provincie het vuil ophaalt. Als dat wel 

het geval zou zijn, dan zou men ook de 
heffing moeten kunnen opleggen ex 
artikel 62. Dit is niet de bedoeling. Als 
het geval van artikel 15, lid 2, zich 
voordoet, zal het samenwerkingsge-
bied samenvallen met het grondge-
bied van een provincie. De provincie 
zal dan zorg dragen voor de uitvoering 
van het provinciale plan. Dat zal de 
verwerking betreffen. De inzameling 
zal een zaak blijven van de samenwer-
kende gemeenten. Het aandeel van de 
samenwerkende gemeenten zal, ook 
bij toepassing van artikel 15, lid 2, 
belangrijk blijven door hun rol bij de 
inzameling. 

Op grond van die overweging ben ik 
van mening, dat ook in die gevallen de 
bevoegdheid tot het opleggen van een 
heffing hoort te blijven bij de gemeen-
tebesturen. Het toekennen van die be-
voegdheid aan de provincies zou mij 
te ver gaan. 

De heer Van Houwelingen heeft ge-
vraagd op welke wijze de verslagge-
ving op grond van de EEG-richtlijnen 
afvalstoffen wordt verzorgd. Ik aarzel-
de even of hij bedoelde te vragen, wie 
dat doet. Het antwoord hierop is: het 
Departement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Aan wie moet de ver-
slaggeving gestuurd worden? Deze 
wordt gezonden aan de Europese 
Commissie, die haar verder verstuurt 
naar de andere lidstaten. De Commis-
sie brengt aan de Raad en aan het Eu-
ropees Parlement verslag uit. 

Ik vind dat het verslag dat Nederland 
maakt, ook aan het parlement moet 
worden gestuurd. Ik dacht trouwens, 
dat dit ook al in de memorie van ant-
woord staat. 

Voor zover de heer Van Houwelin-
gen bedoelde te vragen, waar de gege-
vens vandaan komen, dan is mijn ant-
woord, dat de provincie voor het op-
stellen van de plannen die gegevens 
zal moeten krijgen van de gemeenten. 
Zij zal deze gegevens niet apart moe-
ten verzamelen voor de verslaggeving 
aan de EEG. Zij zal zich niet als het wa-
re gedoemd zien deze gegevens voor 
het eerst boven tafel te krijgen. Dat is 
niet het geval. De provincie moet de 
gegevens toch al voor het plan heb-
ben. In zoverre is dat meer een circu-
laire of een brief sturen aan de provin-
cie met het verzoek om de gegevens te 
verschaffen, waarna zij verzameld kun-
nen worden op ons departement en 
doorgezonden kunnen worden naar de 
plaats waar zij horen: de EEG, met een 
afschrift aan de Tweede Kamer. 

De heer Van Houwelingen vindt de 
functie van de richtlijnen zo onduide-
lijk. Zij hebben eigenlijk geen bindend 
karakter. Ik meen dat de heer Van Hou-
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welingen ook degene was die zei, dat 
de richtlijnen eigenlijk ook functione-
ren als een toetsingskader voor de 
plannen van de provincie. 

Een van de belangrijkste punten 
voor het opstellen van die richtlijnen 
vind ik, dat daarin onder andere wordt 
aangegeven welke opzet moet worden 
gevolgd bij de provinciale plannen, zo-
dat voor de goedkeuring van die plan-
nen als het ware een toetsingscriteri-
um aanwezig is, ten einde te ontko-
men aan een toch wel erg incidentele 
besluitvorming. Ik geloof echter dat dit 
maar één kant van de zaak is wat de 
richtlijnen betreft. Mijns inziens zullen 
de richtlijnen op een bepaald ogenblik 
gehanteerd worden om bijvoorbeeld 
nieuwere vindingen en nieuwere in-
zichten aan de provincies mee te de-
len. 

Nu zegt de heer Van Houwelingen 
dat de richtlijnen niet bindend zijn. Ik 
vind dat een beetje defaitistisch. Van 
de kant van de Kamer is al eens ge-
vraagd: Wilt u niet eens een circulaire 
sturen? Ik kan mij nauwelijks iets voor-
stellen wat minder bindend is dan een 
circulaire. Dat neemt niet weg dat bij-
voorbeeld beide circulaires die wi j ver-
zonden hebben over de geluidhinder 
en de circulaire die wi j verzonden heb-
ben over de diepwellozingen wel de-
gelijk hun invloed hebben gehad bij 
het beleid dat de provincies op deze 
punten voerden. Ik sta daar iets min-
der formeel tegenover. Ik denk dat wat 
de kwestie van het toetsingscriterium 
betreft de^rovincie alleen maar op 
goede gronden van de richtlijnen zal 
kunnen afwijken. Voorts denk ik dat in 
deze materie aandacht besteed zal 
worden aan de opvattingen die de cen-
trale overheid blijkt te hebben op be-
paalde punten. 

De heer Van Houwelingen (ARP): Het 
ging mij om duidelijkheid in hoeverre 
deze richtlijnen worden gehanteerd als 
concrete toetsingscriteria, dus of er 
daarbuiten nog iets meer is. 

Minister Vorrink: Ik ben het met u eens 
dat ze zo moeten functioneren. 

Naar aanleiding van verschillende 
artikelen en door meer sprekers zijn 
opmerkingen gemaakt over termijnen. 
Het valt mij op dat de termijn altijd te 
kort wordt geacht en nooit te lang. Zo 
ook in dit geval, want de heer Van 
Houwelingen vindt de termijn voor het 
indienen van bezwaarschriften, in de 
artikelen 8 en 16, van één maand erg 
kort. 

Het is altijd een beetje een dubieus 
argument, maar ik zal het toch maar 
gebruiken: Wij hebben namelijk de-

zelfde termijn gekozen als in de wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne. 
Dat geldt dan vooral voor het indienen 
van bezwaren tegen het ontwerpplan. 
Ik mag niet verhelen, dat ik de termijn 
van één maand lang genoeg vind. De 
kwestie van de plannen moet immers 
wel een beetje opschieten. 

Wij hebben daarnaast de termijn 
van één maand in artikel 16. Het gaat 
daarbij over het opleggen van een 
gemeenschappelijke regeling. Ik herin-
ner eraan dat een vergelijkbare rege-
ling in de Woonwagenwet eveneens 
de termijn van één maand bevat. Ik 
ben mi j ervan bewust dat de motive-
ring die gegeven wordt op een goed 
moment toch wel arbitrair is. Waarom 
zijn het vier weken, en geen zes of 
acht? Op dit moment zie ik geen aan-
leiding terug te komen op ons voor-
stel. 

De heer Van Houwelingen (ARP): Het 
ging mij over het punt waar gemeente-
besturen iets moeten doen. Juist in die 
gevallen lijkt mij een maand erg kort. 
Dat is ook de reden dat ik iets over die 
artikelen heb gezegd. 

Minister Vorrink: U doelt op de 
gemeenschappelijke regeling? 

De heer Van Houwelingen (ARP): Ik 
doel ook op artikel 8. 

Minister Vorrink: Ik heb al gezegd dat 
het in zekere zin arbitrair is. Wij heb-
ben in het ontwerp algemene bepalin-
gen milieuhygiëne een termijn van 
één maand genomen. 

Ik hoop dat de heer Van Houwelin-
gen met mijn toezegging akkoord kan 
gaan dat het niet langer zal duren dan 
tien dagen. Het ware mij liever ge-
weest indien ik het sneller had kunnen 
doen. Wij zijn echter niet de enige ge-
adresseerde. Ik kan nu niet ingaan op 
zijn uitnodiging om mijn oordeel te ge-
ven over het VAM-project, omdat hij 
daarover schriftelijke vragen heeft 
gesteld. Maar nogmaals, het is een 
kwestie van tien dagen. 

Zowel de heer Van Houwelingen als 
de heer Tuijnman heeft gesproken 
over heffingen. Het frappeerde mij dat 
het voorstel dat wi j nu hebben gedaan 
kennelijk voor beiden niet geheel on-
acceptabel is, maar dat heer Van Hou-
welingen bepleitte de heffingen niet 
oneigenlijk op te leggen en dat de heer 
Tuijnman nadrukkelijk zei dat hij toch 
wel graag wilde dat een gebrek aan or-
ganisatie en efficiency niet als het wa-
re wordt bemanteld door heffingen. 
Deze opvatting kan ik uiteraard alleen 
maar onderschrijven. Het kan nooit de 
bedoeling zi jn; het is dat ook niet. 

De heer Van Houwelingen - en naar 
ik meen niet alleen hij - heeft ge-

vraagd, hoe men de afvalstoffen moet 
zien die niet zijn genoemd in de alge-
mene maatregel van bestuur, ex arti-
kel 1 van de Wet chemische afvalstoffen 
en die dus in strikte zin geen chemi-
sche afvalstoffen zijn. Men weet dat 
deze wet geen omschrijving bevat en 
dat het criterium voor chemische af-
valstoffen niet wordt gehanteerd dan 
in deze zin dat chemische afvalstoffen 
vermeld staan in de algemene maatre-
gel van bestuur. Wat daar niet in staat 
is dus geen chemische afvalstof. Daar-
uit moet volgen, tenzij een andere wet-
telijke bepaling van kracht is - men 
zou bijvoorbeeld kunnen denken aan 
de Destructiewet - dat voor alle afval-
stoffen die geen chemische afvalstof-
fen zijn en die niet vallen onder de 
werking van een andere wet, dit wets-
ontwerp na tot wet te zijn verheven 
van toepassing is. Dat geldt ook voor 
bedrijfsafval dat geen chemisch afval 
is. 

Ik kom tot het onderscheid tussen de 
categorieën afvalstoffen waarop de Af-
valstoffenwet van toepassing is. De 
wet schrijft op dit moment alleen een 
plan voor voor autowrakken en voor 
huishoudelijke afvalstoffen. Andere 
plannen behoeven alleen te worden 
opgesteld wanneer dat bij algemene 
maatregel van bestuur is vastgesteld. 
Dat betekent dat de omschrijving van 
de te regelen categorieën afvalstoffen 
moet gebeuren bij algemene maatre-
gel van bestuur. Het voorstel van de 
heer Van Houwelingen om integratie 
van de plannen dwingend voor te 
schrijven noch dat van de heer Beek 
mans om een definitie van afvalstoffen 
in de wetstekst op te nemen biedt op 
dit punt soelaas. In ieder geval, im-
mers, moet in een plan worden aange-
geven, wat met iedere aangewezen ca-
tegorie afvalstoffen moet gebeuren. 
Vooral de omschrijving van catego-
rieën op dit punt is bepalend voor de 
vraag, of alle afvalstoffen in concreto 
onder een regeling vallen. Aan een 
dergelijke omschrijving is nu eenmaal, 
met het oog op de verschillen in ver-
werking, niet te ontkomen. Dit bete-
kent dat bij het formuleren van de des-
betreffende algemene maatregel van 
bestuur en bij het beoordelen van de 
aangeboden provinciale plannen aan 
dit punt nadrukkelijk aandacht zal 
moeten worden besteed. 

De heer Beekmans heeft een buiten-
gewoon moeilijk te beantwoorden 
vraag gesteld, namelijk welke lidstaten 
al maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 3 van de richtlijn van 
de Raad van 15 juni 1975, die beogen 
het voorkomen van afvalvorming te 
bevorderen. In die richtlijn is bepaald 
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dat de lidstaten binnen 24 maanden de 
nodige maatregelen moeten nemen 
om aan de richtlijn en daarmee aan ar-
tikel 3 te voldoen. In verschillende 
werkgroepen van de commissie wordt 
op mogelijke maatregelen gestudeerd. 
Daarbij blijkt dat in verschillende lid-
staten ten hoogste nog maar een be-
gin is gemaakt met de uitvoering van 
artikel 3, en dan ben ik tamelijk opti-
mistisch. 

De heer Beekmans heeft mij eigen-
lijk verweten, dat in het wetsontwerp 
geen keuze is gemaakt voor de beste 
methode van afvalverwerking. Over 
het antwoord op de vraag wat de beste 
methode van afvalverwerking is, be-
staat bij hem geen twi j fel ; dat kan al-
leen verbranden zijn. Ik blijf van oor-
deel dat wi j het goed hebben gedaan 
en dat op dit moment met de beschik-
bare kennis het buitengewoon onver-
standig zou zijn, een keuze te maken. Ik 
heb gemerkt, dat mijn eigen opvattin-
gen zich in de loop van de laatste vier 
jaar telkens wijzigden, niet fundamen-
teel, maar wel op bepaalde punten. Er 
kwam een nieuwe activiteit, er kwa-
men bezwaren, enz. Ik geloof dat de 
tijd niet rijp is om een keuze te maken. 
Daarbij komt dat men naar mijn me-
ning niet van alle wallen tegelijk kan 
eten. Wij hebben gekozen voor een ge-
decentraliseerde opzet. Dat betekent 
dat wi j menen dat de gemeenten en 
provincies uitstekend in staat zijn te 
beoordelen wat het beste in de gege-
ven omstandigheden is. 

Waar hangt het allemaal van af? In 
de schriftelijke stukken hebben wi j 
hiervan al enige voorbeelden gege-
ven. De vraag of men kan storten in 
een provincie hangt af van de grond-
soort in de provincie en hangt ook af 
van het al dan niet aanwezig zijn van 
grondwatervoorkomens. Het storten 
hangt naar mijn idee tevens af van de 
beschikbare ruimte. Ik zeg niet dat 
men alle ruimte moet opvullen, maar 
als er geen ruimte is, valt er niets op 
vullen. Men kan dan ook niet storten. 

Waar denkt men aan verbranding? 
Men denkt aan verbranding in dichtbe-
volkte stedelijke gebieden, waar men 
betrekkelijk korte lijnen heeft naar de 
vuilverbranding toe, met inachtne-
ming uiteraard van alle problemen die 
daaraan weer zijn verbonden. De heer 
Beekmans weet net zo goed als ik dat 
het op een gegeven moment een grote 
stap is, zeker voor een niet financieel-
krachtige gemeente, om over te gaan 
tot het stichten van een verbrandings-
installatie. Het is nogal een investe-
r ing! Het lijkt mij dus het allerbeste om 
te zeggen: Dit zijn de voordelen en dat 

zijn de nadelen; let op de situatie ter 
plaatse en op het probleem dat aldaar 
moet worden opgelost. Laten wi j ons 
ver houden van een al te theologische 
benadering over de vraag, wat nu ei-
genlijk de beste methode is voor afval-
verwerking, want dan ken ik nog wel 
andere gebieden, waar theologie meer 
in aanmerking zou komen dan juist 
hierbij. Ik ben daar niet voor. Een van 
de moeilijke punten bij een verbran-
dingsinstallatie betreft het moment, 
waarop men de sprong doet. Verleden 
jaar heb ik een vuilverbrandingsinstal-
latie in Zaandam geopend. Tot de dag 
daarvóór was de capaciteit voor 80% 
gebruikt. Op de ochtend van de dag 
waarop de installatie werd geopend 
kwam de ontbrekende 20% erbij, om-
dat Umond afzag van het doorgaan 
met de plannen die men aldaar had 
voor de eigen verbrandingsinstallatie. 
Zo krap zat dat. Voordat men tot het 
doen van dergelijke investeringen 
overgaat - als je ernaar kijkt kost het al 
geld - moet men wel heel precies we-
ten, waar men aan toe is. Men moet 
weten of men op een volle bezetting 
kan rekenen. In ieder geval moet men 
weten dat men geen investering doet, 
waarvan men over drie, vier of vijf jaar 
zal moeten zeggen; Het is verder een 
aardig monument in het landschap, 
maar ik zou niet weten waar ik het voor 
moest gebruiken. 

De heer Beekmans en naar ik meen 
ook andere sprekers hebben een aan-
tal planologische knelpunten aange-
roerd. Wij hebben in artikel 88 van het 
wetsontwerp de situatie al enigszins 
verbeterd. Op dit moment is het alleen 
maar mogelijk om een aanwijzing te 
geven, het bestemmingsplan aan te 
passen als er een streekplan is. Wij 
hebben het in artikel 88 mogelijk ge-
maakt dat de Minister van Volkshuis-
vestiging en Ruimtelijke Ordening een 
aanwijzing geef, ook als er geen 
streekplan is. Er komt nog een betere 
en vollediger regeling, waarin ook de 
laatste knelpunten zullen worden weg-
genomen, wanneer zal worden behan-
deld en naar ik hoop ook zal worden 
aangenomen in deze Kamer: het wets-
ontwerp tot wijziging van de Wet op 
de ruimtelijke ordening. Dit wets-
ontwerp wordt op het ogenblik voor-
bereid. Bij deze voorbereiding is ons 
departement ook betrokken, dus ook 
ik. 

Ik heb eigenlijk de heer Beekmans al 
antwoord gegeven op de vraag, hoe 
een provincie aan de gegevens komt 
over de hoeveelheid afvalstoffen die 
jaarlijks vrijkomt. Ik denk dat de pro-
vincies dit zullen moeten vragen aan 
de gemeenten. De heer Beekmans be-

doelde natuurlijk te zeggen: De provin-
cies kunnen helemaal geen plan ma-
ken, als zij niet weten hoeveel afval-
stoffen er zullen zijn. Dat is juist. Zij 
zullen dus over het afvalbeleid in over-
leg moeten treden met de in de provin-
cies gelegen gemeenten. In dat over-
leg zullen de gemeenten hun gege-
vens moeten verstrekken. Als het ver-
gunningensysteem eenmaal in wer-
king is, krijgt de provincie die ten slotte 
de vergunning geeft, nadere informa-
tie over de hoeveelheid afvalstoffen. 
Men zou dan kunnen overwegen in het 
kader van de vergunningverlening om 
een registratieplicht in te voeren. Dat 
lijkt mij eerlijk gezegd een praktisch 
plannetje. 

Ten slotte heeft de heer Beekmans 
ons verweten - het was niet de eerste 
keer; het is ons van meer kanten ver-
weten - dat wi j geen definitie van het 
begrip 'afvalstof' hebben gevonden. 
Wij hebben hierover uren gesproken 
en iedere formulering afgekeurd. De 
heer Beekmans formuleerde het al-
dus: 'al die materialen en produkten 
die in hun oorspronkelijke hoedanig-
heid niet of niet meer voor enigerlei 
gebruiksfunctie worden aangewend of 
voor zo'n aanwending zijn bestemd'. 
Deze formulering voldoet mij in genen 
dele. De heer Beekmans heeft kenne-
lijk nooit een stoel weggehaald, die de 
buren bij de vuilnisbak hadden gezet 
en waarvan hij zelf nog jarenlang ge-
bruik kon maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Kuijen vraagt, of de procedure, waarbij 
de provinciale plannen plotseling door 
de Kroon worden goedgekeurd, niet 
hoogst eigenaardig is. Hij vermaant 
mij , te zien naar de ontwerp-Grondwa-
terwet met de mededeling, dat die wat 
dit betreft zijns inziens beter is. Het be-
treft dan niet een goedkeuring, maar 
een aanwijzingsbevoegdheid van de 
Minister. Hij vraagt ook, waarom be-
roep niet via de algemene wet milieu-
hygiëne plaatsvindt. 

Wij hebben in fe i te -de heerVan Kuij-
en heeft daarin gelijk - procedures in 
elkaar geschoven. Dit is overigens niet 
zo verschrikkelijk afwijkend. Goedkeu-
ring van provinciale verordeningen 
door de Kroon komt in de wetgeving 
nogal eens voor. Bepalingen in de Pro-
vinciewet over de goedkeuring van 
verordeningen gaan er zelfs vanuit, 
dat goedkeuring door de Kroon wordt 
verleend. 

De heer Van Kuijen heeft gelijk als 
hij zegt, dat de goedkeuringsprocedu-
re als het ware is gecombineerd met 
een beroepsprocedure. In dit geval 
wordt het advies, dat de Raad van Sta-
te over de goedkeuring uitbrengt, 
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voorbereid door de afdeling voor de 
geschillen van bestuur. Ons wets-
ontwerp schrijft voor, dat een aantal 
bepalingen die voor het behandelen 
van een beroepschrift gelden, ook hier 
van toepassing zijn. Men moet belang-
hebbenden en deskundigen horen. De 
afdeling weet natuurlijk al waar de 
moeilijkheden liggen, omdat het ont-
werpplan niet alleen binnenkomt, 
maar vergezeld gaat van de bezwaren, 
die tegen het plan zijn ingebracht. 

Ik zie pragmatisch als voordeel van 
de gekozen opzet het verkrijgen van 
ti jdwinst, doordat er geen afzonderlij-
ke procedures zijn. Door de inschake-
ling van de afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State is 
een goede rechtsbescherming verze-
kerd. 

De heer Van Kuijen (PPR): De Minister 
zal het ongetwijfeld met mij eens zijn, 
dat de toetsing in de Provinciewet 
waarop zij wees, slechts een margina-
le toetsing van provinciale verordenin-
gen is, ten einde na te gaan of die in 
overeenstemming zijn met het begin-
sel van behoorlijk bestuur. Het gaat er-
om, dat het plan aan het landelijke be-
leid moet worden getoetst. Dit aspect 
zit mij dwars, gelet op de relatie met 
de Kroon. Het lijkt mij typisch een taak 
voor de Minister en de Minister alleen. 

Minister Vorrink: Ik meende, dat de 
moeilijkheden van de heer Van Kuijen 
zich toespitsten op de gedachte, dat 
hierbij twee dingen door elkaar wor-
den gehaald. Een eventuele beroeps-
procedure wordt in de goedkeuring 
meegenomen. 

Met mijn mededeling, dat het niet 
iets ongewoons is, heb ik overigens 
niet bedoeld te zeggen, dat het hier net 
zo is. Het is niet zo, want wi j hebben 
geprobeerd iets te combineren en sa-
men te vatten. Ik heb slechts wil len zeg-
gen, dat het in de relatie Kroon-provin-
cie niet een zaak is, waarvan nog nooit 
iemand heeft gehoord. 

De vergelijking met de Grondwater-
wet gaat niet helemaal op. Daarin ont-
breekt de goedkeuringseis en bestaat 
de mogelijkheid tot het geven van aan-
wijzingen met betrekking tot een be-
paald plan. Deze kunnen worden gege-
ven, voor zover nationale belangen het 
vorderen. Of dit zo is, hangt af van de 
vraag, wat de daaraan voorafgegane 
regeringsbeslissingen aangegeven, 
zoals structuurschema's en basisplan-
nen voor de drinkwatervoorziening. 
Hierover spreken wij bij dit wets-
ontwerp niet. Het is niet helemaal ver-
gelijkbaar. 

Tot op dit moment wil len wi j de pro-
vinciale beslissing toetsen aan een 
landelijk beleid, gepaard aan de bestu-
dering van alle bezwaren tegen het 
plan - die komen immers met het plan 
mee - door een geschikte partij, zoals 
de afdeling geschillen van bestuur. 

De heren Van Kuijen, Van Houwelin-
gen en Tuijnman hebben, al dan niet 
vriendelijk, gesproken over woonwa-
genbewoners. De heren Van Kuijen en 
Van Houwelingen vrezen dat door de 
regeling inzake autowrakken woonwa-
genbewoners, die op dit moment in 
deze branche hun boterham verdie-
nen, op een onaantrekkelijke wijze van 
hun broodwinnning worden beroofd 
door eisen te stellen als het behalen 
van het middenstandsdiploma. De 
heer Tuijnman vindt het een 'troep' en 
vraagt of daarvoor geen spelregels no-
dig zijn. De waarheid ligt ongeveer in 
het midden. 

Over de gehele problematiek van de 
woonwagenbewoners hebben wij 
nauw overleg gehad met het departe-
ment van CRM. Als ik mij niet vergis, 
komt binnenkort een regeling voor 
woonwagenbewoners, gemaakt door 
dat departement, aan de orde. Op dit 
moment is daarover overleg gaande. 
Het is juist niet onze bedoeling ge-
weest het autowrakkenprobleem op te 
lossen over de ruggen van de woon-
wagenbewoners heen. Daar ligt het 
probleem ook niet alleen; het is veel 
uitgebreider. Het gaat met name om 
het achterlaten van autowrakken in het 
landschap. Wij willen de verwerking 
van autowrakken op een milieu-hygië-
nisch verantwoorde wijze laten gebeu-
ren om de troep te voorkomen, zonder 
de eisen zo hoog te stellen dat alleen 
afgestudeerden dit werk naar behoren 
kunnen verrichten. Een tussenweg is 
naar mijn mening zeer goed te vinden 
zodat de woonwagenbewoners hun 
broodwinning behouden, waarbij ei-
sen worden gesteld aan de wijze waar-
op dit gebeurt. 

De heer Van Kuijen heeft erop aan-
gedrongen een circulaire aan de ge-
meenten en provincies te laten uit-
gaan, waarin precies wordt uiteen-
gezet, wat 'gecontroleerd storten' is. 
Het lijkt mij een erg verstandig idee 
zo'n circulaire te laten uitgaan. Deze 
suggestie zal een punt van overwe-
ging vormen. Gelet op het grote scala 
van mogelijkheden van verwerking 
van afvalstoffen dat wij willen open-
houden, is het misschien verstandig 
die circulaire niet in die zin op te stel-
len, dat wij iedereen bewegen tot het 
storten van afval, zelfs gecontroleerd. 
Daartegen heb ik enige bezwaren. 

Wat het wetsontwerp inzake de 
Voorlopige Centrale Raad Milieuhygië-
ne betreft, merk ik op, dat dit ontwerp 
om advies bij de Voorlopige Centrale 
Raad Milieuhygiëne ligt. Als het goed 
is heeft de Voorlopige Centrale Raad 
vanmiddag advies uitgebracht. Vervol-
gens kan het ontwerp in de Minister-
raad worden behandeld, waarna het 
om advies naar de Raad van State kan 
gaan. Ik durf op dit moment geen 
schatting te geven van het moment, 
waarop het wetsontwerp bij de Kamer 
zal worden ingediend. Over dat ti jdstip 
ben ik echter niet pessimistisch, aan-
gezien het daarbij ten slotte niet om 
een bijzonder nieuw of ingewikkeld 
probleem gaat. 

Ik meen dat de heer Van Kuijen op 
zijn vraag is gekomen in verband met 
de vraag, hoe het moet met het geven 
van adviezen door de Voorlopige Cen-
trale Raad Milieuhygiëne, waarover 
ook de heer Van Rossum een vraag 
heeft gesteld. Ik meen dat wi j niet in 
het wetsontwerp moeten opnemen 
dat de Voorlopige Centrale Raad Mi-
lieuhygiëne adviezen moet geven. Bij 
de Luchtvaartwet hebben wij evenmin 
zo'n bepaling opgenomen. Dat kan 
mijns inziens ook niet. 

Ik kan in ieder geval zeggen - ik heb 
het ook gezegd bij de behandeling van 
de Luchtvaartwet - dat het niet zo vre-
selijk veel uitmaakt omdat in het wets-
ontwerpCRMH de verplichting is open-
gelaten dat over algemene maatrege-
len van bestuur, die de milieuhygiëne 
betreffen, in elk geval een advies 
wordt uitgebracht door de Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne. 

De heer Van Kuijen (PPR): Dat wordt in 
dit wetsontwerp niet gezegd. Er wordt 
slechts gesteld, dat eenieder aan de 
Minister suggesties en bezwaren kan 
mededelen maar er staat niet bij dat 
deze suggesties en bezwaren voorge-
legd worden aan de door de Minister 
bedoelde raad, zoals in de Wet op de 
luchtverontreiniging voor de Raad 
voor de luchtverontreiniging wel het 
geval is. 

Minister Vorrink: De moeilijkheid is, 
dat dat niet mogelijk is bij een bij 
beschikking ingestelde centrale raad, 
maar ik praat nu over het wets-
ontwerp. In een wetsontwerp, dat de 
taak en de bevoegdheden van de Cen-
trale Raad voor de Milieuhygiëne re-
gelt, kun je wel degelijk opnemen dat 
deze raad advies moet uitbrengen 
over alle belangrijke besluiten, die 
worden genomen. Daar vallen zeker 
wetsontwerpen en ontwerp-algemene 
maatregelen van bestuur onder. 
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De heer Van Kuijen (PPR): Ik heb de 
Minister verkeerd begrepen. Dank u 
zeer! 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Wat betreft de overcapaciteit van 
vuilverbrandingsinstallaties meen ik 
dat de heerTui jnman wat al te somber 
is. Hij heeft gezegd, dat er een overca-
paciteit is van een miljoen ton. Ik 
meen, dat dit niet juist is. Er is sprake 
van overcapaciteit in Leeuwarden, 
Arnhem en bij de AVR, maar dat gaat 
niet uit boven de 300.000 ton. 

Wat zijn de oorzaken van die over-
capaciteit? In de eerste plaats worden 
er geen goede bindende afspraken ge-
maakt. Verder wordt het brandbaar be-
drijfsafval niet naar de vuilverbran-
dingsinstallaties gebracht omdat het 
goedkoper is een paar kilometer door 
te rijden naar een stortplaats. Dat 
toont weer het grote belang aan van 
provinciale plannen. 

In antwoord op vragen van de heer 
Beekmans heb ik al gezegd, dat het 
ook nog wel eens voorkomt dat het sa-
menwerkingsverband wreed wordt 
verbroken door één der deelnemende 
gemeenten. Het vervelende is dan wel 
dat de installatie dan al half klaar is of 
iets dergelijks. Dan staat men voor de 
keus of er al of niet mee moet worden 
doorgegaan. Ik denk, dat dit alleen 
maar kan worden voorkomen door 
harde afspraken en een nauwgezette 
analyse van het te verwachten aanbod 
te maken. Wellicht moet men vastleg-
gen, dat de partij, die er ten slotte toch 
maar van afziet, een dwangsom be-
taalt. Want dat kan nergens en waar-
om zou het hier wel kunnen? 

De heer Tuijnman is evenals ik on-
aangenaam getroffen door verlaten en 
half gezonken woonboten, die nu niet 
bepaald het landschap sieren. Ik neem 
aan, dat de heer Tuijnman doelt op 
woonboten, die duidelijk in de steek 
zijn gelaten. Wij hebben voor dit pro-
bleem geen specifieke voorzieningen; 
ik denk dat deze boten in beginsel on-
der het régime van hoofdstuk 4 vallen; 
andere categorieën van afvalstoffen. 
Naar mijn mening is het de taak van de 
lokale overheden om, waar dat nodig 
is, een eind te maken aan ongewenste 
toestanden terzake. Dat zie ik dan als 
een onderdeel van hun algemene taak 
om hun grondgebied schoon te nou-
den. Ik sluit niet uit, dat ook het water-
beheer hier iets zou kunnen doen. 

De heerTuijnman (VVD): De wet 
spreekt van het op of in de bodem 
brengen. De boten liggen echter in het 
water. 

Minister Vorrink: Soms staan ze op de 
grond. Als de situatie echt uit de hand 
zou lopen, zouden de provincies even-
tueel kunnen worden verplicht een 
provinciaal plan vast te stellen voor 
deze categorie afvalstoffen. Het verve-
lende is echter dat het aantal daarvoor 
dan weer te klein zal zijn, zelfs in een 
provincie. 

De heer Tuijnman heeft ook geïnfor-
meerd naar de schadecategorieën, die 
in beginsel geacht worden, voor ver-
goeding in aanmerking te komen. Naar 
mijn mening komen voor vergoeding 
in aanmerking de kosten of schade, 
waarvoor de vergunninghouder zich 
gesteld ziet. Er is verder niet gespecifi-
ceerd, welke vorm deze schade dan 
zou moeten hebben. Dat betekent dat 
in beginsel alle schade, naar billi jkheid 
te bepalen, voor vergoeding in aan-
merking komt. De enige restrictie die 
in artikel 55 wordt gesteld is dat de 
schade redelijkerwijze niet of niet ge-
heel ten laste van de vergunninghou-
der behoort te blijven. Of dat zo is, zal 
men van geval tot geval moeten uit-
maken. 

De heer Tuijnman en anderen heb-
ben voorts gesproken over de proce-
dures voor de voorbereiding van alge-
mene maatregelen van bestuur. Zoals 
dit in al meer van onze mil ieuhygiëni-
sche wetten is gebeurd, hebben wi j 
ook nu in de voorgestelde regeling ten 
aanzien van een aantal algemene 
maatregelen van bestuur bepaald dat 
voorpublikatie zak plaatsvinden. Wij 
hebben geprobeerd, daarvoor die al-
gemene maatregelen van bestuur aan 
te wijzen, die daarvoor op grond van 
hun beleidsmatige inhoud naar onze 
mening in aanmerking komen. On-
langs heeft in deze Kamer een discus-
sie met de Minister-President plaats-
gevonden naar aanleiding van het 
wetsontwerp Openbaarheid van be-
stuur. Die discussie is blijkens een 
schrijven dat ik en mijn collega's van 
de Minister-President hebben ge-
kregen, zo gelopen dat er een inventa-
risatie zal worden opgesteld van alge-
mene maatregelen van bestuur, waar-
bij de Regering het zinvol vindt, dat de-
ze een voorpublikatie krijgen. Op 
grond van die toezegging is toen een 
amendement van mevrouw Kappeyne 
van de Coppello ingetrokken. Ik wil er 
daarom voor pleiten, het wetsontwerp 
te laten zoals het is, omdat ook als het 
eenmaal wet is geworden te zamen 
met de andere wetgeving bij die inven-
tarisatie zal worden betrokken. 

Mijnheer de Voorzitter. De heer Van 
Rossum heeft gevraagd, of door het 
verbod om een autowrak aanwezig te 
hebben op een voor het publiek zicht-

bare plaats het aanbod voor de shred-
der-bedrijven vergroot zal worden. Ik 
wou dat ik daarop ' ja' kon zeggen. Ik 
ben echter bang dat als er al sprake is 
van een toename dit een betrekkelijk 
geringe zal zijn. Het verbod is eigenlijk 
bedoeld voor erg hinderlijke individu-
ele gevallen. Grote stromen autowrak-
ken lopen niet via 'zichtbare plaatsen' 
maar via de sloopbedrijven, die niet 
onder het verbod van artikel 18 maar 
onder het vergunningstelsel vallen. 

Een andere vraag van de heer Van 
Rossum is, of men nu in elke gemeen-
te een afgifteplaats voor autowrakken 
moet hebben en of men daarmee geen 
concurrentie pleegt ten opzichte van 
particuliere autoslopers. In de schrifte-
lijke stukken, met name in de memorie 
van toelichting, hebben wi j destijds 
gesteld dat het beslist niet in de be-
doeling ligt, dat de gemeente op dit 
vlak met de bedrijven gaat concurre-
ren. Ook de gemeentebesturen zullen 
op grond van de Afvalstoffenwet voor 
deze afgifteplaats een bewaarvergun-
ning nodig hebben. In die bewaarver-
gunningen kunnen voorschriften wor-
den opgenomen, die ertoe strekken, 
dat zij de particuliere bedrijven niet 
door concurrentie mogen duperen. 
Ook die voorschriften zijn in het be-
lang van de bescherming van het mi-
lieu. Overigens kan de provincie twee 
gemeenten ook laten samenwerken op 
dit punt. 

De heer Van Rossum heeft erop ge-
wezen, dat aansluiting tussen het ken-
tekenregister en de motorrijtuigenbe-
lasting een voorwaarde voor de geau-
toriseerde sloopbewijzen is en heeft 
gevraagd, wanneer dit systeem rond 
is. Ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik 
niet erg veel meer kan zeggen dan wat 
in de memorie van antwoord staat. De-
ze kwestie is nog steeds in studie bij de 
meest betrokken departementen, te 
weten het departement van Verkeer en 
Waterstaat en het departement van Fi-
nanciën. Ik ben op dat punt afhankelijk 
van mijn beide ambtgenoten. 

De heer Van Rossum heeft ook ge-
vraagd naar het al eerder aan de orde 
geweest zijnde aspect van de wijziging 
van het b.t.w.-tarief, waar de VAM des-
tijds om heeft gevraagd. Hij stelde dat 
dit dan ook voor eventuele andere ver-
werkers zou moeten gelden. Hij vroeg 
of het noemen van dit aspect een aflei-
dingsmanoeuvre was. Neen, dat is het 
beslist niet. Wij kijken niet alleen naar 
de VAM, maar ook naar de andere ver-
werkers. 

De heer Van Rossum (SGP): Dat staat 
in uw stukken. 

Tweede Kamer 
1 maart 1977 Afvalstoffen 3530 



Vorrink 
Minister Vorrink: Daar zijn wi j het ook 
over eens. U vroeg of het een aflei-
dingsmanoeuvre was en dat was het 
niet. Het is ingebracht in het overleg 
met Financiën, omdat wi j het juist von-
den na te gaan of, behalve de VAM, 
andere bedrijven in vergelijkbare situ-
aties waren. Dat overleg is echter nog 
niet afgerond. Ik ben wel bereid toe te 
zeggen dat ik zal proberen er iets meer 
beweging in te krijgen, omdat het pret-
tig is wanneer dit punt eens wordt af-
gerond. 

De heer Verbrugh heeft zich eigenlijk 
aan de zijde van de heer Beekmans 
geschaard bij een pleidooi voor het 
voornamelijk verbranden van afval. Hij 
voerde als motief daarvoor aan dat het 
een grotere volumereductie tot gevolg 
heeft dan het gecontroleerd storten. Ik 
denk dat de heer Verbrugh volstrekt 
gelijk heeft met het noemen van dit 
voordeel. Ik meen echter dat ik kan vol-
staan met te verwijzen naar wat hier-
over in eerdere instantie is gezegd. 
Naar mijn mening hebben bijna alle 
verwerkingsmethoden voor- en nade-
len. De vraag is wat in de gegeven situ-
atie, gelet op het aanbod, op de bo-
demgesteldheid en de financiële con-
sequenties, het meest aanbevelens-
waardig is. 

De heer Verbrug heeft ook - en ik 
denk dat dit meer een ontspannen op-
merking is - gevraagd wat een auto-
wrak is. Ik heb een definitie van een 
autowrak gegeven in artikel 1. De ge-
achte afgevaardigde knoopte echter 
de vraag wat een museumstuk is er-
aan vast. Hij bracht mij daarmee hele-
maal weer terug op de discussies die 
wi j hierover hebben gevoerd. Toen wi j 
met de Afvalstoffenwet bezig waren 
heb ik gezegd: wat gebeurt er nu als 
iemand een oude auto in de tuin zet en 
die elke zondag gaat wassen? Dat 
voorbeeld haalde ik uit een Franse ro-
man van Francoise Sagan, waar men 
iedere zondag de Rolls Royce waste 
die in een tuintje stond. Die was ook al-
leen maar om naar te kijken, verder 
was er niets mee aan de hand. Ik denk 
dat wi j moeten stellen: is er een kente-
kenbewijs of niet. Het is bekend dat als 
er een kentekenbewijs is, het geen 
autowrak is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik bevind mij 
nu in een moeilijke situatie en ik on-
derwerp mij aan uw oordeel. Is het uw 
bedoeling dat ik nu een oordeel geef 
over een aantal amendementen waar-
over ik al de beschikking heb? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij niet juist. 
Verschillende sprekers hebben wel 
amendementen aangeduid, maar die 

zijn nog niet aan de orde. Bovendien 
hebben mij ongeveer een half uur ge-
leden nog een stuk of zes amende-
menten bereikt en die kunnen nog 
niet, lijkt mi j , in de discussie worden 
betrokken. 

Minister Vorrink: Ik ben dat met u 
eens, mijnheer de Voorzitter. Het is 
voor mij in zoverre onbevredigend dat 
nogal wat sprekers - ook diegenen die 
hun gedachten niet in de vorm van een 
amendement hebben neergelegd - bij 
voorbeeld hebben gesproken over het 
probleem van bouw- en sloopafval. Zij 
vroegen ook naar een indicatief meer-
jarenplan. Ik had mijn antwoord op de-
ze punten vastgeknoopt aan deze 
amendementen. 

De Voorzitter: Ik wil de Minister aanra-
den - nu zij mij om raad vraagt - dat te 
doen wanneer de artikelen en de 
amendementen aan de orde zijn. 

Minister Vorrink: Dat is jammer, mijn-
heer de Voorzitter! 

De heerTuijnman (VVD): Is het indica-
tief meerjarenplan gekoppeld aan een 
amendement? Ik meen dat dit er bui-
ten staat. 

Minister Vorrink: Ja zeker. Het betreft 
een amendement van mevrouw Epe-
ma-Brugman en de heer Van Kuijen 
die voorstellen een artikel toe te voe-
gen waarin een zesjarig indicatief 
meerjarenplan wordt opgesteld. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Dit 
lijkt mij niet iets, wat je bij een artikels-
gewijze behandeling even kunt be-
spreken. Een indicatief meerjarenpro-
gramma is een echt algemeen punt, 
dat wel in andere wetten voorkomt en 
niet in deze wet. Ik vind, dat dit nu wel 
zou moeten worden besproken. 

De Voorzitter: De gedachte is aan de 
orde gesteld en de Minister kan haar 
oordeel erover geven. 

Minister Vorrink: Ik wi l er wel iets over 
zeggen, want anders is het net of ik 
dergelijke punten heb laten liggen. Ik 
kom er bij de artikelsgewijze behande-
ling nog wel op terug, maar ik wil er 
wat algemene punten uithalen. 

Gelet op het feit, dat van zoveel kan-
ten in deze Kamer grote belangstelling 
is getoond voor het opstellen van een 
indicatief meerjarenplan voor afval-
stoffen, gelet ook op het feit dat wij op 
het gebied van de waterverontreini-
ging en de luchtverontreiniging derge-
lijke indicatieve meerjarenplannen 
kennen als wettelijk voorschrift, meen 
ik dat ik aan deze wens van de Kamer 
zal moeten voldoen. Dat lijkt mij een 
verstandige daad, zeker gezien in het 
licht van de rapportage die dan toch 

ook weer zal moeten plaatsvinden aan 
de Europese Economische Gemeen-
schap. 

Een tweede, wat algemener punt 
waarover ik iets wi l zeggen, is ook te-
rug te vinden in het schrijven van 'Na-
tuur en Milieu', die daarop met zeer 
veel klem aandringt, namelijk het ver-
zoek om voor bouw- en sloopafval een 
aparte algemene maatregel van be-
stuur in de wet voor te schrijven. Ik 
heb daartegen geen overwegende be-
zwaren. Naar mijn mening zijn de hier-
voor aangevoerde argumenten juist. 

Dan zijn er nog drie amendementen 
die betrekking hebben op termijnen en 
één voorstel van de heer Tuijnman om 
de betrokkenheid van de Minister van 
Sociale Zaken bij de maatregel uit 
hoofdstuk 5, artikel 27 te benadrukken. 
Met dat voorstel heb ik een beetje 
moeite. Ik geloof, dat het niet verstan-
dig is om in de regeling, zoals wi j die 
nu in de wet hebben en die bepaalt, 
dat gehandeld moet worden in over-
eenstemming met de ideeën van de 
Minister van Economische Zaken en -
zo hij er bij betrokken is - met die van 
de Minister van Landbouw en Visserij, 
het beleidsgebied van de Minister van 
Economische Zaken in te perken door 
het aspect van de werkgelegenheid 
niet bij hem te laten, maar daarvoor 
ook nog eens de instemming van de 
Minister van Sociale Zaken te eisen. 
Dan doet men naar mijn mening tekort 
aan de taak van de Minister van Eco-
nomische Zaken. 

Ik zou in dit verband ook wil len her-
inneren aan de Nota selectieve groei, 
waarin de werkgelegenheid een bui-
tengewoon belangrijke rol speelt. Be-
halve het feit, dat, zoals de Kamer wel 
bekend is, ik ook zelf meen dat bij mi-
lieuhygiënische maatregelen het as-
pect van de werkgelegenheid niet uit 
het oog mag worden verloren, vind ik 
nu juist de Minister van Economische 
Zaken bij uitstek degene, die het 
scheppen van werkgelegenheid wel 
degelijk tot zijn taak zal moeten laten 
behoren. 

Dan heb ik nog een praktisch argu-
ment. Immers, alle algemene maatre-
gelen van bestuur passeren de Minis-
terraad. Wanneer de Minister van So-
ciale Zaken zou menen, dat aan zijn be-
leidsterrein onvoldoende recht zou zijn 
gedaan, dan kan hij in de Ministerraad 
eventueel zijn opmerkingen maken, 
zoals wij dat allemaal doen. Dat is ech-
ter een bijkomend argument. Mijn 
zwaarste argument is, dat ik vind, dat 
het aspect van de werkgelegenheid in-
gebouwd zit in de beleidslijn van de 
Minister van Economische Zaken en 
dat daaraan uiting is gegeven, omdat 
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Vorrink 
die algemene maatregel van bestuur 
tot stand gebracht moet worden in 
overeenstemming met de ideeën van 
de Minister van Economische Zaken. 

De heer Tuijnman (VVD): Ik ben van 
mening dat in de praktijk van vandaag 
juist op dit terrein sprake is van heel 
veel elementen van samenwerking 
tussen de beide departementen. In de 
praktijk gebeurt het wel degelijk. Wat 
kan dus het bezwaar zijn, dat het stag-
nerend werkt? Ik meen dat het in de 
coördinatie tussen de beide departe-
menten alleen maar goed zou zijn. 

Minister Vorrink: Dit argument keert 
zich nu tegen de heer Tuijnman zelf. 
Als de coördinatie zo voortreffelijk is, 
is de Minister van Economische Zaken 
uitstekend in staat, dat aspect 'mee te 
nemen'. Het was voor mij een buiten-
gewone opluchting, nu eens met een 
ontwerp van wet te komen waarin als 
mede-betrokkenen een zo klein moge-
lijke groep wordt aangemerkt. Het is 
bijna niet doenlijk om algemene maat-
regelen van bestuur te maken als er 
zes, zeven, acht of meer bewindslie-
den aan moeten meewerken. Ik vind 
dit niet helemaal juist, tenzij sprake is 
van een oorlogsverklaring of iets der-
gelijks. Ik was juist zo blij dat wi j het zo 
hadden geregeld. Echter, voordat hier-
over misverstand ontstaat: aan het as-
pect van de werkgelegenheid houd ik 
vast. Ik denk dat ik één van de allereer-
sten was die dit in het kader van de mi-
lieuhygiëne in deze Kamer naar voren 
hebben gebracht, zij het, niet met aller 
instemming. Dit weegt voor mij dus 
zwaar genoeg. Naar mijn mening 
wordt dit echter voldoende gewaar-
borgd door de overeenstemming met 
de Minister van Economische Zaken. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
de zaak nogal haast heeft, gezien de 
snelheid waarmee de Kamer in tweede 
termijn moet spreken.... 

De Minister heeft gezegd, dat de 
kwestie van het hergebruik nogal 
moeilijk is in verband met de instabili-
teit van de afzetmarkt. Dit geldt met 
name voor de papier- en de schroot-
markt. Daarom zou het bedrijfsleven 
zich ten aanzien hiervan nogal aarze-
lend opstellen. Ik meen dat dit inder-
daad het geval is. Een van de belang-
rijke punten zal het zijn, de afzetmarkt 
zo groot mogelijk te maken. Het ver-
heugt mij dat de Minister voor papier 
op pad gaat. Ik wens haar hierbij veel 
succes! 

Ik heb genoteerd, dat voor de over-
heid de recycling zich bevindt in een 
gebied tussen economisch wel en eco-
nomisch niet rendabel. Men komt dus 
net op nul uit. Dit is altijd het moeilijke 
gebied waarin een overheid mag ope-
reren. Ik heb het gevoel dat men op 
een gegeven moment, al voordat het 
bedrijfsleven er iets in ziet, als over-
heid bepaalde projecten van recycling 
kan stimuleren, projecten die op den 
duur rendabel zullen worden. Men ver-
wacht dit althans. In de nota selectieve 
groei is dit genoemd in verband met 
het speerpuntenbeleid. Ik meen dat dit 
een heel goede zaak is. 

Aan de ene kant is sprake van eco-
nomisch rendabel, maar hoe komt het 
dat dit vaak niet het geval is? Dit komt 
doordat de uitputting van grondstof-
fen onvoldoende in de prijzen wordt 
doorberekend. Dit is de andere kant 
van de zaak. Als grondstoffen schaars 
worden, ziet men dit niet altijd meteen 
in de prijzen tot uitdrukking komen. 
Ook ten aanzien hiervan zie ik de over-
heid als stimulator optreden, in deze 
zin dat wi j naar recycling toe moeten. 

Ik ben zeer verrast door de medede-
ling van de Minister, dat zij bereid is, 
als straatveger te gaan werken. Ik 
moet zeggen dat het mij persoonlijk 
niet zo aanlokt, maar ik ben het wel 
met haar eens, dat de arbeidsomstan-
digheden ook zeer belangrijk zijn. De 
Minister heeft een aantal voorbeelden 
van zeer lawaaiige situaties genoemd. 
Vroeger heb ik in een fabriek gewerkt 
waar blikjes van de band rolden. Van 
de herrie werd men ongelooflijk dol. Ik 
meen dat men moet trachten, zulke 
processen geruislozer te laten verlo-
pen, en niet zo maar het proces afkeu-
ren. Dat er altijd wel enig vuil en zwaar 
werk zal bli jven, is wel een feit. Helaas 
worden daar in ons land toch nog te 
veel gastarbeiders en vrouwen voor 
gebruikt. 

Ik ben erg blij dat de Minister het in-
dicatief meerjarenprogramma zo posi-
tief tegemoet is getreden. Ook ben ik 
blij dat zij geen bezwaren heeft, dat er 
een algemene maatregel van bestuur 
komt voor bouw- en sloopafval. 

De toezegging dat de voorlopige 
centrale raad voor milieuhygiëne ge-
hoord zal worden voor de algemene 
maatregelen van bestuur, ontheft mij 
ervan een uitspraak van de Kamer 
hierover te vragen. Ik hoop wel, dat nu 
vrij snel dit wetsontwerp bij ons op ta-
fel zal liggen - het zal wel de volgende 
kabinetsperiode worden - en dat wi j 
daarover kunnen discussiëren. 

Ik heb in mijn eerste termijn gesteld, 
dat het meerjarenprogramma eigenlijk 
de basis moet zijn voor de richtlijnen, 

zoals de richtlijnen in artikel 6. Men 
zou zich kunnen afvragen, waarom in 
artikel 6 niet met een algemene maat-
regel van bestuur gewerkt wordt, maar 
met richtlijnen. Maar als nu deze richt-
lijnen heel duidelijk gebaseerd zijn op 
het meerjarenprogramma, dan heb-
ben wi j ook als Kamer een toetsings-
criterium of de Minister het goed doet. 

D 
De heer Van het Schip (CPN): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister heeft 
met een toon van verwijt aan ons 
adres gesteld, dat wij niet zulke hoge 
verwachtingen hebben van de recyc-
ling of het hergebruik. Dat is juist. Ik 
geloof echter niet, dat wi j dat als een 
verwijt van de Minister behoeven te 
aanvaarden, dat wi j die hoge verwach-
tingen niet hebben. Wij hebben het na-
melijk duidelijk in verband gebracht 
met het vraagstuk van de verbranding. 
Wij hebben gezegd, dat verbranding 
op het gebied van vernietiging een 
aantal voordelen oplevert en dat bij de 
huidige stand van de techniek een ze-
kere terugwinning van materiaal, zij 
het in andere vorm, en van energie 
daarbij plaatsvindt. Wij hebben geen 
hoge verwachtingen van andere ver-
dergaande hergebruik-methodieken 
op korte termijn. 

In dit verband heb ik de Minister met 
nadruk gevraagd, wat haar visie is op 
de verbranding. Ik heb haar als het wa-
re uitgenodigd net als w i j een zekere 
voorkeur uit te spreken voor de ver-
branding, ook in samenhang met het 
hergebruik van zekere stoffen die daar-
uit voortvloeien. Daarover heeft de Mi-
nister echter niet duidelijk gesproken. 
Zij heeft niet vermeld welke methodie-
ken bij de verwerking van het afval zij 
voorop of centraal wil stellen. Ik zou 
dat toch alsnog graag wil len horen. 

Het verdere betoog van de Minister 
heeft eigenlijk bevestigd wat wi j 
gesteld hebben, namelijk dat het bij-
zonder moeilijk is over hergebruik van 
een reeks van stoffen te spreken. De 
Minister kon ook niet veel verder ko-
men dan het papier en de afgewerkte 
olie, waar mogelijkheden al aanwezig 
voor zijn of op korte termijn aanwezig 
voor zullen komen. Ik laat haar rond-
reis voor wat het papier betreft ver-
der buiten beschouwing. Ik dacht niet 
dat het haar taak was deze rondreis 
langs de departementen te maken. Als 
zij dat echter als haar taak beschouwt, 
dan zullen wij haar er niet van weer-
houden. 

Ik ben het niet eens met haar opvat-
t ing, dat een heffing inzake autowrak-
ken verantwoord zou zijn. Ik sta niet 
helemaal voor de cijfers in, omdat ze 
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Van het Schip 
niet van het ministerie komen, maar 
de Stichting Weg heeft een overzichtje 
gemaakt van de opbrengst uit het au-
togebruik en de uitgaven ten behoeve 
van het autogebruik, waarbij zij komt 
aan inkomsten over 1976 van 5779 
min. gulden en uitgaven van 1596 min. 
gulden. In dat verschil - het kan bij het 
nasnuffelen van de begroting iets gro-
ter of iets kleiner blijken te zijn, maar 
dit is de orde van grootte - zit naar on-
ze mening de ruimte om de kosten van 
autowrakkenvernietiging niet extra op 
de autogebruiker te gaan verhalen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Er 
zijn heel wat berekeningen over wat de 
auto kost en over wat men allemaal 
moet betalen. Sommige berekeningen 
wijzen uit, dat er eigenlijk niet genoeg 
betaald wordt voor de auto. Ik zou niet 
zo maar willen afgaan op de bereke-
ning van de Stichting Weg. Het lijkt mi j 
niet zinvol, nu meteen uit te gaan van 
het positieve saldo. Zeker als men re-
kening houdt met de zeer negatieve ef-
fecten op het mil ieu, zijn berekeningen 
te maken die zeer negatief uitkomen. 
Daaruit zou men kunnen afleiden dat 
de auto nog te weinig belast wordt. 

De heer Van het Schip (CPN): Ik heb 
het met nadruk over de uitgaven en in-
komsten ten aanzien van de rijksbe-
groting. Als wij over het maatschappe-
lijk nut gaan spreken, zijn ook weer an-
dere visies mogelijk, die op een be-
paald ogenblik misschien wel ten 
voordele van de auto zouden kunnen 
pleiten. Nogmaals, ik beperk mij tot de 
inkomsten en uitgaven voor de schat-
kist. Dan kunnen deze cijfers wel op 
onderdelen worden betwist, maar niet 
wat de orde van grootte betreft. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik 
meen van wél, maar het lijkt mij nu 
niet het geschikte moment om daar 
diep op in te gaan 

De heer Van het Schip (CPN): Goed, 
maar u bent erover begonnen en ik ga 
er nu even op door. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): U 
bent erover begonnen dat het zo posi-
tief was. 

De heer Van het Schip (CPN): Maar u 
hebt gemeend het te moeten bestrij-
den. Dan moet u dat goed doen en niet 
alleen met een algemeenheid komen. 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Het lijkt mij niet zo ter zake doende om 
nu alle cijfers na te gaan. Wij hebben al 
vaker van die debatten gehad, ook bij 
de behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat. Er zijn vele pos-
ten op het gebied van ziekenhuizen, 

ambulances enz, die je er eigenlijk ook 
allemaal bij zou moeten rekenen. Ik 
denk ook aan een groot stuk bermon-
derhoud en dergelijke zaken, die vaak 
niet precies toegerekend kunnen wor-
den door gemeenten en bijvoorbeeld 
uit het gemeentefonds betaald moeten 
worden. Het gaat dan om beschadigin-
gen die door auto's worden veroor-
zaakt. Met deze paar voorbeelden wil 
ik aantonen dat de zaak niet zo simpel 
is, dat men meteen kan uitgaan van de 
gegevens van de Stichting Weg. 

De heer Van het Schip (CPN): Neen, 
het is ook niet zo simpel, maar ik wijs 
erop dat er naar mijn gevoel een 
belangrijk overschot is. Ik heb gezegd 
dat ik deze cijfers niet ogenblikkelijk tot 
de mijne maak. Uit het overschot kan 
de financiering van de opruiming van 
de autowrakken plaatsvinden. In eer-
ste termijn heb ik ook gezegd dat ik dit 
ook maatschappelijk verantwoord zou 
vinden, mede ten opzichte van de mi-
lieu-aspecten die daaraan vastzitten. 

De Minister heeft duidelijkheid ver-
schaft over de gevaren die bestaan bij 
de reinigingsheffing, waarover ik in 
eerste termijn heb gesproken. Zij heeft 
gezegd dat de voorbeelden die ik heb 
genoemd alleen gelden bij de artikel 
12-gemeenten. Ik wist dat uiteraard 
ook wel. Het antwoord waarom ik ver-
legen zat, was dat de mogelijkheden 
voor het ministerie van Binnenlandse 
Zaken bij deze reinigingsheffing ook 
op zijn minst ten aanzien van de artikel 
12-gemeenten gaan bestaan. Ik moet 
er nog eens goed over nadenken of dit 
voor onze fractie wel een aanvaardba-
re zaak is. Wij zijn allerminst gelukkig 
met deze handelingen ten opzichte van 
artikel 12-gemeenten en de bestaande 
verordeningen, zoals door mij in eerste 
termijn genoemd. 

De Minister heeft de opening, die wij 
van onze kant hebben wil len maken, 
om deze raamwet wat minder raam-
wet te doen zijn en wat meer onder 
controle van de Kamer te brengen, ge-
meend te moeten afwijzen. Ik had de 
gedachte geopperd om voor een voor-
ontwerp van algemene maatregel van 
bestuur overleg te plegen met de vaste 
commissies die hierbij betrokken zijn. 
Ik kan dat haar niet voorschrijven. Ik 
kan het ook niet in de wet doen opne-
men. 

Ik herinner eraan, dat het ook in de 
andere wet, die ik heb genoemd, niet 
is opgenomen, maar dat de betrokken 
staatssecretaris het nadrukkelijk heeft 
toegezegd. Maar goed, het antwoord 
is zoals het is. Er ligt een amendement, 
dat uitspreekt dat in een beduidend 
aantal artikelen de bepaling wordt op-
genomen dat een algemene maatregel 

van bestuur twee maanden voordat 
deze van kracht wordt, moet worden 
gepubliceerd. Ik vind dat een passend 
antwoord. Ik stel mij ook voor, dat 
amendement te steunen. 

D 
De heer Van Houwelingen (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de Minis-
ter graag hartelijk danken voor haar 
zeer uitvoerige antwoord. Het is mij 
opgevallen, dat zij niet erg optimis-
tisch is over de mogelijkheden van 
hergebruik. Ik begrijp dat er nogal wat 
problemen aan kleven. Het is niet een-
voudig, op korte termijn concrete 
maatregelen in te voeren. Toch wil ik 
mij graag aansluiten bij wat mevrouw 
Epema-Brugman heeft gezegd, name-
lijk dat vooral het punt van schaarse 
grondstoffen de reden is, waarom er 
toch een actief beleid moet worden ge-
voerd. In ieder geval moeten de aan-
wezige mogelijkheden ter zake wor-
den gestimuleerd. 

Ik heb gevraagd naar een herge-
bruiksplan. Zijn er in dat kader moge-
lijkheden? 

Uitgangspunten zijn, zo heeft de Mi-
nister benadrukt, sanering en preven-
tie. Zij heeft met name gesproken over 
hergebruik, maar preventie is ook nog 
wel iets anders. Ik zou willen wijzen op 
de verbetering van de kwaliteit van 
verschillende produkten. Misschien 
moet ook daaraan nog wat meer aan-
dacht worden gegeven. 

Ik ben niet helemaal tevreden met 
het antwoord van de Minister met be-
trekking tot de mogelijkheid - voor mij 
een wenselijkheid - om tot één plan te 
komen voor de verschillende catego-
rieën. De Minister heeft gezegd, dat 
het eigenlijk onmogelijk is, te komen 
tot een sluitende definitie en dat daar-
om de oplossing moet worden gevon-
den in de omschrijving van de ver-
schillende categorieën. Ik meen dat 
het, als het niet mogelijk is een sluiten-
de definitie op te stellen, uiterst moei-
lijk zal zijn wel tot een sluitende en af-
doende omschrijving te komen. Ik kom 
daarop echter nog wel terug bij de be-
handeling van de artikelen. 

D 
De heer Beekmans (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor het 
uitvoerige en, vooral, heldere ant-
woord dat zij op een aantal van mijn 
vragen heeft gegeven. Ik ben buiten-
gewoon verheugd met de toezegging 
op het punt van de indicatieve meerja-
renplanning. Ik zal mij beperken tot 
een poging, een paar - wellicht - gere-
zen misverstanden tussen de Minister 
en mij uit de weg te ruimen. 
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Zij heeft gezegd dat de heer Van het 

Schip het meest negatief en ik - daar-
na - iets minder negatief was. Ik zie -
en met mij mijn fractie - bijzonder 
goed wat de Minister wi l . Toch zou ik 
het op prijs stellen als wat meer maat-
regelen in het preventieve vlak werden 
genomen, waarover de heer Van Hou-
welingen zojuist ook heeft gesproken. 
De Minister heeft gezegd dat een aan-
tal studies wordt verricht. Het is de 
vraag - dit is geen verwijt - of wi j daar-
mee niet wat laat zijn begonnen. Ik heb 
veel waardering voor alles wat tot nu 
toe is gebeurd; ik heb alleen gepro-
beerd, mijn ongerustheid onder woor-
den te brengen, juist op het punt van 
de preventie. 

Op het gebied van de preventie zou 
ik graag wat meer zien. Ik meen dat 
daarop op korte termijn het accent zal 
moeten komen te liggen, wil len wij 
niet in een afvalstoffenmoeras wegzin-
ken, gelet op de cijfers van de afgelo-
pen jaren. 

Het menselijke in het debat bracht 
de Minister niet zozeer door het voor-
beeld van de kranten in het gootsteen-
kastje als wel door dat van de huis-
vrouw die de verschillende afvalstof-
fen gedurende weken apart zou moe-
ten opbergen. 

Ik heb bij interruptie al gezegd: Als 
dat in een gezin wordt besloten, dan is 
zij niet zo geëmancipeerd als zij dat al-
lemaal op haar schouders terecht laat 
komen. Ik meen dat dit wel op te los-
sen is. De heer Verbrugh heeft zich af-
gevraagd of men moet gaan praten 
over het ophalen van vuil van meerde-
re weken. Ik geloof daar niet erg in. De 
heer Verbrugh had het erover de orga-
nische stoffen de ene week en de anor-
ganische stoffen de andere week op te 
halen. Ik zie het al, dat men in de zo-
mer twee weken met organische stof-
fen in zijn vuilnisbak zit. Dat zal dan 
wel behoorlijk gaan stinken. Men zou 
het wellicht gescheiden binnen een re-
delijk korte termijn kunnen ophalen. 

Voorts wi l ik iets zeggen over de ar-
beidsfactoren. De Minister noemde in 
dit verband het voorbeeld van het ge-
weldige lawaai in het scheidingsbe-
drijf van een verbrandingsoven. Ik kan 
mij voorstellen dat dit lawaai er is en 
dat er meer lawaai in meerdere bedrij-
ven is. Voordat ik lid van deze Kamer 
werd is het jaren mijn vak geweest 
daaraan mijn aandacht te besteden. Ik 
hoop echter niet dat alleen de lawaai-
factor een argument is voor de beslis-
sing in verband met de keuze van de 
methode. De Minister heeft over de 
keuze van de methode gezegd, dat 
haar eigen opvatting is gewijzigd. Mis 

schien is die van ons ook wel gewij-
zigd. Ik geloof niet dat wi j ons ooit zeer 
duidelijk hebben uitgesproken voor 
één methode. Ik heb geprobeerd in 
mijn betoog aan te geven, wat voor 
ons op dit moment de argumenten zijn 
om meer voor verbranding dan voor 
storting of compostering te voelen. 

Ik vond het antwoord van de Minis-
ter reëel. Ik kan begrijpen wanneer zij 
zegt: Ik kan op dit moment nog geen 
keus maken. Daar kan ik vrede mee 
hebben. Ik heb geprobeerd de argu-
menten te geven, waarom wij dachten 
een keuze in die richting te moeten 
maken. Ik kan met de Minister mee-
voelen als zij zegt: Ik kan die keuze nog 
niet maken; uiteindelijk ben ik geen 
theoloog. 

De Minister heeft als voorbeeld de 
verbrandingsoven van Zaandam aan-
gehaald. Ik meen dat dit een zeer goed 
voorbeeld is, maar waarschijnlijk in 
een andere zin dan de Minister bedoel-
de. Zij zei: Tot de dag dat ik daar 
kwam, had men aldaar voor 80% capa-
citeit, maar omdat U-mond besloot 
zelf geen oven te bouwen, kwam men 
op die dag op 100%. Ik dacht dat dit nu 
precies was waar wij naar toe moes-
ten. Wij moeten niet in iedere gemeen-
te of in iedere kleine gemeenschap een 
verbrandingsoven of een composte-
ringsbedrijf of wat dan ook hebben. 
Wij moeten komen tot een systeem -
dat is naar mijn mening ook de strek-
king van dit wetsontwerp - waarbij 
een samenwerking komt, opdat men 
tot een optimaal gebruik van de bedrij-
ven komt. In dat opzicht vond ik het 
voorbeeld dat de Minister gaf zeer dui-
delijk. Mijn vraag uit de eerste termijn, 
wat er is gebeurd bij de planning van 
Rijnmond en Duiven, waar kennelijk 
de 100% niet is gehaald, is blijven han-
gen. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verzuimde tot mijn spijt 
in eerste termijn mijn waardering uit te 
spreken voor de voortreffelijke 
schriftelijke behandeling. Dat verzuim 
maak ik alsnog gaarne goed. Daarbij 
aansluitend dank ik de Minister voor 
de wijze waarop zij onze vragen heeft 
beantwoord. Zij beschikt over de gave 
om toch wat abstracte zaken heel con-
creet weer te geven. Het is mij op-
nieuw duidelijk geworden - het was 
mij overigens niet geheel onduidelijk -
wat mijn taak in het particuliere recy-
clen is. Haar voorbeeld van het vegen 
van de straat lijkt mij toch wat te geïso-
leerd beschouwd van het geheel van 
de problematiek van minder aantrek-
kelijk maar toch zeer noodzakelijk 

werk. Ik vind haar initiatief buitenge-
woon prijzenswaardig. Ik neem aan, 
dat hierover nog vaak zal worden ge-
sproken. 

Mij is niet geheel duidelijk gewor-
den, wat het verband is tussen theolo-
gie en vuilverwerking. Bedoelt de Mi-
nister wellicht teleologie, de leer van 
het doel, waarnaar wi j streven? Ik zou 
dit begrip in dit verband wél kunnen 
plaatsen. Het antwoord in tweede ter-
mijn zie ik, ook wat dit betreft, met veel 
belangstelling tegemoet. 

Ik heb een reactie gemist op ons ver-
zoek, of met betrekking tot de vereis-
ten van provinciale plannen aandacht 
kan worden besteed aan het opnemen 
van hergebruik" en recyclingmetho-
den. Misschien kan dit in het kader van 
artikel 6 worden geregeld. Ik ben zeer 
benieuwd, te vernemen waarom dit 
buitengewoon belangrijke artikel 6, 
waarin de richtlijnen voor de provinci-
ale plannen worden gegeven, niet met 
een algemene maatregel van bestuur 
is opgesierd. Deze zou hierbij zeker 
niet hebben mogen ontbreken. Kan in 
de circulaires, die de Minister kennelijk 
wil doen uitgaan, niet behalve aan het 
storten ook aandacht worden besteed 
aan de mogelijkheden, die er voor de 
provincies zijn om te komen tot recy-
cling? Het is mij opgevallen, dat de Mi-
nister een zeer intensieve persoonlijke 
inzet heeft getoond bij het bevorderen 
van het gebruik van kringlooppapier. 
Vormt dit niet een indicatie van de si-
tuatie, dat er bij het bedrijfsleven nog 
een onvoldoende belangstelling be-
staat voor het industrieel verwerken 
van secundaire grondstoffen? Acht de 
Minister in dit opzicht verdere stimule-
rende activiteiten van het Rijk niet van 
belang? Welke mogelijkheden ziet zij 
hiervoor? 

Ik heb ook het antwoord gemist op 
de vraag met betrekking tot de door de 
VAM zelf gesuggereerde taakverbre-
ding: de functie van verdeler over ver-
schillende met overcapaciteit kampen-
de vuilverbrandingsinstallaties. Ik geef 
de Minister in overweging, ondanks 
haar ongetwijfeld volle agenda, wat 
meer vuilverbrandingsinstallaties te 
bezoeken. Kennelijk bevordert haar 
bezoek de rentabiliteit ervan in niet on-
belangrijke mate. 

Op de procedure ten aanzien van het 
beroep kom ik gaarne bij de artikelsge-
wijze behandeling terug. Ik wil er ove-
rigens nu al op wijzen, dat het mij hier-
bij niet zozeer om de beroepsgang 
gaat, maar om de toetsing van het pro-
vinciale plan aan het landelijke beleid. 
Ik acht hiervoor de Kroon niet het juis-
te orgaan. De Wet algemene bepalin-
gen milieuhygiëne zal toch in een be-
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roepsgang voor het provinciale plan 
voorzien? Het behoeft in deze wet dus 
niet op deze ongebruikelijke en inge-
wikkelde wijze te geschieden. 

Ik heb het antwoord op mijn vraag 
met betrekking tot de Wet chemische 
afvalstoffen gemist. Een aantal stoffen 
valt tussen de wal en het schip. Ik zal 
een concreet voorbeeld geven. Van de, 
de Minister niet onbekende, freongas-
sen komt uiteindelijk 50% in de atmos-
feer terecht, doordat koelkasten in de 
afvalfase komen. Het lijkt mij - nog-
maals, bij wijze van voorbeeld - het 
beste wanneer deze vorm van afval-
verwijdering apart wordt bezien. Het 
betreft een stof die, voor zover ik weet, 
niet onder de Wet chemische afval-
stoffen valt. 

D 
De heerTuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister zeer 
voor het antwoord, dat zij mij heeft ge-
geven. Ik ben er blij om, dat zij het ex-
perimentele karakter, dat nog voor 
veel zaken geldt, goed onderkent; er 
moet op dit terrein nog veel gebeuren 
vóór wij met een uitvoeringswetge-
ving aan de gang kunnen. 

Juist in deze 'wegwerp-maatschap-
pij ' moeten wij ervoor zorgen, dat wi j 
door al het afval op den duur geen 
wegwerp-mensen worden. 

Ik beperk mij verder tot één punt, na-
melijk het karakter van de algemene 
maatregelen van bestuur. De Minister 
heeft gezegd dat steeds de mogelijk-
heid bestaat deze met haar te bespre-
ken, omdat zij worden gepubliceerd. 
Zij worden echter niet allemaal gepu-
bliceerd. Enkele staan op het ogenblik 
in de Staatscourant. Daarover moet 
dus overleg achteraf worden gevoerd. 

De Minister heeft in ieder geval ge-
voeld waar de pijn van de Kamer zit. 
De laatste voelt zich in toenemende 
mate als mede-wetgever - en niet al-
leen bij deze zaak - enigszins buiten 
spel gezet. Men is bij het invullen van 
wetsontwerpen zeer afhankelijk van 
nadere deskundigheid, zodat wi j in de 
voorfase, waarin de raamwetten wor-
den gemaakt, onvoldoende inzicht 
hebben in de materie. De Minister zegt 
dat in het overleg met de Minister-Pre-
sident is voorgesteld deze dingen te 
inventariseren. Dat is een goede zaak, 
maar aan een inventarisatie alleen 
heeft de Kamer niet voldoende. Wan-
neer het Parlement zoekt naar wegen 
om bij de wetgeving betrokken te zijn, 
niet uit formele overwegingen maar 
om praktische politiek te kunnen be-
drijven, is dat omdat het er behoefte 
aan heeft. Dat moet de Minister begrij-
pen. 

Wij moeten voorkomen dat het alge-
mene gevoel ontstaat dat het Parle-
ment zoveel bevoegdheden moet 
weggeven dat het zich zelf tussen wal 
en schip werkt. Daar zou ik een groot 
tegenstander van zijn. De eerlijkheid 
gebiedt mij de Minister te zeggen dat 
ik voor al de problemen waar zij voor 
staat ook geen oplossingen weet die in 
de wet kunnen worden vastgelegd. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
haar antwoord op de gestelde vragen. 
Over het algemeen was haar antwoord 
zeer duidelijk, maar op een aantal vra-
gen heb ik geen of slechts een vaag 
antwoord gehad. De Minister heeft te-
recht gezegd geen definitie van 'afval-
stoffen' te kunnen geven; zij kon zich 
bepaald niet met de definitie van de 
heer Beekmans akkoord verklaren. Zij 
had het er naar mijn mening zelf ook 
wat moeilijk mee. Zij noemde alles af-
valstof wat niet onder een andere wet 
valt en noemde daarbij speciaal de 
Wet chemische afvalstoffen en de 
algemene maatregelen van bestuur 
die daaruit zijn voortgekomen. Die be-
nadering lijkt mij een goede, maar bij 
alle voorbeelden over het oude pa-
pier nam de Minister in iedere zin de 
afgewerkte olie mee. Ik meen echter 
dat de afgewerkte olie nu juist wél valt 
onder de Wet chemische afvalstoffen. 
Zij is op dat punt een beetje uitgegle-
den door dit voorbeeld te nemen. Mis-
schien heb ik haar echter verkeerd be-
grepen. Het lijkt mij goed dat de Minis-
ter de onduidelijkheid op dit punt weg-
neemt. 

Dit wetsontwerp gaat uit van de de-
centralisatiegedachte. Die gedachte 
spreekt mij zeer aan. Vele gemeenten 
hebben de afgelopen jaren inzake af-
valverwijdering en afvalverwerking 
grote kennis en praktische ervaring 
opgedaan. Het is goed dat wi j daarvan 
zoveel mogelijk gebruik zullen maken, 
ook bij het nieuwe systeem dat wij zul-
len invoeren. Dat hier en daar coördi-
natie op provinciaal niveau moet 
plaatsvinden, is ook toe te juichen. Zo-
dra men echter iets nieuws invoert, 
ontstaan dikwijls fricties. Ik vraag mij 
af of daarvoor voldoende oog is. Er 
komt een nieuw provinciaal plan. De 
Minister heeft zoeven een onderscheid 
gemaakt tussen woonwagenbewoners 
en academisch gevormden. 

Ik zal niet een onderscheid maken 
tussen vuilnismannen en academisch 
gevormde plannenmakers bij de pro-
vincie. Er kunnen echter wel degelijk 
wrijvingen ontstaan tussen twee we-
relden van practici en theoretici. Ik 
meen dat wi j bij het invoeren van deze 

nieuwe wetgeving daarvoor voldoen-
de oog moeten hebben. Juist de 
gemeentelijke diensten zijn vaak ui-
terst praktisch ingesteld en dan moet 
er niet een provinciaal orgaan zijn, dat 
deze zaken uiterst theoretisch bena-
dert. Er kunnen conflicten ontstaan ter-
zake en daar moeten wij erg voorzich-
tig mee zijn. 

De Minister heeft gezegd, dat het bij 
de vuilverwerkingsbedrijven wat be-
treft de arbeidsomstandigheden niet 
altijd even gunstig is. Ik wi l erop wi j -
zen, dat het ook vaak bij de vuilophaal-
diensten niet altijd in orde is. In de gro-
te steden en gemeenten gebruikt men 
daarvoor vaak heel mooie auto's, 
maar in kleine gemeenten schort het 
nogal eens aan de hygiënische situatie 
waarin de mensen, die geroepen wor-
den om dit vuil op te halen, zich bevin-
den. De Minister noemde het lawaai 
bij de vuilverwerkingsbedrijven en ik 
noem daarnaast het stof en dergelijke 
bij de vuilophaaldiensten. 

Wat betreft de kosten is de Minister 
toch wel uitermate summier op de 
door mij gestelde vragen ingegaan. 
Wat betreft deze kosten hebben wij al 
enige ervaring opgedaan met de Wet 
op de verontreiniging van het opper-
vlaktewater. In eerste termijn heb ik 
gevraagd naar de kosten, behorende 
bij de taken van meer algemene aard 
en te onderscheiden van de specifieke 
kosten. Hoeveel zullen de extra bijdra-
gen - daarover wordt gesproken op 
blz. 4 van de nota naar aanleiding van 
het eindverslag- in de kosten bedra-
gen? Mag uit het gestelde op diezelfde 
pagina worden opgemaakt dat kosten, 
die direct op de bescherming van het 
milieu zijn gericht, kunnen worden 
verhaald op de verantwoordelijke -
misschien moet ik zeggen: storter van 
de bedoelde stoffen? Zullen alle kos-
ten verhaald moeten worden in de hef-
fingen? In welke orde van grootte 
moet ik bij deze heffingen denken, me-
de in verband met de Europese richtlij-
nen? 

Deze richtlijnen richten zich terecht 
op het milieu, maar wij moeten bij de 
bedrijven natuurlijk wel de economi-
sche aspecten in het oog houden. Tus-
sen die twee zaken bestaat ook een ze-
kere spanning. Als je geen concurren-
tievervalsing wilt maar de milieufacto-
ren zijn niet helemaal gelijk, dan kan 
dat leiden tot een kostenverschil en 
dus tot een verschil in heffingen. Ook 
daarvoor moeten wij voldoende oog 
hebben! Krijgen wij wat dit betreft vol-
doende informatie uit het drie-jaarlijks 
EEG-overzicht, dat ons zal worden toe-
gezonden? Of zullen aanvullende ge-
gevens nodig zijn om ons op de hoog-
te te houden van de fricties, die kun-

Tweede Kamer 
1 maart 1977 Afvalstoffen 3535 



Van Rossum 
nen ontstaan tussen degenen die het 
mil ieu behartigen enerzijds en dege-
nen, die de economie behartigen an-
derzijds? 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.16 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. vijf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende wetsontwer-
pen: 

Naturalisatie van Amanupunnjo, 
Martina en 21 anderen (14 374); 

Naturalisatie van Banshidhar Shar-
ma, Harijendrepersad en 24 anderen 
(14 375); 

Naturalisatie van Anido Perez, Fran-
cisco en 21 anderen (14 376); 

Goedkeuring van de op 20 septenv 
ber 1976 te Brussel tot stand gekomen 
Akte betreffende de rechtstreekse ver-
kiezing van de leden van het Europees 
Parlement (Trb. 1976., 175) (14 383); 

Wijziging van de Wet Autovervoer 
Goederen (14 384). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. vier brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 14 100-1, 14 100-111,14 157, 
14 254 en 14 262, heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3". een brief van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken, ten geleide van de 
ter stilzwijgende goedkeuring aan de 
Kamer overgelegde Internationale 
Overeenkomst inzake de vereenvoudi-
ging en harmonisatie van douanepro-
cedures, met bij lagen; Kyoto, 18 mei 
1973(14 381). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

4". een aantal brieven van de Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, ten geleide van de stukken 
met betrekking tot de Verstedelijkings-
nota (13 754, nrs. 5 t /m 12). 

Deze stukken zijn al gedrukt en rond-
gedeeld; 

5°. een brief van de Ministers van Eco-
nomische Zaken en van Volkshuisves-
t ing en Ruimtelijke Ordening, ten ge-
leide van het aanvullend structuur-
schema elektriciteitsvoorziening 
(14 363). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

6°. een brief van de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië 
ne, ten geleide van een advies van de 
Raad voor de Gemeentefinanciën, 
over de wijziging van de Vleeskeu-
ringswet (14 179, nr. 5). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

7°. een brief van de Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Anti l len, 
betreffende de aanwijzing tot zijn ver-
vanger bij belet of ontstentenis, van de 
heer J. A. C. Alders. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

8°. een viertal brieven van de secreta-
ris-generaal van het Europees Parle-
ment, ten geleide van een aantal door 
het Parlement aanvaarde resoluties. 

Deze stukken liggen op de griffie ter in-
zage; 

9°. de volgende adressen: 
een, van V. C. Vinck te Nijmegen, 

met betrekking tot zijn inkomstenbe-
lasting; 

een, van G.Wijnsma te Wirdum, 
houdende verzoek om rechtsherstel. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

10°. de volgende brieven e.a.: 
een, van C. A. Klooster te Ellewouts-

dijk, over de gevaarlijke situatie in het 
Westerscheldegebied; 

een, van het provinciaal bestuur van 
Zuid-Holland, over de faciliteiten voor 
abortus provocatus in Zuid-Holland; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wanroy, over de plannen voor be-
stuurlijke herindeling; 

een, van het gemeentebestuur van 
Rotterdam, over het wetsontwerp ln-
vesteringsrekening; 

een, van het gemeentebestuur van 
Veldhoven, met betrekking tot het 
vliegveld Welschap; 

een, van P. J. H. Cabbollet te Swal-
men, met klachten over het falend be-
leid van justitie en rechtspleging; 

een, van de Huurdersvereniging Kik-
kenstein te Amsterdam en een, van het 
Comité Jongerenhuisvesting te 
Utrecht, beide over de huurwetgeving; 

een, van de Nederlandse Bond van 
Huis- en Grondeigenaren, over de ter-
mijn voor inbreng van commentaar op 
wetsvoorstellen e.a. aan de Kamer-
commissies; 

een, van de Stichting Studiecentrum 
Universele Rechten van de Mens, ten 
geleide van het elfde bericht van de 
eerste wereldvrede; 

een, van het Havenschap Vlissingen, 
ten geleide van een aantal vergader-
stukken; 

een, van P. Vennekens te Neer en 
van L. Huibregts te Roermond, over de 
inspraakmogelijkheden bij de perspec-
tievennota herstructureringsgebied 
Zuid-Limburg; 

een, van H. Servaas te Umuiden, 
over de belastingwetgeving; 

een, van de P.v.d.A., gewest Zee-
land, over de vorm van afsluiting van 
deOosterschelde; 

een, van E.S. Koning te Heerlen, 
over de milieubelasting; 

een, van de W.A.O. belangenvereni-
ging, over de plannen voor verlaging 
van de W.A.O."inkomens; 

een, van het bestuur van de Stich-
ting Grondvest te Amsterdam, over de 
wetsontwerpen inzake de grondpoli-
tiek; 

een, van de Stichting Landelijk 
Werkverband Huisvestingsnood, ten 
geleide van de publikatie «Over wo-
ningnood gesproken en gelogen - 10 
jaren voorlichting over woningnood»; 

een, van de wetenschappelijke afde-
ling van de Rijksdienst voor de Ussel-
meerpolders, ten geleide van het jaar-
verslag 1975. 

Al deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

11°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van het bestuur van de Aktie 
Strohalm te Amsterdam, gericht tot de 
regeringen van de Bondsrepubliek 
Duitsland en de deelstaat Niedersach-
sen, over de aanwijzing van Gorleben 
als mogelijke vestigingsplaats voor 
een opwerkingsfabriek; 

een, van het gemeentebestuur van 
Beverwijk, gericht tot de Staatssecre-
taris van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne, over de sluiting van zieken-
huizen. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

12'. de volgende academische proef-
schriften: 

van W. J. de Ridder: «Liquiditeitsan-
alyse en liquiditeitsbeleid in de onder-
neming»; 

van H. M. Dupuis: «Medische ethiek 
en perspectief»; 

van H. A. Groen: «Overheidsvergun-
ning en onrechtmatige daad»; 
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van J. J. H. Suyver: «De zeggen-
schap over het politieorgaan naar Ne-
derlands recht»; 

van P. van Dijk: «Toetsing van over-
heidshandelen door de nationale en 
internationale rechter en het vereiste 
van een procesbelang»; 

van H. G. de Maar: «De uitbreiding 
van Schiphol». 

Deze proefschriften zijn opgenomen in 
de bibliotheek der Kamer. 
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