53ste Vergadering

Voorzitter: Portheine
Tegenwoordig zijn 125 leden, te weten:
Aarts, Abma, Van Amelsvoort, Andela-Baur, B. Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, Beinema, Van den Bergh, Bischoff van
Heemskerck, Blaauw, J. J . P. de Boer,
Bolkestein, De Boois, Borgman,
Braams, Braks, Bremen, Brinkhorst,
Van den Broek, G. M. P. Cornelissen, P.
A. M. Cornelissen, Couprie, G. C. van
Dam, M. P. A. van Dam, Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman, Van Dis, Van
der Doef, Dolman, Drenth, Duinker,
Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp,
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, De Hamer, Van
der Hek, Hennekam, Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, Jacobse,
Jansen, Joekes, Kappeyne van de
Coppello, Keja, Van Kemenade, Knol,
Kolthoff, Kombrink, Konings, Kortevan Hemel, De Korte, Kosto, De
Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard,
Lansink, Lauxtermann, Van der
Linden, Meijer, Mertens, Molleman,
Mommersteeg, Moor, Müller-van Ast,
Nijhof, Nijpels, Van Ooijen, Patijn,
Ploeg, Poppe, Portheine, Rienks, Roethof, Van Rossum, Salomons, Van der
Sanden, Schaapman, Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, Van der Spek,
Spieker, Stemerdink, Van der Stoel,
Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, Tolman,
Tripels, Den Uyl, Veerman, Vellenga,
Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Voogd, De Voogd, Voortman, K.
G. de Vries, Vrijlandt-Krijnen, Waalkens, Waltmans, Weijers, WesselTuinstra, Wolff, Wöltgens, Worrell,
Wuthrich-van der Vlist en Van Zeil,

ning, Hazekamp, Staatssecretaris van
Economische Zaken, De Graaf, Staatssecretaris van Sociale Zaken en mevrouw Kraaijeveld-Wouters, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Wessel-Tuinstra, Dolman en Van Kemenade, alleen voor het eerste deel
van de vergadering, wegens andere
verplichtingen;
Van Muiden, Van der Gun, Van der Linden, Hartmeijer en Kleisterlee, wegens
bezigheden elders.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De ingekomen stukken
staan op een lijst, die op de tafel van
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik ook voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen gesteld overeenkomstig artikel
107 van het Reglement van Orde door
het lid Konings aan de Staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen, de
heer De Jong, over de problematiek
van het integraal 4-jarig MAVO. 1
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

D

en de heren Wiegel, Vice-Minister-President, Ministervan Binnenlandse Zaken, Pais, Ministervan Onderwijs en
Wetenschappen, Beelaerts van Blokland, Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, De Jong, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Brokx, Staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
aan het 'MAVO-veld' de nota Uitgangspunten tot een standpuntbepaling met betrekking tot een integraal
vierjarig MAVO gepresenteerd. Volgens alle deskundigen in het veld en
organisaties van MAVO-docenten
staat de inhoud van de nota los van
een eventuele opheffing van het driejarig MAVO. Ik denk dat voor de be-
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Ingekomen stukken
Vragen

handeling van deze nota een goed
overlegklimaat nodig is. Het MAVO is
door allerlei oorzaken toch al gefrustreerd geraakt. Daarom hebben wij in
de derde vraag de suggestie gedaan,
tegemoet te komen aan de wensen
van de organisaties op het desbetreffende punt. Die zaak staat immers los
van de nota en het gebaar zou waarschijnlijk een bijzonder goed onderhandelingsklimaat scheppen.

D
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het spijt mij uiteraard dat
de organisaties van onderwijsgevenden hebben verklaard, niet bereid te
zijn, de discussienota voor een standpuntbepaling met betrekking tot het
geïntegreerde vierjarige MAVO verder te bespreken tenzij aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden houden in dat nu de toezegging wordt gedaan dat een integraal
vierjarig MAVO op korte termijn tegemoet kan worden gezien, klip en klaar,
met de nodige wetswijzigingen en wijzigingen van de desbetreffende algemene maatregelen van bestuur.
Ik heb besloten, nu zelf alle organisaties voor een nieuw overleg uit te
nodigen. Tot dusverre werd er met
mijn medewerkers gesproken. Het
overleg zal plaatsvinden op 28 maart
en ik ben van plan, bij het begin van de
discussie zelf antwoord te geven op de
vragen betreffende de gestelde voorwaarden. Ik heb goede hoop, dat wij
een redelijk resultaat zullen bereiken'
te meer omdat de organisaties en ik elkaar vermoedelijk wel kunnen vinden
in een omschrijving van zulk een vierjarig MAVO. Ik geloof dat wij wat dit
betreft niet van mening verschillen.
Wij verstaan daaronder een vierjarig
MAVO, waarin voldoende rekening
wordt gehouden met de individuele
verschillen in aanleg en capaciteit bij
leerlingen, vooral door hen in staat te
stellen, na vier jaar per vak op twee niveaus eindexamen te doen. Het verschil van mening richt zich blijkbaar op
de uitwerking van deze gedachten en
de weg naar het gestelde doel. Ik heb
hierbij vooral het oog gericht op de
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De Jong
zwakke leerlingen, die nu het MAVO-3
moeilijk aankunnen, die doubleren of
die het MAVO verlaten zonder diploma. Ter wille van deze groep moeten
er maatregelen worden getroffen. Dit
vormde ook de aanleiding voor het opstellen van plannen o m te komen tot
een volledig vierjarig MAVO alsook tot
het opzetten van het MAVO-project.
' Met dit project wordt onderzocht
hoe de leerlingen het best tot het zojuist gestelde doeleinde kunnen worden gebracht. Dit onderzoek is vooral
gericht op de wat zwakkere leerlingen.
Wij zitten thans midden in dit project. Ver over de honderd scholen
doen eraan mee. De onlangs gepubliceerde onderzoekresultaten wijzen op
gunstige resultaten. Men onderzoekt
ook hoe men het doen van examens
per vak op twee niveaus kan effectueren in de praktijk van de school. Het is
nog wel te beargumenteren dat er
geen feitelijke band behoeft te bestaan
tussen het vierjarig worden van het
gehele MAVO en het MAVO-project in
zijn totatilteit, maar dit kan men niet
doen ten aanzien van de examens. Het
bewerkstelligen van een volledig vierjarig MAVO vereist namelijk een wetswijziging en een wijziging van het eindexamenbesluit. De rest van het verband is ter discussie. Daar gaat het in
de discussienota o m .
Het gaat hierbij om de zwakkere
leerlingen en dan is het volstrekt vanzelfsprekend dat het onvoldoende is,
te volstaan met het verlengen van de
driejarige afdeling. Dat is een louter
structurele maatregel die onderwijskundig nauwelijks iets verandert. Over
de eventuele veranderingen ten bate
van de leerlingen moet toch ten minste
een discussie mogelijk zijn. Wat wij eraan zullen doen, is punt twee. Het spijt
mij dat de lerarenorganisaties de discussie hebben opgeschort, totdat aan
een aantal voorwaarden is voldaan.
Toch heb ik goede verwachting dat op
28 maart a.s. een stuk verder wordt gekomen.
Ik kom tot de tweede vraag. De bedoelde persverklaring bezit ik niet,
maar ik heb wel de tekst van de verklaring die de personeelsorganisaties op
woensdag 14 februari hebben afgelegd. Daarin wordt niet gezegd dat ik
de organisaties jaar en dag in het vooruitzicht heb gesteld dat het MAVO op
korte termijn vierjarig zal worden. Ik
heb inderdaad geen toezegging in die
zin gedaan. Ik heb altijd betoogd
dat ik het meer vind dan alleen maar
een structurele zaak. Enkele jaren geleden heb ik met de organisaties besprekingen gevoerd over het eventueel
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vierjarig maken van het MAVO, los
daarvan, of juist naast het MAVO-project. De meningen over de inhoud van
zo'n MAVO liepen toen ook bij de organisaties nogal uiteen. Sommigen
vonden dat daarvoor geen MAVO-project nodig was. Streaming en setting in
het laatste leerjaar was voldoende.
Anderen vonden dat men juist ten bate
van de zwakkere leerlingen de docenten beter moest toerusten om binnen
de klassen gedifferentieerd les te geven, ten einde zoveel mogelijk leerlingen een echte kans te geven. Dit gebeurt in het MAVO-project. Ik heb begrip voor de redenering dat de overheid geen nieuwe didactische werkvormen kan opleggen, zodat er geen
formele band behoeft te bestaan tussen het MAVO-project en het integraal
vierjarig worden van het MAVO. Toch
lijkt het mij onverstandig om bovengenoemde discussie helemaal achterwege te laten. Wij moeten ons afvragen
of wij niet iets meer moeten doen dan
alleen formele wijziging van wetten en
besluiten.

een differentiatie naar drie niveaus tot
stand is gekomen. Mij ontgaat te enenmale - en niet alleen mij, maar ook de
MAVO-organisaties-waarom de problematiekvan het driejarig MAVO
moet worden gekoppeld aan een niveaudifferentiatie. Dat is op zichzelf
niet nodig. Wij zijn het met de Staatssecretaris eens, dat daarvoor een
wetswijziging nodig is. Heteindexamenbesluit moet óók gewijzigd worden. Maar als dit nu in het belang van
een erg goed onderhandelingsklimaat
is - en dat klimaat moet verbeterd
worden, want het MAVO is gefrustreerd in de loop van de jaren - dan is
een wetswijziging op deze ondergeschikte punten toch op korte termijn
mogelijk?

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Mijn voorstellen met betrekking tot het gesprek van 28 maart
heb ik nog niet geheel geformuleerd.
Uit de antwoorden die ik zojuist heb
gegeven, zal de heer Konings echter
toch al duidelijk zijn geworden, welke
richting ik in de discussie zou willen
De maatregel, genoemd in vraag
inslaan. Ik zal dit proberen te verduidedrie, kan ik niet nemen, hoe eenvoudig
lijken aan de hand van de beantwooren doeltreffend het ook zou kunnen
ding van de verdere vragen die hij
zijn. De wet geeft namelijk iedere
heeft gesteld.
MAVO-school de bevoegdheid, een
Waarom kan het bij het MAVO niet
driejarige afdeling te onderhouden. Ik
even gemakkelijk als bij het LBO,
kan dan niet zomaar bepalen dat men
vroeg de heer Konings. Iedereen weet
geen leerlingen meer mag toelaten,
dat de manier waarop het bij het LBO
want daarvoor is wetswijziging nodig.
is gegaan, bepaald geen ideale gang
Ik maakt u erop attent dat thans het tovan zaken is geweest. Er is veel over
taal aantal leerlingen van het driejarig
geklaagd, dat men er zo plotseling toe
MAVO ongeveer 18.000 is. Dat is ongeover moest gaan, dat men er onvolveer 5% van het totale aantal leerlingen doende voor was toegerust. Ik ben van
aan het MAVO, dat ongeveer 375.000 is. mening dat wij een dergelijke operatie
De vierde vraag gaat over de overtoch wat voorzichtiger zouden moeten
gangsfase. Die zal er zeker moeten koaanpakken, als wij het nog eens moesmen. Ik hoop ook met de personeelsten doen. Het heeft bij het LBO toch
organisaties weer op één spoor te kowel enige frustraties teweeggebracht.
men en ik ben van plan, de komende
Daaruit hebben wij lering getrokken. Ik
bespreking ook voor dit onderwerp te
heb het idee dat de MAVO-organisagebruiken.
ties die ook inzien, want zij bezien de
gang van zaken rond het LBO op deDe heer Konings (PvdA): Mijnheer de
zelfde manier.
Voorzitter! Welke nieuwe voorstellen
zal de Staatssecretaris op 28 maart
Hoe voorzichtig wij de zaak zullen
aanstaande aan de MAVO-organisaaanpakken, is nog onderwerp van disties doen? Waarom zou bij het MAVO
cussie. Ik ben het met de heer Konings
niet kunnen, wat bij het lager beroepseens, dat het niet strikt noodzakelijk is,
onderwijs wel kon, namelijk het invoehet integraal vierjarig maken van het
ren van een differentiatie naar drie niMAVO te koppelen aan niveaudifferenveaus, terwijl het LBO vierjarig was?
tiatie. Het is niet per se noodzakelijk,
Beseft de Staatssecretaris dat een
maar ik vind datje erover moet gaan
overgang van driejarig naar vierjarig
praten, in hoeverre wij iets meer moeMAVO budgettair voordelig is, zodat
ten doen dan iets structureels. Daarhij de overblijvende middelen beschikover zal de discussie gaan. Ik hoop ten
baar zou kunnen stellen voor de verdeminste, die discussie weer op gang te
re onderwijskundige ontwikkeling van
krijgen. Dan moeten wij bekijken, waar
een integraal vierjarig MAVO?
wij uitkomen en waarover wij het onderwijskundig het best eens kunnen
Ik heb het voorbeeld van het vierjaworden. Ik wil er de nadruk op leggen,
rig beroepsonderwijs aangehaald,
dat ik op dat punt voor een groeimodel
waar met een vierjarige cursusduur
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ben, waarbij de scholen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen, ook
gelet op het verschil in gang van zaken
en het verschil in tempo. Ik meen dat
men best op een bepaalde manier tot
elkaar kan komen.
Hoewel wij de zaak met betrekking
tot een vier-jarige MAVO nog niet in alle opzichten hebben doorberekend,
moet gesteld worden dat hieraan budgettaire kanten zitten. In elk geval kan
nu worden geconstateerd dat de weg
via een streaming and setting een
duurdere aangelegenheid is, dan de
weg van differentiatie binnen klassenverband.
De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Welke inhoudelijke
maatregelen zijn tot dusver genomen,
buiten het MAVO-projeci o m , ten einde het geïntegreerd MAVO - natuurlijk
op zo kort mogelijke termijn - in te
voeren?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het is de heer Van Leijenhorst bekend dat bij diverse begrotingsbehandelingen de term 'integraal
4 jarig MAVO' heel vaak is gevallen.
Wij zouden daartoe eerst een adviescommissie in het leven roepen. Na
overleg met de organisaties is die er
niet gekomen, omdat men deze weg te
lang vond. Maar ik meen in april 1978
hebben wij dat besluit genomen. Ik heb
toen toegezegd met een discussienota
te zullen komen. Die nota heeft er vrij
lang over gedaan, maar in december is
zij er gekomen. In die discussienota
staan voorstellen, maar daarbij hebben
wij te maken met vele varianten en
etappes. Je kunt heel ver gaan of minder ver. Ik stel dit heel open ter discussie. Ik heb mij op dat punt ook helemaal
nog niet gebonden, want het is geen
beleidsnota.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Is de Staatssecretaris bereid, op korte termijn de Kamer
een notitie te overleggen, waarin zijn
voornemens met betrekking tot een
4-jarige MAVO staan en waarin het
kernpunt is een examenregeling, vergelijkbaar met het LBO?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Dat zou de weg weer langer
maken. Het is mijn bedoeling na de
discussieronde, meteen te komen met
een wijzigingsvoorstel ter zake van
een algemene maatregel van bestuur
- het zogenaamde inrichtingsbesluit
- met betrekking tot eindexamens en
met een voorstel tot wetswijziging. Ik
meen dat deze weg korter is dan wanneer ik eerst een notitie aan de Kamer
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moet zenden. Ik meen trouwens dat de
organisaties zo'n weg niet op prijs zouden stellen.

Staatssecretaris concreet voor het invoeren van het integraal vierjarig MAVO?

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! Is de Staatssecretaris
bereid of gaat hij de MAVO-problematiek oplossen, buiten het MAVO-project om?

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Dat hangt van de discussies af.

Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb net op deze vraag
uitvoerig antwoord gegeven. Formeel
is er geen binding, maar het is een
goede zaak het totaal van het MAVOproject in de discussie te betrekken,
met name met betrekking tot eindexamens.
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is bij de berekening van
de kosten ook rekening gehouden met
het feit dat het middelbaar beroepsonderwijs, duurder is dan het MAVOonderwijs en dat derhalve de leerlingen die voorheen na drie jaar MAVO
naar het MBO gingen, nu relatief goedkoper onderwijs blijven volgen?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het is mij niet bekend of dit
punt al is meegenomen op het departement in de besprekingen. Ik vind dit
echter een heel interessante gedachte
die ik graag op mijn beurt meeneem.
De heer Deetman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Staatssecretaris bereid in het belang van het MAVO nu op
korte termijn het MAVO-3 4-jarig te
maken en het MAVO-project als ontwikkelings- en vernieuwingsproject
ten behoeve van het MAVO in het bijzonder en het gehele onderwijs in het
algemeen aan te merken, in verband
met de differentiatie binnen klassenverband?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben het met de geachte
afgevaardigde eens, dat het MAVOproject een ontwikkelingsproject is en
dat het als zodanig los kan staan van
wetswijziging en van wijziging van algemene maatregelen van bestuur. Ten
bate van de eindexamens echter vind
ik dat toch bekeken moet worden wat
uit het MAVO-project komt. Immers,
het MAVO-project is bezig met de ontwikkeling van eindexamens per vak op
twee niveaus en dit wil men nu juist in
dit kader gaan bereiken. Dit is dus de
koppeling. Ik ben het echter met de geachte afgevaardige eens, dat men op
dat punt zelfs niet eens een koppeling
behoeft te leggen. Als hij het mij heel
strikt vraagt dan is er geen sprake van
een formele koppeling.
De heer Kosto (PvdA)? Mijnheer de
Voorzitter! Aan welke termijn denkt de

Vragen

De heer De Voogd (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft
zojuist gezegd dat op verschillende niveaus de mogelijkheid bestaat examens af te leggen. Geldt dit per vak?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Dat geldt inderdaad per
vak.
De heerMertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Staatssecretaris bereid o m , hoewel het gaat o m een discussienota, hier te verklaren dat zijn
standpunt ter zake van het op korte termijn integraal worden van het vierjarig
MAVO niet gewijzigd is en dat die gedachte, die juist vanwege het discussienota-karakter een zekere openheid
van de discussie met zich brengt, geen
verandering heeft gebracht in zijn
hoofdlijn van denken?
Staatssecretaris De Jong: Mijnheer de
Voorzitter! Het feit dat ik de discussienota heb uitgebracht, duidt al aan dat
ik voor het formuleren van mijn beleid
graag een open overleg met de onderwijsorganisaties wil. Ik sluit dus niet
uit dat uit dit overleg een zekere wijziging van de beleidslijn voortvloeit, zoals ik die bij vorige gelegenheden heb
uiteengezet.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van Orde
door de leden Van der Spek, Beckersde Bruijn en M. Bakker aan de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen
over de onderwijskundige gevolgen
van de ten aanzien van de nieuwe
lerarenopleidingen genomen maatregelen. 2
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil met een enkel
woord toelichten waarom ik op dit moment mondeling vragen aan de Minister stel in verband met de nieuwe
lerarenopleidingen, terwijl er pas een
openbare commissievergadering over
gehouden is. Het gaat om een overleg
van zijn kant met de vertegenwoordigers van de studenten, verenigd in het
Landelijk Overleg Leraren Opleidin-
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Van der Spek
gen. Het is zinnig o m die vragen nu te
stellen; de dringendheid blijkt alleen al
hieruit dat op dit ogenblik alle zeven
instituten voor de nieuwe lerarenopleiding bezet zijn. Dit wijst op de wijdverbreidheid van de ongerustheid van
de kant van de studenten. Die is ontstaan na de openbare commissievergadering, die men zeer teleurstellend
vond omdat de Minister daarbij nauwelijks is ingegaan op de onderwijskundige gevolgen van zijn maatregelen.
Vanwege de dringendheid en de
wijdverbreidheid van de problematiek
vind ik het heel zinnig op dit moment
mondelinge vragen tot de Minister te
richten.

D
Minster Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Vier vragen zijn door drie kamerleden
gesteld. Ik zal ze eerst even kort beantwoorden en dan nog iets nader op enkele details ingaan.
De eerste vraag kan positief beantw o o r d worden en de vragen 2, 3 en 4
negatief.
Wat betreft de nadere informatie
waarover wordt gesproken in vraag 2
moet ik opmerken dat die mijn departement niet heeft bereikt op dit moment.
Ik geloof dan ook dat het zaak is eerst
af te wachten totdat eventuele nadere
prognoses dit departement inderdaad
bereiken.
Wat de overlegsituatie betreft, zal
het de afgevaardigden bekend zijn dat
daarvoor structuren bestaan. Tot die
structuren behoren overlegsituaties
met het zogeheten OOSEL, de organisatie van de nieuwe lerarenopleidingen, overleg met de zogeheten OODO,
overleg met het georganiseerde onderwijskundige veld, CCOO, overleg
met de Kamer. Al dit overleg heeft
plaatsgevonden. De heer Van der
Spek heeft hieraan zoeven gerefereerd.
Naast al deze overlegsituaties bestaat er ook nog overleg met de vakbonden in het georganiseerd overleg.
Ook dat heeft plaatsgevonden. Het
overleg ter zake heeft op 12 februari ook dat heeft de heer Van der Spek gememoreerd - in deze Kamer met enige
uitvoerigheid plaatsgevonden. Ik betreur het dat noch de heer Van der
Spek noch mevrouw Beckers-de Bruijn
noch de heer Bakker, die deze vragen
hebben gesteld, in de gelegenheid zijn
geweest aanwezig te zijn toen deze uitvoerige behandeling van de nieuwe lerarenopleiding in de Kamer plaatsvond. Ik kan er enig begrip voor op-
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brengen dat zij alsnog hun schade willen inhalen. Ik verwijs echter toch naar
de uitvoerige Handelingen van de
Tweede Kamer die zijn gewijd aan de
vergadering van 12 februari.
Wat de vierde vraag betreft heb ik er
al op gewezen dat er gestructureerde
overlegsituaties bestaan, dat deze alle
zijn gevolgd in dit geval, dat er overleg
is geweest met OOSEL, met OODO,
met CCOO, met de Tweede Kamer en
met de vakbeweging. Daarmee zijn de
zaken toch zo gegaan zoals zij behoren
te gaan. Het is niet mijn gewoonte onder dreiging van een of andere bezetting met mensen te gaan spreken.
Wanneer overlegsituaties worden gewenst, kunnen deze zonder dat dreigement tot stand komen. Zodra dat dreigement wordt gebruikt, ontstaat er
geen overlegsituatie.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen
over het inhalen van schade. Het feit
dat alle drie de kamerleden die de vragen hebben gesteld nu hier aanwezig
zijn en kennelijk niet met elkaar de bezetting van de zeven instituten uitmaken, bewijst al dat het niet gaat om het
inhalen van schade.
De Minister heeft gezegd dat hij van
de bezetting afweet, maar dat hij verder niets heeft gehoord en dat hij er
niets voor voelt om zo maar te gaan
overleggen. Hij heeft wel gezegd dat
hij de nadere informatie afwacht. Is de
Minister bereid, als hem nadere informatie bereikt van de kant van het LOLO, ja te zeggen op een verzoek om
overleg, dat waarschijnlijk wel wordt
gedaan van die kant?
Erkent de Minister dat de overlegstructuur die hij noemt, voor de studenten niet werkelijk een bevredigende bijdrage van hun kant garandeert?
Ik noem het OOSEL. Daarin zitten wel
studenten, maar als vertegenwoordigers van de instituten en niet als vertegenwoordigers van de studentengeleding. Zij worden dan ook niet ervaren
als vertegenwoordigers van de studenten.
De Minister zegt dat hij niet weet dat
er prognoses over de onderwijskundige gevolgen bestaan van de kant van
het LOLO. Het lijkt mij niet zo zinnig nu
iets te zeggen over die prognoses. Wil
de Minister, als hij de prognoses binnenkort ziet, deze serieus bekijken en
niet op grond van het argument dat
het kennelijk onder de druk van bezettingen moet gebeuren, zeggen dat hij
ook niet serieus naar deze zaak kijkt?

Vragen

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik ben zeker bereid, wanneer prognoses mijn departement bereiken, deze
serieus te bezien. Dat zeg ik de heer
Van der Spek toe.
Wat het overleg betreft heb ik gezegd onder welke voorwaarden ik wel
tot overleg bereid ben en onder welke
voorwaarden bepaald niet. Dat moet
voldoende duidelijk zijn. Wanneer er
een gesprek zou plaatsvinden met betrokkenen, kan dit toch niet substitueren de overlegsituaties die ik zoeven
heb geschetst. Het zou een informatief
gesprek kunnen zijn. Nogmaals, ik
wacht eerst prognoses af en onder
dreiging van bezetting houd ik zelfs
geen informatieve gesprekken.
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Gelet op de houding van
deze Regering in het algemeen ten
aanzien van haar bereidheid, open
overleg met groeperingen in de samenleving aan te gaan, gelet ook op
het feit dat in dit geval - naar mijn oordeel althans - de studenten als gedupeerde categorie moeten worden aangemerkt en ten slotte gelet op het feit
dat in het verleden categorieën studenten wel degelijk door de Minister
zijn geraadpleegd, waarbij ik denk aan
het LOG bij de voorbereiding van datgene wat is uitgemond in de Nota hoger onderwijs voor velen, vraag ik mij
toch af of de Minister niet iets verder
zou kunnen gaan in zijn bereidheid om
met de studentenorganisaties, verenigd in het LOLO, overleg te hebben.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Gelet op de wens van de Regering,
open en reëel overleg in alle standen
mogelijkte maken, gelet op het belang
dat deze Minister hecht aan goed overleg, gelet ook op het belang van het in
stand houden van goede overlegstructuren, is het duidelijk dat wij niet kunnen fietsen door overlegstructuren zoals zij met organisaties en vakbonden
bestaan. Gelet op dit alles merk ik op
dat consultaties, informatieve gesprekken en wat dies meer zij door mij
in principe positief tegemoet worden
getreden. Ik heb zoeven, in antwoord
op de opmerking van de heer Van der
Spek, gezegd op welke condities ik dat
wel en op welke ik dat niet kan doen.
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Minister begrijpen
dat een bezetting niet is bedoeld als
een dreiging of bedreiging maar als
een methode om een zaak aan de orde
te stellen die door de betrokkenen als
uiterst dringend wordt ervaren?

3596

Pais
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik kan voor vele zaken begrip opbrengen. Ik hoop dat men echter ook begrip kan opbrengen voor het feit dat
men in een democratie, waarin het
parlement uiteindelijk - terecht - het
laatste woord heeft, de beslissingen
van het parlement respecteert. Ik hoop
dat men er dan ook van alle zijden begrip voor kan opbrengen dat men informatieve gesprekken, zo men deze
wenst, moet aangaan in een klimaat
dat past bij de parlementaire democratie, met de consequenties die ik zoëven heb genoemd.
De heer Van Leijenhorst (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Heeft overleg
plaatsgevonden tussen de Minister,
c.q. het departement, en het LOLO en
zo ja, wanneer? Zo niet, op welke wijze
heeft het LOLO dan de Minister, voorafgaand aan de openbare commissievergadering, met informatie benaderd?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb zoeven opgemerkt dat mijn departement nog geen informatie van de
zijde van LOLO heeft bereikt. Dit heeft
dus ook niet plaatsgevonden voorafgaande aan de openbare commissievergadering van 12 februari jongstleden.
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Heeft de Minister inmiddels
zelf ook ontdekt dat de rechtspositionele maatregelen in het onderwijs
niet per 1 januari kunnen worden geëffectueerd maar per 1 augustus, dit in
tegenstelling tot datgene wat hij in de
openbare commissievergadering
heeft gezegd?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik meen niet dat een tegenstelling bestaat tot datgene wat in de openbare
commissievergadering is opgemerkt.
Ik mag, met een verwijzing naar de
Handelingen, erop wijzen dat nadere
informatie, zelfs nog in schriftelijke
vorm, over aantallen aan de Kamer is
toegezegd. Aan de uitvoering van die
toezegging wordt op dit ogenblik gewerkt.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Mogen wij binnenkort een toelichting op de cijfers van
de Minister tegemoet zien wanneer hij
binnenkort cijfers van het LOLO zou krijgen, zodat een goede vergelijking mogelijk is?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik meen dat het antwoord uat ik zoëven heb gegeven op de vraag van de
heer Konings het antwoord impliceert
op de vraag van mevrouw Beckers.
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Het spreekt vanzelf dat de schriftelijke
informatie die de Kamer zal worden
gegeven uit iets meer zal bestaan dan
alleen maar een paar dorre cijfers.
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Heeft de Minister eigenlijk
een rechtstreeks verzoek bereikt van
het LOLO om een gesprek en zo ja,
was dat ver voor 12 februari?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Vóór 12 februari heeft mij geen verzoek bereikt van de zijde van het LOLO
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Betekent de zojuist door de
Minister gedane uitspraak, dat in een
democratie terecht het parlement altijd het laatste woord heeft, dat deze
Minister nimmer een door het parlement aangenomen motie naast zich
neer zal leggen?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Een goed politicus, zo heb ik de heer
Kosto eens horen zeggen, zegt nooit
'nooit'. Ik hoop dat ik in zijn ogen een
goed pliticus ben.

Wijziging van de begroting van het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie en de Rijkspostspaarbank
voor het dienstjaar 1977 (15 413);
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten (Stb. 1972, 650)
(15 405)
Deze wetsontwerpen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring van
de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp De berekening van de
kosten voor de meting van binnenvaartuigen (15 310).
De Voorzitter: Ik merk op, dat in de
vierde alinea van het formulier van afkondiging na 'Zo is het' en na 'gehoord' telkens een komma moet worden geplaatst.
Na het publikatie- en uitvoeringsbevel
moet worden ingevoegd: Gegeven.
Deze verbeteringen zullen worden
aangebracht.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk
XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de rijksbegroting voor
het dienstjaar 1976 (15 104).
Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk
XIII (Departement van Economische
Zaken) van de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1977 (Voorzieningen aange
kondigd in de Nota over de uitvoering
van de rijksbegroting 1977, zitting
1977-14 606)(14 927).
Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De fractie van de P.S.P.
wordt aantekening verleend, dat zij
geacht wenst te worden tegen het
wetsontwerp te hebben gestemd.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Overgangsregeling voor het recht
op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar (15 355),
Vragen
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Kinderbijslag
PTT en Rijkspostspaarbank

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van de
ontwerpen van (rijks)wet:
Goedkeuring van het op 2 oktober
1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de wet, welke van
toepassing is op de aansprakelijkheid
wegens produkten (Tr. 1974, 84)
(14 914; R 1085);
Aanvulling van artikel 68 van het
Wetboek van Strafvordering (14 332).
Deze ontwerpen van (rijks)wet worden
zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder sterrv
ming aangenomen.

Aan de orde is de interpellatie-M. Bakker, gericht tot de Staatssecretaris van
Sociale Zaken, over het introduceren
en hanteren van oneigenlijke normen
in de WAO-procedure.
Tot het houden van deze interpellatie
is verlof verleend in de vergadering
van 13 februari 1979.3
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

Overheidspensioenwetten
Binnenvaartuigen
Internationale overeenkomst
Strafvordering
WAO-procedure
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Bovenop die ommezwaai is dan nog
eens de resolute en prijzenswaardige
afwijzing gekomen door de secretaris
van de beroepsinstantie, van enig andere norm dan gezondheid bij toekenning van een WAO-uitkering.
Dat is uitstekend, en waar het de
persoon van Harm Leeman betreft,
lijkt een afhandeling op de wijze, die
de wet aangeeft verzekerd. Het onderzoek en zelfonderzoek van vakbonden
en bestuurders - vooral van hen, die
zitting hebben in besturen van bedrijfsverenigingen - vormen niet direct
een zaak van de Kamer en Regering,
wel van de openbare mening. Vooral
kamerleden van partijen, die een bevoorrechte positie hebben als het o m
het bekleden van dat soort functies
gaat, zullen in deze materie geen Pontius Pilatushouding kunnen aannemen.
Wat in deze Kamer vandaag o m afdoening vraagt is, dat bij de toepassing van een sociale verzekeringswet
door een orgaan, dat met de uitvoering ervan is belast, willens en wetens
ontoelaatbare praktijken zijn toegeDe heer Bakker (CPN) tijdens zijn interpellatie
past, naar men moet vermoeden meermalen, en die praktijken zijn aanvankegingen te'gen een strijdbare en zeer poD
lijk verdedigd.
pulaire timmerman in een 19e eeuws
De Staatssecretaris, die de uitvoeDe heer Bakker (CPN): Mijnheer de
aandoend stuk. Alleen wie geen benul
ring van de wet onder zijn verantwoorVoorzitter! Ik dank de Kamer voor het
heeft van wat er op een bouwwerk omdelijkheid heeft, die dus politiek vertoestaan van deze interpellatie.
gaat en niet beseft hoe groot de waarde antwoordelijk is voor de zuivere toeDe interpellatie gaat over het introvan een vakman een organisator als
passing, zal dienen uit te spreken, dat
duceren in een WAO-procedure van
Leeman voor een aannemer met verzulks niet meer en nergens mag vooreen stuk, en dus van een beoordestand is, kan zulke domme hielenlikkers- komen. Zo'n uitspraak is niet alleen
lingselement, dat niet met de gezondtaal neerschrijven.
vereist voor een juiste wetstoepassing
heid van betrokkene te maken heeft
Waar het om gaat is dat bij toepasen ter bescherming van degenen, die
maar alleen met zijn maatschappelijke
sing van de invaliditeitswet, die de uiteronder vallen, zij is ook nodig voor de
en vakbondsactiviteit. Ik heb een fotokering aan lichamelijk en/of geestelijk
positie van de medici, die bij de toekopie van dat stuk aan de Staatssecregeschonden werknemers regelt, geen
passing van de wet zijn ingeschakeld
taris, aan belangstellende kamerleden
andere normen mogen worden ingeen daarbij een belangrijke functie veren aan de pers verstrekt. Het begint
voerd en gehanteerd dan de medische
vullen. Zelfs maar het vermoeden, dat
met de volgende fraaie regels: werkdie de wet stelt. Dat zou gevaarlijk en
hun beoordeling van de omvang van
nemer is een van de opruiers in de
ontoelaatbaar zijn in alle omstandigde invaliditeit zou kunnen worden geAmsterdamse bouw, is constant bezig
heden, maar de afwijzing daarvan
corrigeerd met een willekeurige bemet het ondergraven van goede relamoet met meer nadruk geschieden in
oordeling van maatschappelijke activities tussen werkgevers en werkneeen tijd, waarin uitkeringen en uitketeiten verhindert het gewetensvol uitmers'. Dat gaat dus niet over zijn rug
ringsgerechtigden onder zware druk
oefenen van het beroep en zal door
maar over zijn hart.
zijn komen te staan.
hen dan ook als grievend en onaccepHet gaat dus niet over de WAO-proInmiddels heeft het Sociaal Fonds
tabel worden ervaren. Het zal duidelijk
cedure zelf en niet over iets dat onder
Bouwnijverheid, nadat de directie aanzijn, dat vragen 2 en 7 de kernvragen
de beroepsrechter is. Wij hebben niet
vankelijk via haar woordvoerder de bezijn, waarover vandaag in de Kamer
de indruk, dat wij ons over de houding
wuste rapportage hardnekkig had vereen principe-uitspraak is gewenst.
van de beroepsinstantie met bededigd, via zijn bestuur zijn draai getrekking tot dit stuk zorgen behoeven te
nomen en heeft het van die rapportage
D
maken. Het gaat ook niet over de interafstand genomen. Publikaties in de
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
ne zaken van een bedrijfsvereniging, i.c.
Waarheid, de woedende reactie van
Voorzitter! Ik stel het op prijs over het
van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
een vergadering van de bouwbond
onderwerp, dat bij deze interpellatie
Dat varkentje moeten de vakbeweging
NVV in Amsterdam, de interpellatieaan de orde is, vooraf enige meer algeen zichzelf respecterende bouwonderaanvraag en, naar ik aanneem, de namene opmerkingen te maken. Vervolnemingen maar wassen. Het gaat o m
vraag die de Staatssecretaris onmidgens zal ik voor zover nodig tot een
het optreden van een bedrijfsverenidellijk heeft laten doen, zullen daarconcrete beantwoording van de geging als door de wet aangewezen uitvoor meer aansprakelijk zijn dan de
stelde vragen overgaan.
voeringsorgaan van de WAO. Het gaat
gewetensnood van de SFB-directie.
ook niet om de nogal lasterlijke aantij-
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Staatssecretaris De Graaf

De geachte afgevaardigde de heer
Bakker maakt bezwaar tegen een handelwijze van het Sociaal Fonds voor de
Bouwnijverheid ten aanzien van een
verzekerde werknemer. Het bezwaar
richt zich tegen een rapportering door
de buitendienst van het Sociaal Fonds
waarin maatschappelijke activiteiten
van de betrokken verzekerde aan de
orde worden gesteld. Hij stelt aan mij
de vraag, of ik stappen wil ondernemen dit soort van rapportering te
voorkomen.
Het lijkt mij van belang, hierbij allereerst na te gaan, of ik in dezen een bevoegdheid heb en in het bevestigende
geval, in hoeverre mijn bevoegdheid
en verantwoordelijkheid in dezen
strekken. Daarbij wil ik tot goed begrip
opmerken, dat de stichting Sociaal
Fonds voor de Bouwnijverheid fungeert als administrateur voor onder
andere de bedrijfsvereniging voor de
bouwnijverheid. Die bedrijfsvereniging, en niet de administrateur is verantwoordelijk voor een goede toepassing en uitvoering van de desbetreffende sociale verzekeringswetten. In
het spraakgebruik wordt echter, ook
wanneer de bedrijfsvereniging wordt
bedoeld, steeds gesproken over het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
De bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid is, evenals de overige 25 bedrijfsverenigingen, een vereniging,
opgericht door representatieve organisaties van werkgevers en werknemers
in de desbetreffende sectoren van het
bedrijfs- of beroepsleven. Het is de Minister van Sociale Zaken die aan de bedrijfsvereniging erkenning verleent,
terwijl hij tevens oordeelt over de re-
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presentativiteit van de vertegenwoordigende organisaties. Een en ander is
geregeld in de Organisatiewet sociale
verzekeringen. Krachtens deze wet treden bedrijfsverenigingen op als uitvoeringsorganen van onder meer de
werknemersverzekeringen. Tot die
sector behoort ook de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een
wet die kennelijk een rol speelt in de
beroepszaak, waarover de interpellatie
van de heer Bakker handelt. De bedrijfsverenigingen zijn weliswaar door
de Minister erkend, maar voor het
overige geheel autonoom opererende
organen, die een deel van de wettelijke
sociale verzekeringen uitvoeren. Uiteraard geschiedt een en ander binnen de
daartoe in de wet gestelde voorschriften.
De Regering kan geen rechtstreekse
invloed uitoefenen op de wijze, waarop de bedrijfsverenigingen de wet uitvoeren en de hun opgedragen taken
vervullen. Dat kan alleen de Sociale
Verzekeringsraad. Blijkens de eerder
genoemde Organisatiewet sociale verzekeringen is deze raad onder meer
belast met het toezicht op de uitvoering van de werknemersverzekeringen
door de bedrijfsverenigingen. De Sociale Verzekeringsraad is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de erkende centrale organisaties van werkgevers en werknemers en voor een derde
deel ook uit door de Minister aangewezen leden, de zogenaamde Kroonleden.
De rapportering, waarop de heer
Bakker in zijn interpellatievragen doelt,
moet worden aangemerkt als een onderdeel van de uitvoeringstaak van de
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bedrijfsverenigingen. Ondanks de ter
zake zeer beperkte bevoegdheden van
de Regering ben ik uiteraard graag bereid, over de door hem geschetste
gang van zaken mijn oordeel uit te
spreken. Ik kan daaromtrent kort zijn.
Ik ben van oordeel dat een rapportering over maatschappelijke activiteiten
van een verzekerde niet van belang
kan en mag zijn voor de vaststelling
van het recht op en de hoogte van de
WAO-uitkering. Een dergelijke rapportering behoort naar mijn mening derhalve achterwege te blijven. Het gaat
daarbij immers om zaken, die bij de
uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet relevant zijn.
Overigens ben ik ervan overtuigd
dat rapporteringen als door de heer
Bakker bedoeld slechts zelden voorkomen. Indien het wel eens bij wijze van
uitzondering het geval mocht zijn, dan
nog zal het geen invloed op het recht
op en de hoogte van de uitkering hebben gehad. Het paritair samengestelde
bestuur van de bedrijfsvereniging is
verantwoordelijk voor onder andere
wat wij noemen de gevalsbehandeling. Ik heb het volste vertrouwen, dat
de vertegenwoordigers van de sociale
partners daarbij met grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid te werk
gaan. Bestaat daaraan twijfel dan ligt
het voor de hand, primair het bestuur
van de bedrijfsvereniging daarover
aan te spreken. Ik heb begrepen dat de
heer Leeman via zijn organisatie dit inmiddels ook heeft gedaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans
komen aan de beantwoording van de
vragen. In antwoord op de eerste
vraag kan ik meedelen dat uit ingewonnen inlichtingen mij is gebleken
dat de buitendienst van het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid een rapport
heeft uitgebracht over de bemiddelingskansen van betrokkene, waarin
ook de aandacht op bepaalde, maatschappelijke activiteiten is gevestigd.
In antwoord op vraag 2 merk ik op
dat dergelijke rapporteringen ook naar
mijn oordeel niet behoren plaats te
vinden. Overigens heeft, naar mij is
verzekerd, het desbetreffende rapport
bij de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor de
WAO geen enkele rol gespeeld. Ik ben
met de heer Bakker van oordeel dat wij
erop mogen vertrouwen, dat de beroepsrechter in dezen met dit rapport
geen rekening zal houden.
Naar aanleiding van vraag 3 kan ik
het volgende meedelen. Aangezien
het rapport bij de beoordeling van de
WAO-aanspraken niet is betrokken, is
de positie van de betrokken medici
naar mijn mening hier niet in het geding.
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De Graaf
In antwoord op vraag 4 deel ik mede, dat ik in mijn inleidend betoog deze vraag reeds ten principale heb beantwoord. Wel heb ik inmiddels vemomen - dat is ook door de heer Bakker
bevestigd - dat van de zijde van het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid is besloten aan de binnen- en buitendienst
een rondschrijven te zenden, waarin
verzocht wordt dit soort rapporteringen niet meer te doen plaatsvinden.
In antwoord op vraag 5 deel ik mede, dat ik over de inhoud van het rapport naar mijn mening verder geen
melding behoefte maken.
Ik meen dat ik in mijn algemene inleidende opmerkingen uitvoerig ben
ingegaan op dat wat in vraag 6 wordt
gevraagd.
De in vraag 7 genoemde activiteiten
worden nimmer betrokken bij de vaststelling van het invaliditeitspercentage
WAO. Uit dien hoofde zou er dus op
zich zelf geen aanleiding zijn stappen
te ondernemen. Niettemin zal ik naar
aanleiding van dit geval, ten einde uitdrukkelijk van mijn gevoelen te doen
blijken, op korte termijn aan de Sociale
Verzekeringsraad verzoeken, de bedrijfsverenigingen erop te wijzen dat
een rapportering als hierbij heeft
plaatsgevonden bij de uitvoering van
de wet achterwege dient te blijven.
De beraadslaging wordt geooenrl

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben de Staatssecretaris
erkentelijk voor de ondubbelzinnige
uitspraken, die hij heeft gedaan. Rapportering in deze zin behoort achterwege te blijven. De Staatssecretaris zal
dit doen weten aan wie dit aangaat. Dit
was de bedoeling van de interpellatie
en daarom zal ik straks niet de een of
andere uitspraak van de Kamer vragen. Wij zijn het met elkaar eens.
Ik wil op enkele aspecten nader ingaan om meer duidelijkheid te verkrijgen. De Staatssecretaris heeft met
nadruk enkele malen gezegd, dat het
rapport mee verzonden. Daardoor
beoordeling. Ik ben zo vrij, daar een
zeer groot vraagteken bij te zetten. De
procedure is geweest, dat bij de vaststelling van het invaliditeitspercentage
door de bedrijfsvereniging dit rapport
ter tafel lag. Toen Leeman in beroep
ging en door de beroepsinstantie alle
stukken werden opgevraagd, werd het
rapport mee verzonden. Daardoor
kwam het in handen van Leeman en
zijn advocaat. Leeman heeft het lef gehad o m het rapport naar buiten te
brengen, hetgeen zeer prijzenswaar-
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dig is. Alle eventueel aanwezige stofnesten kunnen daardoor worden weggehaald. Dat een man als Leeman dat
lef heeft, verklaart precies waarom
sommige aannemers zo'n hekel aan
hem hebben.
De Staatssecretaris kan eenvoudig
niet zonder meer stellen, dat het rapport geen rol heeft gespeeld. Als hij
gelijk zou hebben, zou het rapport niet
mee zijn verzonden naar de beroepsinstantie. Het was een relevant stuk volgens de bedrijfsvereniging.
De vraag blijft in hoeverre door het
sociaal fonds - ik wil geen verdenking
uitspreken ten aanzien van de bedrijfsverenigingen in het algemeen; het
gaat om de uitvoeringsorganisatie van
de bedrijfsvereniging voor de bouw vaker op die manier is gehandeld. Ik
geloof dat de Staatssecretaris dit in
zijn formulering niet heeft uitgesloten.
Het is misschien ook voor hemzelf van
belang om te onderzoeken in hoeverre
deze gang van zaken vaker is voorgekomen.
Wij komen hier nog op een essentieel punt, de positie van de Staatssecre
taris ten aanzien van deze zaken in het
algemeen. Ik vind, dat hij nu een wat té
bescheiden positie inneemt als gesteld
wordt dat hij, als politiek verantwoordelijk bewindsman, geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de wijze,
waarop de WAO wordt uitgevoerd
door de uitvoeringsorganen van de
bedrijfsverenigingen. Ik geloof, dat dit
een onjuiste opvatting van de Staatssecretaris is. Wanneer een wet hier
wordt aanvaard, is een bewindsman
verplicht, toe te zien op de naleving ervan. Bedrijfsverenigingen mogen dan
vrij zijn en door sociale partners worden ingesteld, zij zijn belast met een
zaak, die hier door middel van wetgeving is vastgelegd. Uitvoeringsmaatregelen moeten worden getroffen binnen het kader, dat in de wet is vastgelegd. De WAO, artikel 18, geeft aan dat
alleen medische normen moeten worden gehanteerd. De Staatssecretaris is
ervoor verantwoordelijk dat een bedrijfsvereniging die normen aanhoudt,
anders kan de bedrijfsvereniging in
feite niet worden belast met de uitvoering van de wet.
Dat is zo met alle wetten in Nederland. De uitvoering wordt in veel gevallen gedelegeerd aan vele instanties,
maar ze moeten de wet toepassen. De
uitvoeringsmaatregelen moeten zich
bewegen binnen de aanwijzingen van
de wet.
' Als er een bedrijfsvereniging is die
notoir uitvoering geeft aan de WAO op
een andere wijze dan de wet regelt,
wat doet de Staatssecretaris dan? Dan
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zal hij de uitvoering van de wet aan die
bedrijfsverenigingen buiten de aanwijen andere maatregelen moeten nemen. Hij moet dan een of andere
noodprocedure scheppen, of wat dan
ook, maar hij kan nooit toestaan dat
bedrijfsverenigingen buiten de aanwijzingen van de wet gaan. Daarom is het
goed als de Staatssecretaris zijn stellingen op dat punt nog eens nauwkeurig onder de loep neemt en zich realiseert dat hij zich heeft laten aanstellen
o m op dit punt voor de wet te zorgen.
Geen bedrijfsvereniging mag daar tussen komen. Zij hebben alleen maar uit
te voeren wat in de wet staat, aan de
hand van de normen van die wet. De
Staatssecretaris draagt daar de volledige verantwoordelijkheid voor.

D
De heer De Hamer (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In grote lijnen kunnen wij
ons aansluiten bij het betoog van de
heer Bakker en wij danken de Staatssecretaris voor zijn toezegging. Het
gaat hier om een incident, maar omdat
de Staatssecretaris heeft gezegd dat
het zelden voorkomt, ben ik bang dat
er meer klachten zijn over een soort intimidatie door de uitvoeringsorganen.
Ik doel dan niet alleen op de WAO. De
klachten zijn vaak niet te bewijzen,
maar deze man was zo ver doorgedrongen dat hij gelukkig met bewijzen kon
komen. Blijft het bij dit geval, of zit er
meer achter? Ik wil een voorbeeld geven. Kort geleden hoorde ik van een
jonge, werkloze schoolverlater het volgende. Hij zat in de RWW. Hij kwam bij
de sociale werkplaats in dienst en
kwam zonder keuring in de AAW terecht. Een maand daarna werd hij
goedgekeurd voor militaire dienst. Hij
ging daartegen in beroep. Toen kreeg
hij een brief van de directeur van het
GAK, waarin stond dat hij niet meer
onder de AAW zou vallen als hij de beroepsprocedure zou afbreken. Dit
soort intimidaties komt vaker voor,
maar vaak is het niet te bewijzen.
Soms is het ook snel geregeld, maar
het is vaak moeilijk te bewijzen. Soms
ook trekken mensen zich terug.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik constateer dat de heer
Bakker en de heer De Hamer in ieder
geval instemmen met het antwoord
dat ik heb gegeven in zijn algemeenheid, omdat ik inderdaad het onjuiste
van dit soort rapporteringen onderschrijf. Desondanks stellen beiden nog
enige vragen.
Ik blijf volhouden dat het rapport
geen invloed heeft gehad om de dood

In de 18de weekeditie, blz. 3600, staat
in de 1ste kolom, 14de regel v.o.: 'rapport mee verzonden. Daardoor'; lees:
rapport geen rol heeft gespeeld bij de.
In de 3de kolom, 2de regel, staat: 'bedrijfsverenigingen buiten de aanwij-';
lees: bedrijfsvereniging moeten onttrekken.
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De Graaf
eenvoudige reden, dat het geen invloed mag hebben op de vaststelling
van de mate van arbeidsongeschiktheid.
De heer Bakker (CPN): Akkoord, daarover zijn wij het eens. Ik denk dat de
beroepsrechter dat ook wel zal vaststellen. Het lag echter ter tafel. Het is
zelfs zo geweest dat het invaliditeitspercentage van de betrokkene zonder
medisch onderzoek is vastgesteld. Het
is als een relevant gegeven door het
Sociaal Fonds doorgestuurd naar de
beroepsrechter.
Staatssecretaris De Graaf: Maar nooit
in de zin dat het relevant is of kan zijn
voor de beoordeling van de mate van
arbeidsongeschiktheid. Het is wel dat ben ik met de heer Bakker eens opgestuurd voor het dossier dat ligt bij
de raad van beroep, omdat dat dossier
alle stukken moet bevatten die zich bevinden in het dossier van het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid. De bedrijfsvereniging moet dit opsturen naar de
raad van beroep, maar dat is geenszins het bewijs...
De heer Bakker (CPN): De hele procedure ging namelijk om het vaststellen
van de hoogte van het invaliditeitspercentage. Daar gaat de hele bliksemse
boel over. Als daar een stuk in ligt,
waarin staat dat het o m een opruier
gaat, dan heeft de Staatssecretaris
geen enkel bewijs - integendeel - dat
dit stuk geen rol heeft gespeeld bij de
beoordeling van het percentage, want
anders lag het niet in het dossier.
Staatssecretaris De Graaf: Dat ben ik
wel met de heer Bakker eens, ik heb
niet dat bewijs. Maar ik houd vol, dat
dit soort benaderingswijzen geen rol
mag spelen en dus naar mijn overtuiging ook geen rol zal spelen bij
de beoordeling.
De heer Bakker (CPN): De Staatssecretaris gaat uit van de goedheid van de
bewuste mensen.
Staatssecretaris De Graaf: Zolang mij
het tegendeel niet is gebleken, wil ik
dat inderdaad graag doen.
De heer Bakker (CPN): Daarover moet
de Staatssecretaris dan nog maar eens
denken.
De heer Weijers (CDA): Daar komt nog
bij dat er ook nog een centrale raad
van beroep bestaat.
De heer Bakker (CPN): Ik heb zoeven al
gezegd dat ik geen enkele twijfel heb
aan het optreden van de beroepsrechter in dezen. Dat heb ik er helemaal
buiten gelaten. Als de betrokkene ech-
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ter niet in beroep was gegaan, dan zou
er een afgesloten procedure hebben
plaatsgevonden en daarin had dit stuk
een rol gespeeld. Welke, dat weten wij
niet precies.
Staatssecretaris De Graaf: Dat kan de
heer Bakker evenmin bewijzen als ik
het tegenovergestelde.
De heer Bakker (CPN): Maar het is wel
uitgebracht en er is o m gevraagd.
Staatssecretaris De Graaf: Dat ontken
ik ook niet en ik vind ook dat ten onrechte dit soort rapporten wordt uitgebracht.
De heer Bakker (CPN): Akkoord, wij
zijn het wel eens.
Staatssecretaris De Graaf: Verder hebben de heren Bakker en De Hamer gevraagd, of het wel waar is dat dit zo
zelden voorkomt. De heer De Hamer
heeft nog een ander voorbeeld genoemd waaruit zou blijken, dat er hier
en daar wel iets mis gaat. Het voorbeeld van de heer De Hamer vond ik
niet bepaald een bewijs, al is het op
zichzelf wel juist. Er zijn destijds bij de
invoering van de AAW, wat de schatting van de arbeidsongeschiktheid betreft van degenen die in WSW verband
werkten, fouten gemaakt. Die fouten
waren echter een uitvloeisel van samenwerkingsafspraken tussen de bedrijfsverenigingen en de gemeenschappelijke medische dienst. Men
moest namelijk op een gegeven moment ontstellend veel gevallen beoordelen. Toen stond men voor de keuze,
samenwerkingsafspraken te maken en
snel te werken of een zeer lange tijd
nemen om al die duizenden gevallen
stuk voor stuk te beoordelen. Ik geef
toe, dat er toen iets mis is gegaan,
maar die afspraken waren louter in het
belang van de betrokken mensen gemaakt en niet om een onjuiste schatting van het invaliditeitspercentage te
doen plaatsvinden. Daarom vind ik het
genoemde geval geen juist voorbeeld.
De heer De Hamer (PvdA): Het gaat mij
om een brief die een uitvoeringsorgaan heeft verzonden. Ik heb die brief
gelezen, ik heb hem thuisliggen en ik
wil u hem eens een keer overhandigen. Die man is terecht in beroep gedaan en hij moet de beroepsprocedure
afwachten. In die brief schrijft een directeur dat de procedure moet worden
teruggedraaid, omdat betrokkene dan
automatisch niet meer onder de AAW
valt. Dat vind ik intimidatie. Dat beroep
loopt namelijk nog.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan dit geval niet beoordelen, ik ken die brief niet en ik ken de
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omstandigheden niet. Ik vermoed dat
het één van die gevallen is die in het
kader van de samenwerkingsafpraken
voorkomt. Door de SVR wordt op dit
moment nagegaan hoe deze gevallen
alsnog individueel beoordeeld kunnen
worden. Deze afspraken zijn toen gemaakt o m de mensen zo min mogelijk
te laten wachten. Ik heb niet de indruk
dat deze zaak zo'n vorm aanneemt, dat
er mijnerzijds aanleiding zou zijn een
diepgaand onderzoek in te stellen, zoals de heer Bakker eigenlijk bepleit.
De heer Bakker zei dat ik nogal bescheiden was met betrekking tot mijn
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Ik geef toe dat er aanleiding kan
zijn om in te grijpen van de zijde van
de Regering.
Ik heb alleen willen zeggen dat ik
geen rechtstreekse bevoegdheid heb
om mij te wenden tot de bedrijfsverenigingen. Dat is een zaak van het toezichthoudend orgaan: de Sociale Verzekeringsraad. Als er werkelijk iets zou
mis gaan in de zin zoals de heer Bakker
bedoelt, dan is primair de Sociale Verzekeringsraad het lichaam dat in dezen
behoort in te grijpen. Als de SVR faalt,
dan heb ik inderdaad op basis van de
Organisatiewet sociale verzekering de
bevoegdheid en de plicht om desnoods de SVR aanwijzingen te geven.
De mate van autonomie van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten naar de bedrijfsverenigingen
toe, is echter vrij groot. Dat heb ik willen benadrukken. Ik onttrek mij niet
aan mijn verantwoordelijkheid om, indien dit nodig is, op te treden in de
richting van de Sociale Verzekeringsraad. Ik zie hooguit, gezien dit geval,
aanleiding de Sociale Verzekeringsraad te vragen de bedrijfsverenigingen
in kennis te stellen van de opvatting
die ik ten aanzien van deze zaak huldig.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank
ik de Regering voor de door haar verstrekte inlichtingen.

Aan de orde is de behandeling van de
Brief over de huidige situatie van het
Noorden van het land (15 500)
en van de vragen gesteld overeenkomstig artikel 107 van het Reglement
van Orde door de leden Van der Spek,
alsmede door de leden De Hamer,
Voortman, Spieker en Vellenga aan de
Minister-President en de Minister van
Sociale Zaken en door het lid Knol aan
de Minister-President over de gevolgen van de weersomstandigheden
voor het Noorden. 4
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Voorzitter
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)
De beraadslaging wordt geopend.

D
De heerScherpenhuizen (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben de brief
over de huidige situatie in het
Noorden des lands ontvangen. Dit gebeurde op een nogal laat uur en daarom kan het voorkomen dat uit bepaalde zinswendingen uit mijn betoog
blijkt dat het, evenals de brief van de
Regering, in een beperkte spanne tijds
is voorbereid.
Namens mijn fractie, spreek ik de
waardering uit voor de snelheid waarmee de Regering heeft gereageerd op
de wens van de Kamer om zo spoedig
mogelijk te komen tot een eerste gedachtenwisseling met de Kamer over
de benarde situatie waarin het
Noorden des lands verleden week terecht kwam en waarin dit gebied thans
nog voor een deel verkeert.
Naar mijn mening zal die snelle reactie ook in het Noorden gewaardeerd
worden, waar men, zoals ik in een
vroeger stadium opmerkte, thans nog
letterlijk en figuurlijk met de brokken
zit. Ook kan wellicht het gevoel in het
Noorden wat verbeteren dat men zich
wat geïsoleerd gevoeld heeft.
De inleiding van de brief van de Regering geeft aan dat ook de Regering
is getroffen door de uitzonderlijke positie waarin het Noorden terecht is gekomen en de extreme omstandigheden waaronder dit gebeurde. De brief
die ons vannacht bereikt heeft, spreekt
terecht waardering uit voor de wijze
waarop velen zich, vaak onder deplorabele omstandigheden, hebben ingezet o m de bestaande nood te lenigen.
Het is mij en mijn fractie een behoefte
ons bij deze waardering aan te sluiten.
Wij hebben diep respect en bewondering voor allen die zich op deze wijze
hebben ingezet. Behalve groot en klein
leed in het Noorden is daar ten minste
die positieve zaak van 'Helpt elkander'
en verbroedering in noodsituaties.
Ook acht ik het hier gepast in het
openbaar mijn erkentelijkheid uit te
spreken voor de Radio-omroep Noord
en Radio Friesland, die bewezen hebben wat men onder omstandigheden
kan. Dit is ook de reden waarom een
aantal kamerleden gemeend heeft te
moeten pleiten voor zendtijd voor deze regionale omroepen.
Mijn fractie heeft ook waardering
voor de bezoeken die de Regering verleden week vrijdag en zaterdag aan het
gebied heeft gebracht. De MinisterPresident heeft daarbij een uitspraak
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gedaan die min of meer tot een centraal punt van discussie is geworden.
Velen, onder wie ikzelf, hebben verwezen naar de uitspraak 'dat geen bedrijf
over de kop zal gaan, enkel ten gevolge van deze barre weersomstandigheden'. Het is dan ook met spijt dat ik
moet constateren dat de Minister-President thans niet bij deze gedachtenwisseling aanwezig is.
Minister Wiegel: De Minister-President is vanwege verplichtingen buitenslands helaas verhinderd hierte
zijn. Ik zal proberen zo goed mogelijk
in zijn plaats te treden. Hij biedt uiteraard zijn verontschuldigingen aan
voor het feit dat hij hier niet kan zijn.
De heer Scherpenhuizen (VVD): Dat ik
vertrouwen heb in de wijze waarop het
beleid gepresenteerd zal worden, staat
buiten kijf. Desalniettemin sluit ik mij
graag aan bij het woordje 'helaas'.
Als wij vandaag spreken over de situatie waarin het Noorden isterechtgekomen, dan heeft dat het gevaar in
zich dat wij vergeten dat ook andere
delen van het land getroffen zijn door
de winterse omstandigheden. De redelijkheid gebiedt ons dat te constateren.
Dit brengt voor mij in discussie de
vraag: waar begint de extra schade
voor het Noorden? Ik zou dan ook aan
de Regering als zij zegt: 'de financiële
dan wel op korte termijn mogelijk is
een vergelijkend schadeonderzoek te
doen verrichten. Waar begint de onevenredige schade?
De brief van de Regering die reeds
een groot aantal vragen beantwoordt,
roept nieuwe vragen op. Wat bedoelt
de Regering als zij zegt 'de financiële
gevolgen van het noodweer zullen in
een aantal sectoren nog enige tijd duidelijk voelbaar zijn'. Wat moet verstaan worden onder 'enige'?
Een punt van duidelijke informatie
zal ook moeten zijn, waar de verantwoordelijkheid van de overheid begint
voor gevolgen van extreme weersomstandigheden. De Commissaris der
Koningin in Drenthe heeft opgemerkt
dat de overheid geen verzekeringsinstelling is. Ik deel die mening, maar, dit
mag zo zijn, mijn fractie vindt toch dat
thans in deze uitzonderlijke omstandigheden alle reden voor hulpverlening
door de overheid, hetzij rechtstreeks,
hetzij op andere wijze, bestaat. Dit des
te meer als men de achterstandssituatie die het Noorden al lange tijd kent,
in de beschouwingen meeneemt.
Men kan zich tegen veel zaken verzekeren. In de meeste gevallen blijft dan
toch een stuk eigen risico. Thans komt
hierbij de vrees dat wellicht de verzekeringsmaatschappijen de gedachte
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verzekerde posten niet zullen erkennen. Is het de Regering mogelijk o m de
Kamer te zijner tijd hierover nadere informatie te verschaffen?
Bij de beoordeling van de situatie in
de diverse bedrijfssectoren neemt de
land- en tuinbouw een aparte plaats in,
omdat te verwachten valt, ook naar de
mening van de Regering, dat de gevolgen van de ontstane situatie nog lange
tijd voelbaar zullen zijn.
De grote vraag die op ons afkomt is
wat ons in deze sectoren nog te wachten staat tijdens de opdooi. Het aantal
bedrijven dat schade heeft ondervonden, direct of indirect, is aanzienlijk.
Hoe denkt de Regering dit te inventariseren en wanneer start zij daarmee?
Deelt de Regering de mening van het
Landbouwschap dat onmiddellijk de
inventarisatie moet plaatshebben van
bedrijven die een onevenredige schade hebben geleden? Zo ja, hoe valt dit
dan te rijmen met de mededeling van
het Landbouwschap dat nog gisteren
het ministerie van Landbouw negatief
reageerde op een verzoek van het
Landbouwschap o m de provinciale directies van de bedrijfsontwikkeling direct te doen starten met een nadere inventarisatie?
Hoe denkt de Regering de registratie
in deze bedrijfstak aan te pakken?
Ik denk hierbij verder aan de 'droogte-schade 1976', toen in overleg tussen
Landbouwschap en het ministerie van
CRM de notitie 'Toepassing Rijksgroepsregeling Zelfstandigen in verband met
de abnormale weersomstandigheden'
tot stand kwam. Uitgangspunt daarbij
was dat de adviserende en beslissende instanties over dezelfde aanwijzingen beschikten.
Ik zou graag van de Regering vernemen of reeds een evaluatie heeft
plaatsgevonden over de verdere gevolgen van de toen opgetreden droogte en de daarbij getroffen financiële
hulpmaatregelen.
Kunnen de toen opgedane ervaringen thans van dienst zijn voor de te
treffen maatregelen in administratief
en financieel opzicht? Zijn deze ook beschikbaar voor andere sectoren dan de
land- en tuinbouw? Op de financiële
aspecten kom ik straks terug.
Verder lijkt het mij noodzakelijk te
weten wat de aard van de storingen is
geweest in de electriciteitsvoorziening
die voor tal van bedrijven zowel binnen als buiten de landbouw, alsmede
voor tal van particulieren van cruciale
betekenis is geweest in dit soort barre
weersomstandigheden. Heeft verder de
ervaring uitgewezen dat het noodzakelijk is na te gaan of de communicatie
per telefoon bevredigend gewerkt
heeft?
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Mijn verzoek aan de Regering is ten
aanzien van de mogelijkheden die zijn
Was het noodzakelijke contact wel
aangegeven grote soepelheid te beop redelijke termijn te krijgen? Spretracnten en daarbij hoge prioriteit te
kend over het uitvallen van de elektrigeven aan de afwikkeling van de aanciteit, waardoor in de land- en tuinvragen.
De Regering merkt verder op
bouw grote verliezen werden geleden,
dat aan de gemeenten zal worden verrijst de vraag of het Ministerie van
zocht o m , ter overbrugging van liquiLandbouw niet een onderzoek dient in
diteitsproblemen, leningen te verstrekte stellen naar de mogelijkheid van het
gebruik van kleine aggregaten die, aan- ken, welke tot 1 januari 1980 renteloos
zullen zijn. Deze tijdsspanne lijkt erg
gedreven door een tractor, in noodgekort, ook omdat het nog wel even zal
vallen ter voorkoming van grote schaduren voordat hiermee zal kunnen
de zouden kunnen worden gebruikt.
worden gestart. Is de Regering bereid,
Te denken ware aan een subsidieregedeze termiin met enkele maanden te
ling daarvoor in het kader van de beverlengen?
drijfsontwikkeling.
De Staatssecretaris van CRM zal één
De Regering stelt ten aanzien van de
dezer dagen een circulaire aan de geland- en tuinbouw dat zij de verdere simeenten zenden, waarin aandacht
tuatie verder nauwlettend zal blijven
wordt
gevraagd voor de bijstandsvergadeslaan en een duidelijk standpunt
lening. Ik neem aan, dat 'één dezer dazal bepalen zodra een meer volledig
beeld is verkregen van de omvang van , gen' betekent zo spoedig mogelijk en
vraag ook hier om grote aandacht voor
de financiële gevolgen voor de landdie situaties, waarin als gevolg van de
en tuinbouw. Wanneer zal naar de meopgetreden calamiteit inkomstenderning van de Regering dit beeld duideving voor kortere of langere tijd ontlijk kunnen zijn?
staat dan wel zal ontstaan. Een snelle
Overigens neem ik aan dat de Regeregistratie zal een beter overzicht verring zal trachten zo spoedig mogelijk
schaffen en op niet te lange termijn
de Kamer volledig te informeren en
kunnen voeren tot een herbezinning
niet alleen over de land- en tuinbouw,
en verdere discussie.
zodat zij in een aanvaardbare tijdsTen aanzien van de inkomenspositie
spanne opnieuw met de Regering op
van werknemers merk ik het volgende
basis van een beter overzicht kunnen
op: met inachtneming van het recht op
discussiëren.
loon - ik wijs hierbij onder andere op
De Regering besteedt eveneens aanhet
aangehaalde artikel 8 van het buidacht aan de vervoerssector. Wat is
tengewoon besluit Arbeidsverhoudinnaar haar mening de 'extra-schade'
gen 1945 - vraag ik wat de positie
die de bedrijfstak in het Noorden heeft
wordt van die bedrijven die door deze
opgelopen? Ik mis in de brief van de
uitbetalingen in moeilijkheden koRegering de 'bouwsector'; betekent dit
men? In zeer bijzondere situaties kan
wellicht dat naar de mening van de Rede overheid bedrijven een financiële
gering in deze sector geen sprake is
tegemoetkoming geven in de kosten
van 'onevenredige schade'? Sprekend
van werktijdverkorting. Zijn hier weiover de bouwsector, is de overgang
licht mogelijkheden in te vinden? Wat
naar de schade die reeds aangebracht
zijn
de mogelijkheden op fiscaal geis, of wellicht nog te verwachten valt
bied?
aan het woningbestand een vanzelfIn de paragraaf 'Inspanningen van
sprekende.
de Rijksoverheid' geeft de Regering
Is de Regering van mening dat ook
een overzicht van de maatregelen. De
ten aanzien van deze schade-categorie
werkzaamheden van de BB zijn voor
nader bekeken moet worden of evende burger nogal onzichtbaar gebleven.
tueel maatregelen getroffen moeten
Kan de Regering aangeven, in hoeverworden? Ik verneem gaarne haar mere gebruik gemaakt is van het communing, en ook welke schade mogelijk
nicatie-materiaal van deze organisatie
geleden is door de middenstand. De
en of dit wellicht ook aan gemeenten
Regering geeft een aantal mogelijkhein noodsituaties ter beschikking is
den aan voor beroep op financiële
gesteld?
middelen van de Overheid. Ik heb in
De wegen zullen provincies en gemijn betoog reeds gewezen op de
meenten nog voor grotere problemen
'Toepassing Rijksgroeps Regeling
stellen. Te verwachten valt dat de
Zelfstandigen in verband met de abschade na de opdooi onevenredig
normale weersomstandigheden'.
groot zal zijn. De problemen zullen in
De belangrijkste voorwaarden zijn
het bijzonder gelden voor de artikel
dat het bedrijf levensvatbaar is en dat
12-gemeenten - in het Noorden helaas
de moeilijkheden met financiële hulp
zo overvloedig voorhanden - en die
spoedig kunnen worden overwonnen.
Scherpenhuizen
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gemeenten die qua oppervlakte
groot zijn doch qua aantal inwoners
klein met een vergelijkbaar
aantal kilometers aan wegen. Herstel
en normaal onderhoudswerk zullen,
waar mogelijk, gecombineerd worden,
zegt de Regering. Wat zullen hier de financiële consequenties van zijn? De
Regering kan nog niet aangeven wat
voor kosten het sneeuwvrij maken veroorzaakt heeft.
Met de Regering heb ik de indruk dat
de extra kosten voor het Noorden
hoog zullen zijn, naar mijn mening
zelfs excessief. Tevens acht de Regering het niet opportuun om thans concrete uitspraken te doen over de vraag,
of naast het bestaande financiële instrumentarium aanvullende maatregelen voor wegbeheerders mogelijk
zijn. Mag ik aannemen dat de bereidheid hiertoe wel bij de Regering aanwezig is, hoewel ik de mening deel dat
eerst de totaliteit van de schade nader
bekend moet zijn?
Sprekend over de wegen past ook
dank aan de inzet van de militairen,
maar op wie zullen de kosten verhaald
worden: op het rijk of op de gemeenten? Als men hierin een keuze maakt,
welk verschil bestaat dan met gemeenten die op eigen kracht geruimd
hebben?
Mijn fractie meent dat deze brief van
de Regering, helaas gedwongen onvolledig - w a a r v o o r wij alle begrip
hebben —, de eerste contouren van een
'noodhulp' omspant, een 'noodverband' in positieve zin wil zijn. Ik ben
bang dat wij er daarmee echter nog
niet zijn. Wij vragen de Regering dan
ook, op korte termijn nader te informeren en zich te bezinnen op eventueel te
nemen verdere aanvullende maatregelen. Snelheid is geboden. Ik neem
dan ook aan dat het contact met provincies en gemeenten snel zal plaatsvinden. Als laatste suggestie is het
wellicht nuttig, in elke provincie een
centrale schadepost in te stellen, opdat een ieder zo spoedig mogelijk geïnformeerd kan worden en contact kan
hebben met de overheid.
Het zal niet de laatste discussie zijn
die wij hier op korte termijn over het
Noorden voeren. Naar ik aanneem, zal
de Regering ons zo spoedig mogelijk
informeren, zodat wij over enkele
maanden met meer gegevens en meer
achtergrond nader van gedachten kunnen wisselen.
Ik besluit mijn betoog met mijn dank
uit te spreken aan het adres van een
ieder, die zich in het Noorden zo heeft
ingezet.
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De heerHermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Voor de snelheid waarmee
de Regering heeft gereageerd op het
unanieme verzoek van de Kamer zich
uit te spreken over de gevolgen van de
barre winter van 1979 in het noorden
des lands heeft ook de CDA-fractie
waardering. Daarmee wordt reeds
vandaag een eerste gedachtenwisseling daarover onzerzijds met haar mogelijk.
Dank zij stellig ook het niet geringe
voorbereidende werk van het ambtelijk apparaat van diverse departementen geeft de brief die wij in de afgelopen nachtelijke uren ontvingen op een
aantal punten reeds inhoud aan de solidariteitsverklaringen van de heer Minister-President, zijn plaatsvervanger
hier achter de tafel en andere regeringsfunctionarissen die in de afgelopen dagen de situatie ter plekke in
ogenschouw konden nemen.
Zij hebben daarbij ook iets kunnen
vernemen en waarnemen van de solidariteit in deze situatie door de bevolking in de getroffen regio zelf onderling opgebracht, variërend van soms
snel geregelde hulp van schoolkinderen die zorgden dat dagenlang aan
huis gebonden bejaarden en invaliden
toch op tijd van levensmiddelen werden voorzien tot de naar oeroud gebruik in sommige van onze Drenthse
dorpen middels 'de Boerhoorn' en
bloc opgeroepen bevolking die zich inspande om de communicatie met de
buitenwereld weer snel te herstellen
en bewoners van afgelegen boerderijen te helpen.
Wij willen de brief van de Regering ook al roept de inhoud daarvan ook bij
ons nog verschillende vragen op en
ook al vragen ook wij ons af of niet nog
verdergaande toezeggingen kunnen
worden gedaan of in overweging zouden kunnen worden genomen - gaarne zien als een te waarderen poging de
getroffen bewoners en het bedrijfsleven voor zover onevenredige schade
werd opgelopen snel de noodzakelijkste
duidelijkheid en zekerheid te verschaffen dat men die schade niet alleen behoeft te dragen.
Er i s - anders dan in maart 1947 toen
het nog jeugdige lid van deze kamer
de heer Vondeling middels schriftelijke vragen vergeefs pleitte voor een
extra rantsoen brandstoffen voor het
Noorden - ook alle reden voor bijzondere hulpverlening door de centrale
overheid, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect.
Natuurlijk, wij hebben er rekening
mee te houden dat klimatologisch met
grote waarschijnlijkheid jaarlijks te
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verwachten weersomstandigheden
schade kunnen toebrengen aan particuliere bezittingen, bedrijfsgebouwen,
produkten etc. en aan bij de provincies, waterschappen en gemeentebesturen in beheer en onderhoud zijnde
waterstaatkundige werken en wegenstelsels.
Men kan en dient zich hiervoor in redelijkheid te verzekeren. Men dient bij
de overheid voor het noodzakelijk ruimen van sneeuw en ijzel, voor optredende vorstschade, de gevolgen van
opdooi en wateroverlast, het daaruit
volgende extra onderhoud en herstel
van werken, wegen en fietspaden te
reserveren af althans met telkens daarv o o r t e verwachten uitgaven rekening
te houden. Bij het bepalen en toekennen van thans gevraagde bijzondere
hulpverlening zal men onzes inziens
weliswaar grote soepelheid moeten
betrachten, maar er wellicht toch niet
geheel aan kunnen ontkomen het risico te tellen dat het gevolg kan zijn geweest van het soms in het geheel niet
of ver onderverzekèren in bepaalde situaties van normaliter verzekerde posten.
Ik sluit mij in dit verband aan bij de
opmerkingen van de heer Scherpenhuizen aan het adres van de verzekeringsmaatschappijen en bij zijn bezorgdheid dat langdurige problemen
zullen ontstaan bij het al dan niet erkennen van de claims door de verzekeringsmaatschappijen. Ik hoop, dat de
Regering hierop nauwlettend zal toezien en dat zij zich zo nodig met de betrokken verzekeringsmaatschappijen
zal verstaan, opdat ook zij de nodige
soepelheid in acht zullen nemen. Daar,
waar bij voorbeeld enigermate twijfel
bestaat of iets kan vallen onder stormschade of inzakkingsschade, zal men
het voordeel van de twijfel aan de gedupeerde moeten gunnen.
In het Noorden - t o c h al kampend
met duidelijk aanwijsbare achterstand
op sociaal-economisch terrein, met alle gevolgen van dien - is thans echter
sprake van wat ik zou willen omschrijven als onevenredige schade. Gelukkig is zij in verre na niet te vergelijken
met die welke de watersnood van 1953
in het Zuid-Westen eens veroorzaakte,
maar wel van zodanige omvang dat terecht een beroep wordt gedaan op de
hulp ook van de rijksoverheid.
De bereidheid daartoe wordt in de
brief van de Regering terecht duidelijk
uitgesproken. De brief geeft een eerste
verkenning van de toegebrachte schade in diverse belangrijke bedrijfssectoren en bij de provinciale en gemeentelijke overheid en geeft aan welke be-
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staande hulpverleningsregelingen er
reeds zijn, waarvan gebruik kan worden gemaakt.
Ik heb daarin gemist elke verwijzing
naar de waterschappen. Mogelijk waren daarover in de zeer korte tijd van
voorbereiding nog onvoldoende gegevens beschikbaar, maar ik zou de Regering willen vragen na te gaan in hoeverre ook bij deze publiekrechtelijke lichamen duidelijk sprake is van onevenredige schade van omvangrijke
betekenis en te bezien of ook hierbij in
bepaalde gevallen geen hulp van rijkswege gerechtvaardigd kan zijn.
Wel wordt de situatie in de meest in
het oog springende bedrijfssectoren
genoemd en wordt de positie van de
werknemers belicht die een aanwijsbare inkomstenderving hebben, hetzij
omdat hun tijdelijk geen werk kon worden verschaft, hetzij omdat zij enige
dagen lang hun werk niet konden bereiken.
Het lijkt mij - en ik mis ook op dat
punt nog elke omschrijving of verwijzing - niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk, dat in een niet onbelangrijk
aantal gevallen ook onevenredige
schade is toegebracht aan particuliere
bezittingen, met name aan de z.g. eigen w o n i n g , waardoor zich gevallen
zullen voordoen waarin de herstelkosten dermate de pan uit kunnen rijzen
dat zij de eigenaar-bewoner in niet geringe financiële moeilijkheden kunnen
brengen. Ik vraag mij af of ook niet
naar middelen zal moeten worden gezocht o m daarin tegemoet te komen.
Wil de Regering ook op dat punt een
nadere oriëntatie verrichten en bezien
of en zo ja op welke wijze ernstige
nood kan worden gelenigd?
Uit mededelingen van het Landbouwschap meen ik te moeten afleiden dat nog gistermiddag het Ministerie van Landbouw negatief reageerde
op een verzoek van het Landbouwschap, de provinciale directies voor de
bedrijfsontwikkeling opdracht te geven direct te starten met een nadere
inventarisatie van ernstige schade in
een aantal schrijnende gevallen van
gedupeerde land- en tuinbouwbedrijven.
Mag uit de mededeling in de brief
van de Regering, waarin nu wel een
verwijzing plaatsvindt naar dat provinciale orgaan, worden afgeleid dat dit
verzoek van het landbouwschap intussen alsnog is ingewilligd? Op welke
wijze denkt de Regering - indien dat
niet het geval is - anders tot een deskundige en verantwoorde uniforme en
snelle registratie van de schade in deze juist voor het Noorden zo belangrijke bedrijfstak te komen?
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Het verheugt ons dat in de brief speciale aandacht wordt geschonken aan
het beroepsgoederenvervoer. Hier
speelt zeer duidelijk naast het barre
weer van de vorige week ook de bepaald bijzonder lange duur van de winterse omstandigheden een niet geringe rol. Ik zou daarbij in het algemeen
willen opmerken dat wij de indruk hebben dat de klimatologische omstandigheden dit jaar duidelijk een beeld
lijken aan te geven waaruit blijkt dat
ook door de lange duur van deze winter de noordelijke regio's zwaarder
door de winter getroffen zijn dan sommige andere provincies.
Ook daardoor treedt mijns inziens
een zekere onevenredige schade in
vergelijking met de situatie elders op,
niet alleen bij het wegvervoer, ook zeker bij de door gemeenten en provincies, alsmede waterschappen te onderhouden werken en wegen, evenals
in de tuinbouw met zijn dure en hogere stookkosten e.d.
De blzz. 5 t/m 8 van de brief geven
een opsomming van de mogelijkheden die er zijn voor hen die schade
hebben geleden een beroep te doen
op de financiële middelen van de overheid. Behoudens de passage op blz. 7,
waarin wordt gesteld dat een bedrijf
waarvan het bestaan ten gevolge van
de opgetreden calamiteit acuut in gevaar is, zich voor overheidssteun kan
wenden tot het ministerie van Economische Zaken - ik mis het antwoord op
de vraag naar wat er in dat geval mogelijk zal gebeuren, mijnheer de Voorzitter - is het feitelijk een opsomming
van en een verwijzing naar de reeds langer bestaande regelingen en mogelijkheden.
Men moet daar niet zonder meer teleurgesteld over zijn, zich niet met een
kluitje in het riet gestuurd voelen, omdat er geen of slechts één en dan nog
maar een vage nieuwe toezegging
wordt gedaan van hulp.
Wij dienen ook te waarderen dat het
in de afgelopen jaren mogelijk is geweest meerdere op de specifieke situaties die zich in diverse bedrijfstakken
en uiteenlopende bedrijven kunnen
voordoen, afgestemde regelingen te
maken. Die liggen als het ware in portefeuille operationeel gereed en daarop kan thans een beroep worden gedaan.
Een definitieve beoordeling of ze
voldoende zullen zijn om werkelijk op
adequate wijze de onevenredige schade te vergoeden, die thans is opgetreden
of bij de opdooi - ik denk aan nog
langdurige inkomstenderving in agrarische bedrijven en met name de tuin-
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bouw als men geheel opnieuw bij de
grondbewerking moet beginnen voor
het kweken van nieuwe produkten nog lange tijd daarna aanwijsbaar zal
worden is, meen ik, nu nog moeilijk te
geven.
Ik heb daarover wel de nodige twijfels en vrees dat het dan weliswaar vrij
goed mogelijk is de toezegging gestand te doen van de heer MinisterPresident dat geen bedrijf ten gevolge
van deze calamiteit over de kop zal
gaan, maar dat in tal van gevallen de
bedrijven in verhouding tot soortgelijke en overigens gelijkwaardige bedrijven en bedrijfjes elders, nog zeer lange tijd duidelijk achterop zullen liggen.
Een beoordeling daarvan is echter
nu nog moeilijk te geven; daarvoor zal
in de komende weken eerst een veel
duidelijkere en objectieve registratie
van de schadegevallen en de op geld
te waarderen schade moeten plaatsvinden, met een berekening van de
concrete hulp die krachtens de opgesomde voorhanden regelingen kan
worden toegezegd. Dat maakt,
dacht ik, de toezegging van de Regering gewenst dat zij de Kamer binnen
niet al te lange tijd de nodige aanvullende meer concrete gegevens van de
in het Noorden geleden onevenredige
schade doet toekomen, zodat wij tot
een verdere gedachtenwisseling daarover kunnen komen.
Moeilijk heb ik het met hetgeen op
blz. 7 en 8 vermeld is over de gevolgen
voor de inkomenspositie van de werknemers. Velen van hen hebben tot
vandaag nog grote onzekerheid over
de vraag of de door hen niet gewerkte
uren al of niet zullen worden doorbetaald. In tal van gevallen zal dat eerst
deze week blijken, terwijl zij intussen
geen melding hebben gedaan bij de
bedrijfsverenigingen voor aanvragen
van werkloosheidsuitkering of andere
sociale verzekeringsuitkeringen. In
sommige gevallen konden geen of
eerst veel te laat ziekmeldingen worden gedaan. Zullen de bedrijfsverenigingen hier alle wel de grootst mogelijke soepelheid betrachten en niet
toch ergens een te formeel standpunt
gaan innemen?
Kan aan de Minister van Sociale Zaken onze wens worden overgebracht
om toe te zeggen dat hij een en ander
nauwlettend zal volgen en de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen reeds thans zal attenderen op
hetgeen naar ieders overtuiging in de
gegeven situatie van hen verwacht
mag worden? Ik ben met de werknemers daarmee nog niet klaar, mijnheer
de Voorzitter!
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Er zijn bedrijfstakken waarin men op
geen enkele wijze verplicht is, althans
meent niet verplicht te zijn, het volle
loon gedurende korte tijd naar billijkheid door te betalen of de werkloosheidsuitkering aan te vullen tot hetzelfde nettoloon als men normaal gewend
is te ontvangen. Uit een bericht in
Trouw van 20 februari leid ik af dat bij
voorbeeld de wekgeversorganisatie
FME in de metaalsector van oordeel is
dat de desbetreffende bepalingen van
de ca.o. hier niet van toepassing zijn,
als het gaat o m werknemers die door
de weersomstandigheden verhinderd
werden op hun werk te komen. Ik behoef niet te zeggen hoe onze fractie
over deze harde uitspraak juist op dit
moment denkt! Maar in ieder geval niet overal geldt dit soort al of niet juridisch waterdichte CAO-bepalingen zal er een aantal werknemers zijn die
aangewezen zijn op een WW-uitkering
welke duidelijk netto belangrijk lager is
dan hetgeen zij normaal in hun loonzakje plachten thuis te brengen. Daar
moet men niet te licht over denken in
deze lange winter met toch al de nodige extra kosten voor verlichting, verwarming etc. en mogelijke allerlei kleine schaden ten gevolge van de weersomstandigheden vorige week in de
persoonlijke sfeer.
Wil de Regering verduidelijken vooral gelet op de mededelingen van
de FME - hoe zij oordeelt over de in de
metaalsector op dit stuk geldende
CAO-bepalingen? Ziet de Regering
geen aanleiding om via het rampenfonds de mogelijkheid te openen dat
duidelijk aanwijsbare inkomstenderving van werknemers die niet op enigerlei wijze krachtens de sociale verzekeringswetgeving en/of geldende
CAO-bepalingen gedekt wordt, ontstaan door deze calamiteit, via dat
fonds kan worden geclaimd?
Terugkomend op de waarschijnlijkheid dat - zoals ik straks reeds noemde
- in een aantal gevallen ook belangrijke schade kan zijn toegebracht aan de
eigen woning of andere tot de privéhuishouding behorende goederen,
vraag ik rtiij eveneens af of er geen
aanleiding is ook daarvoor het rampenfonds in te schakelen en, voor zover dat fonds over onvoldoende middelen zou beschikken, daarin zo nodig
van rijkswege een bijdrage te storten.
Nog merk ik op dat bij de gehele
hulpverlening een zekere individualisering bepaald zeer gewenst is, ook in
die zin dat wij zoveel als maar mogelijk
is zouden willen voorkomen dat door
de bekende onpersoonlijke b.v.-constructies en verwevenheden
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schadevergoedingen in welke vorm
dan ook juist daarheen gaan, omdat
men ervoor gezorgd heeft via dat soort
constructies het eigen privé-vermogen
volledig buiten schotte laten. Ik hoop
dat men ons deze ergernis zoveel als
maar mogelijk is bespaart. Ook daarop
is ons reeds door personen en instanties uit de drie noordelijke provincies
geattendeerd.
Ten slotte maak ik nog een paar opmerkingen over dat gedeelte van de
brief van de Regering, waarin een
beeld wordt gegeven van de problemen waarvoor de provinciale en gemeentebesturen ten aanzien van de bij
hen in beheer en onderhoud zijnde
werken zijn komen te staan.
Onevenredig grote bedragen heeft
men naar ons gevoelen speciaal in het
Noorden, in vergelijking tot sommige
andere provincies, reeds moeten uitgeven voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op wegen en werken. Onevenredig groot zal hier, dunkt ons, de schade zijn die na de opdooi hersteld zal
moeten worden. Het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde bedragen betekent in tal van gevallen dat
soms bijzonder noodzakelijke en zeer
gewenste objecten voorlopig niet kunnen worden gerealiseerd. Lang niet altijd beschikt men over voldoende
saldi-reserves. Er is een niet onbelangrijk aantal artikel 12-gemeenten. Er zijn vele kleine gemeenten met een relatief toch uitgebreid
wegennet.
Uit de mededelingen, op blz. 11 van
de brief, dat het kabinet het niet opportuun acht om thans - ik leg de nadruk
op 'thans', mijnheer de Voorzitter concrete uitspraken te doen over de
noodzaak van aanvullende maatregelen, leiden wij af dat de Regering dat
nader onder ogen wil zien als de schadebalans kan worden opgemaakt over
een aantal weken na de opdooi en ook
bekend is welke grote bedragen in de
gemeenten, provincies en waterschappen zijn uitgegeven voor de sneeuw- en
ijsbestrijding. Wij gaan ervan uit dat
de Regering ons, zodra dat mogelijk is,
daarover het nodige inzicht zal verschaffen. Ik vertrouw er daarbij op dat de Regering ter zake bij voortduring een
goede communicatie en een open
overleg met de provinciale besturen
en via die besturen met de gemeentebesturen zal onderhouden. Ondanks
de précaire situatie waarin wij ons nationaal met het budget bevinden, willen w i j het niet bij voorbaat geheel uitgesloten achten dat bij voorbeeld via
het gemeentefonds extra hulp verleend zal dienen te worden.
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Mijnheer de Voorzitter! Er bestaat
alom in het Noorden bijzondere ongerustheid over het antwoord op de
vraag of - zoals in meer normale omstandigheden niet ten onrechte het geval is - het Departement van Defensie
op korte termijn gepeperde rekeningen op tafel zal deponeren bij de wegbeheerders en andere instanties voor
de door land- en luchtmacht verleende
hulp. Voor die hulp, voor de voortreffelijke en in het algemeen, toen deze
gevraagd werd, verleende bijstand,
niets dan lof! Deze geldt in het bijzonder voor de manschappen die samen
met het kader in barre weersomstandigheden, en soms een beetje kankerend over het ietwat achterblijven
van de ravitaillering, zich bijzonder hebben ingespannen en vaak meer deden
dan hun was opgedragen of verzocht.
Maar het allerminste wat men in het
Noorden nu toch wel van de rijksoverheid verwacht is, dat men - ook daar
waar duidelijk omschreven hulp en bijstand gevraagd werden - niet
achteraf de kosten daarvan zal hebben
te betalen.
Men zal dikwijls al moeite genoeg
hebben om de huur van particuliere
geleende materialen en in rekening te brengen loonkosten van werknemers van deze bedrijven uit de
gemeentelijke schatkist te voldoen.
Spaar het Noorden voor deze rekeningen van Defensie! Om dat duidelijk
vast te leggen, dus in genen dele tekort te doen aan waardering voor die
verleende bijstand, heb ik de eer de
Kamer o m een uitspraak te vragen,
welke ik u hierbij in de vorm van een
motie overhandig, mijnheer de Voorzitter!
Motie
De Voorzitter: Door de leden Hernv
sen, Scherpenhuizen, Knol, LambersHacquebard en Andela-Baur wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
kennis genomen hebbende van de mededelingen van de Regering over de
gevolgen van de recent in het Noorden
opgetreden zeer uitzonderlijke weersomstandigheden en de maatregelen
die het kabinet in verband hiermede
heeft genomen, respectievelijk zal nemen;
overwegende, dat ten gevolge van deze uitzonderlijke weersomstandigheden de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen toch reeds bijzonder grote kosten hebben te dragen
om de schade toegebracht aan bij deze
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organen in eigendom, beheer en/of
onderhoud zijnde gebouwen, werken
en wegen te herstellen;
overigens haar waardering uitsprekende voor de wijze, waarop onderdelen
van land- en luchtmacht gevraagd en
ongevraagd aan de noodzakelijke
hulpverlening hebben deelgenomen;
nodigt de Regering uit, in afwijking
van hetgeen in andere omstandigheden te doen gebruikelijk is de kosten
verbonden aan deze hulpverlening
niet bij de instanties aan wie deze hulp
is verleend in rekening te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie krijgt nr. 2. (15 500).

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Vannacht om omstreeks
2.00 uur mochten wij de brief van de
Regering ontvangen. Ik wil niet nalaten daarvoor onze dank uit te spreken,
waarbij ik niet wil vergeten de mij onbekende motorkoerier die vanwege
het ophalen van een zeer gewichtige
handtekening letterlijk bij nacht en ontij zijn werk deed. Ook wil ik onze waardering uitspreken over de door de Regering getoonde interesse, gestalte
gekregen door de afgelegde bezoeken.
Ik kom hierop later nog even terug.
De Regering noemt in haar brief de
inspanningen van de Rijksoverheid.
Wij willen allen die in dat kader zich bij
de hulpverlening op welke wijze dan
ook hebben ingezet, onze waardering
betuigen, waarbij wij naast de door de
Regering genoemde ANWB toch ook
de regionale omroepen, te weten
Radio Noord en Radio Friesland betrekken. Er bestaat bij ons zoveel waardering voor het werk van deze regionale omroepen, dat wij er zonder
meer vanuit gaan dat hen in de toekomst geen zendtijdkorting bedreigt
als gevolg van de nu gebruikte zendtijd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hier
vaststellen dat het bij de zaak waar het
hier om gaat, niet alleen handelt om
de drie noordelijke provincies, het gaat
ook om elders gelegen getroffen gebieden, bij voorbeeld Noord-Holland.
Wij staan op het standpunt dat bij
dergelijke calamiteiten een getroffen
gebied, waar zich dat ook bevindt, uit
het oogpunt van het solidariteitsbeginsel geholpen dient te worden, dat wil
zeggen verdeling van de lasten. Toch
wil ik voorzichtig opmerken dat deze
natuurramp in het Noorden wel extra
hard aankomt. De weinig rooskleurige
positie van het Noorden met betrekking tot de financiële positie van bedrijven en gemeenten is bekend.
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De voornemens van de Regering zoals in de brief vermeld, bevatten naar
onze mening weinig specifieks. Er
wordt verwezen naar bestaande regelingen, zoals bij voorbeeld Rijksgroepsregeling zelfstandigen, Regeling bijzondere financiering en Borgstellingsfonds voor de Landbouw.Hoe
is het gesteld met het beschikbaar stellen van extra middelen? Ik verwijs
even naar de door mijn fractiegenoten
ingediende schriftelijke vragen ter zake.
Voorts rijzen bij ons de volgende
vragen:
De definitie voor levensvatbare bedrijven; hoe en door wie met welke
maatstaven wordt die bepaald?
Hoe is het gesteld met de rentekosten, of met het verlies aan rente van
door de gemeente tot 1 januari 1980 te
verstekken leningen?
Wie draagt de kosten van de leningen, rente dus, en de bedragen om
niet gegeven, nadat de bijstand definitief is bepaald?
Wat gebeurt er indien bedrijven/individuen moeilijk aan hun renteverplichtingen, optredend na 1 januari
1980, kunnen voldoen?
Vooral kleine zelfstandigen beschikken vaak niet over enig kapitaal en mogen niet extra worden belast.
' Mijnheer de Voorzitter! Er zijn veel
soorten van schaden. De Regering
noemt daarvan een aantal op. Wij missen daarin de waterschade en deze
schade zou, afhankelijk van de soort
dooi die hopelijk spoedig intreedt,
aanzienlijk kunnen zijn.
Ook hebben ons brieven etc. bereikt
over de schade. Ik noem bij voorbeeld
de schade welke rijschoolhouders
hebben ondervonden, de problemen
van de bouwmaterialen-handelaren,
schade als gevolg van het aantrekken
van vervangend personeel. Kortom,
het is te veel om op te noemen. Ik zou
wat dat betreft nog wel even kunnen
doorgaan; ik doe dit niet. Wel verwijs
ik weer even naar de schriftelijke vragen gesteld door mijn fractiegenoten.
Mijnheer de.Voorzitter! De Commissaris der Koningin van Drenthe, mevrouw Schilthuis, heeft, zoals gisteravond op het NOS-journaal te zien en te
horen was, gezegd er rekening mee te
houden dat de rijksoverheid geen superverzekeraar is. Daar zijn wij het
mee eens. Een verzekerde overheid
spreekt ons wèl aan; dat zullen wij in
het kader van de materie waarover wij
nu spreken, in een latere fase beoordelen.
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Wat betreft de inkomenspositie van
de werknemers behouden wij ons het
recht voor, er eventueel later op terug
te komen. Wij willen graag eerst zien
hoe deze ontwikkeling zich in de praktijk voltrekt. Wij hebben daar nu onvoldoende zicht op.
Het is ons niet mogelijk, een totaaloordeel over de voornemens van de
Regering uit te spreken. Wij wensen
dit ook niet te doen omdat soort en
omvang van de schade onvoldoende
bekend zijn. Bovendien kunnen wij
niet overzien hoe de afwikkeling in de
praktijk verloopt. Ik denk hierbij aan de
verzekeringen en aan schade aan particuliere woningen. Wij wachten af of,
gelet op deze punten, er nog specifieke
overheidsmaatregelen moeten worden getroffen.
Ik wil de Regering namens mijn fractie verzoeken - en ik gaf dit dinsdag,
tijdens de regeling van werkzaarrv
heden, reeds aan - om eind maart/begin april of zoveel eerder als mogelijk,
met uitgebreidere informatie en beleidsvoornemens naar de Kamer te komen opdat een meer inhoudelijk debat
dan zal kunnen plaatsvinden. Afhankelijk van toezeggingen van de Regering
op dit punt overweeg ik, hierover in
tweede termijn het oordeel van de Kamer te vragen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog
even terug op de door de diverse bewindslieden getoonde interesse. De
heer Van Agt kwam de vorige week
met de mededeling 'Ik heb een boodschap meegebracht uit Den Haag'. Dit
zou twee dingen moeten betekenen:
hij sprak mede namens anderen èn de
mededeling moest iets specifieks bevatten. De passage, die de Regering
aan de door mij ingediende vragen
wijdt, bevestigt dit. Het kabinet doet de
belofte van de Minister-President gestand. Ik dank de Regering hiervoor
maar zeg er direct bij dat wij het kabinet aan het antwoord op mijn vragen
zullen houden.
Resumerend merk ik op, dat wij prijs
blijven stellen op inventarisatie van de
schade en op een later debat. Wij zagen graag, dat de Regering bevorderde dat per departement, per provincie
goed gecoördineerd, de inventarisatie
plaats zou vinden. Wij willen de Regering aanbevelen, hieromtrent ook adviezen in te winnen van de VNG en het
IPO.
Als allerlaatste opmerking nog het
volgende. Is het juist dat de Minister
van Defensie voornemens is rekeningen te sturen aan de onderscheidenlijke instanties eet. aan wie militairen
hun zeer gewaardeerde diensten heb-
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ben verleend? Ik zou dit, onder de gegeven omstandigheden, ietwat absurd
willen noemen. Wat is het oordeel van
de Regering hierover?

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Het heeft weinig zin om
een overzicht te geven van alle noodkreten, die telefonisch, mondeling,
schriftelijk enz. tot ons zijn gekomen.
Overigens kwamen die berichten niet
alleen uit het Noorden. Ik wil niettemin
een enkel voorbeeld aanstippen. Neem
de brief van het Landbouwschap, die
in algemene zin handelt over de schade, toegebracht aan tuinbouw, intensieve veehouderij, rundveehouderij en
akkerbouw. Deze brief duidt op het risico, dat de continuïteit van de agrarische bedrijven in gevaar komt.
Ook acht men een onmiddellijke inventarisatie nodig. Een ander voorbeeld is een telegram van de vereniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland, waarin wordt
gesteld dat een voorlopig onderzoek
onder de aangesloten bedrijven erop
wijst dat er een schade van meer dan 2
min. is geleden. Erg schrijnend en aansprekend vond ik het voorbeeld van
een betonbedrijf in Muntendam met
20 man personeel. Tot 13 februari had
men daar een schade van f 300.000 en
men is waarschijnlijk niet meer in staat
om de lonen van het personeel te betalen, zo las ik in de berichten.
De Regering heeft nu een brief geschreven, waarin overigens iets te optimistisch wordt gezegd dat er nu vrijwel geen ongemakken van fysieke
aard meer zijn. Vervolgens bespreekt
zij een aantal sectoren. Ik begin bij de
lagere overheden. Het desbetreffende
deel van de brief vind ik erg teleurstellend, want enerzijds wordt daarin erkend dat er zeer veel extra kosten zijn
voor provincies en gemeenten door
het sneeuwruimen en dergelijke. Daarna wordt er gesteld dat het niet opportuun wordt geacht om nu concrete uitspraken te doen over de vraag of naast
het bestaande financiële instrumentarium ook aanvullende maatregelen nodig zijn. Het enig concrete is, dat wordt
gevraagd om een opgaaf van de kosten
aan de Ministervan Binnenlandse Zaken.
In mijn schriftelijke vragen had ik al
gevraagd o m een extra tegemoetkoming aan de provincies en ik vind het
heel reëel dat de gemeenten er nu bij
worden genoemd. Het lijkt mij echter
zinnig o m , zonder dat men zich nu al
vastlegt op bedragen, concreet t e t e g -
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nemers. Er zijn moeilijke financiële
toestanden ontstaan. De particuliere
gen dat men bereid is, financieel bij te
uitgavenpatronen van de mensen
springen als de nood zich voordoet.
gaan in dit soort gevallen juist o m Teleurstellend vind ik het ook dat op
hoog, omdat ze voor extra moeilijkhemijn vraag over extra structurele
den komen te staan. Daarom vind ik dit
maatregelen voor het Noorden een afuitdrukkelijk een veel te mager antwijzend antwoord is gekomen.
woord van de kant van het kabinet.
Ten aanzien van de schade in de
De hele problematiek van snel van
land- en tuinbouw wordt gezegd dat
de kant van de overheid iets doen
de zaak nauwlettend wordt gadegemoet je naar mijn mening op het volslagen. Zodra een meer volledig
gende toespitsen, zoals ook blijkt uit
beeld over de financiële gevolgen bede berichten die wij uit het Noorden
staat, kan pas een duidelijk standpunt
kregen. Men heeft te maken met schaworden bepaald. Ik vind dat te afhoude waarin snel moet worden voorzien
dend.
bijvoorbeeld o m de continuïteit van
Ten aanzien van de vervoerssector
een bedrijf enigszins te handhaven.
wil ik vragen, naar aanleiding van de opMen is misschien wel eens niet verzemerking dat het beroep op regelingen
kerd, maar als men wel verzekerd is, is
ter verlichting van de financiële prohet uiterst onduidelijk of de verzekeblematiek ook voor de categorie binringsvoorwaarden van toepassing zijn,
nenschippers open staat, of kan worbijvoorbeeld of de in de voorwaarden
den uitgelegd aan welke regelingen
genoemde grootte van de windkracht,
daarbij is gedacht. Graag krijg ik ook
waarboven stormschade wordt vereen verdergaande toezegging.
goed, in dit geval wel aanwezig was.
Verder wordt er gewezen op de rijksMen verkeert gewoon in twijfel, of er
groepsregeling-zelfstandigen, door de
uitgekeerd zal worden.
staat gegarandeerde kredieten voor
Er zijn b.v. situaties - het is al eerder
midden- en kleinbedrijf, de regeling
gereleveerd - dat men sneeuw op kasbijzondere financiering voor grote besen snel moet zien te verwijderen; het
drijven, wordt er aangestipt dat overeigen personeel kan door de slechte
heidssteun van Economische Zaken
weersomstandigheden niet komen,
wel mogelijk zou kunnen zijn en wordt
dus moet men ter plekke mensen werhet Borgstellingsfonds voor de landven die dat willen doen. Die moeten
bouw genoemd. Dit alles, zonder dat
dan worden betaald, maar het eigen
er erg harde toezeggingen worden gepersoneel moet worden doorbetaald,
daan.
als voor dat personeel tenminste een
Ook is er een passage over de tegedergelijke regeling is getroffen. Dat
moetkoming aan werknemers die in
zijn geweldige posten. Het probleem
moeilijkheden zijn gekomen. Ik heb
is, dat men soms niet overgaat tot dat
hier schriftelijke vragen over gesteld
sneeuwruimen, omdat men niet zeker
aan de Minister van Sociale Zaken.
weet, of men een tegemoetkoming
Niet iedereen valt onder een doorbekrijgt. Het is een kwestie van snel moetalings- of vorstverletregeling. Er zijn
ten handelen. Dit kan alleen als er een
gevallen bekend, waarin niet wordt
garantie van de overheid komt.
doorbetaald en waarin ook geen anDe algemene uitspraak van de Midere tegemoetkoming wordt gegeven.
nister-President is natuurlijk wel aarHetgeen daarover in de brief van de
dig, maar een toezegging had in de
Regering wordt geschreven, is niet
door mij genoemde vorm moeten
meer dan de uitleg dat de algemene
worden gegoten. Ik denk aan de wamachtiging tot werktijdverkorting bij
tersnoodramp
in Zuid-Holland en Zeeslecht weer en dergelijke inhoudt dat
land in 1953 en aan Ameland, ik meen
men als werkgever geen ontheffing
in 1972, toen problemen van enigszins
hoeft te vragen van artikel 8 uit het
vergelijkbare aard rezen.
BBA, waarin staat dat men geen evenIs de Regering nu niet bereid, een
redige vermindering van het loon mag
verdergaande
uitspraak te doen, dat zij
toepassen bij werktijdverkorting. In
garant staat voor de uitkeringen? Dat
een dergelijk geval betekent het dat de
garant staan betekent, dat het in vele
W W in werking treedt. In dit geval mag
gevallen de Regering niets zal kosten,
dan ook aangenomen worden dat de
omdat achteraf toch blijkt dat een veruitvoeringsorganen van de W W - die
zekeringsmaatschappij
of een fonds
overigens autonoom zijn - dezelfde
bereid is, de geleden schade te vergedragslijn zullen volgen als in de situgoeden. Het voordeel is echter, dat
atie waarin er wel concrete ontheffinmen op dit moment iets durft te doen,
gen van artikel 8 worden gegeven. Dat
omdat men met die uitspraak een
is ten eerste vaag. Verder is het niet
steuntje in de rug heeft. Ik begrijp wel
meer dan een WW-uitkering en dat lijkt
dat er in zo'n uitspraak geen bedrag
mij erg mager voor de betrokken werk-
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kan worden genoemd, maar er moeten toch vrij ver gaande toezeggingen
worden gedaan, want voor noodsituaties moeten andere zaken wijken.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Waar mensen in nood zijn,
is solidariteit geboden. Ik vind dat alle
mensen in nood in Nederland op onze
solidariteit moeten kunnen rekenen,
ook de mensen in het Noorden, wanneer zij door bijzondere omstandigheden in nood zijn geraakt. Als mensen
in nood verkeren, gaan zij vaak het
eerst te rade bij de buren. In het
Noorden hebben zich daarvan treffende staaltjes voorgedaan. Wij moeten
beseffen dat in omstandigheden als
deze die solidariteit weer eens aan de
oppervlakte kan komen. Daarbij kan
het echter niet blijven: de solidariteit
moet verder gaan, zij moet gedragen
worden door ons allen.
Wij hebben er waardering voor, dat
bewindslieden zich zo snel naar het
Noorden hebben begeven om de situatie in ogenschouw te nemen. Dat lijkt
vaak een formaliteit: een hooggeplaatst persoon, die uit een helicopter
stapt en het allemaal beziet. Toch geloof ik, dat het meer dan een formaliteit is en ook als meer moet worden
opgevat. Het aanschouwen van de
beelden in werkelijkheid, het zien van
het ploeteren van de mensen kan en
moet ook bepaalde menselijke gevoelens bij bewindslieden oproepen. In
dat opzicht heb ik er waardering voor
dat de bewindslieden de toestand in
'ogenschouw' hebben genomen.
De Minister-President heeft gezegd:
geen bedrijf mag over de kop gaan,
enkel ten gevolge van deze barre omstandigheden. Je kunt zo'n uitspraak
op een paar manieren horen. Je kunt
zo'n uitspraak beschouwen als een
symbool - ik denk dat velen in het
Noorden dat doen en ook wij doen dat
- van wat de intentie van de Regering
is. Het gaat natuurlijk niet alleen maar
om bedrijven die over de kop gaan. Er
is veel meer aan de hand.
Ik denk dat de mensen in het
Noorden met een beroep op zo'n uitspraak, meer zullen vragen dan er
strikt genomen juridisch in zit verborgen. Deze uitspraak heeft natuurlijk
ook een juridische betekenis. Ik vind
het verstandig dat de Minister-President zei 'enkel ten gevolge van deze
barre omstandigheden'.
Als hij in ruimere bewoordingen had
gesproken, dan ligt er ogenblikkelijk
een claim op. Ik begrijp dus die juridische inperking erg goed, maar ik wil
toch de bewindslieden vragen of het
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juist is dat je zo'n uitspraak mag opvatten als een uitspraak die aangeeft dat
wat onevenredige en ondraagbare
schade wordt genoemd, ook in aanmerking wordt genomen, wanneer dit
niet exact en juridisch gezien, uit de
door de Minister-President uitgesproken zin, zou voortvloeien.
Er is van vele zijden hulp geboden,
ook door militairen. Wij zijn alle desbetreffende instanties zeer erkentelijk.
Ik wil niet onvermeld laten dat ik
meen dat het bieden van hulp ook veel
plezier heeft opgeleverd, mede door
een innerlijk gevoel van tevredenheid. Het is fijn, wanneer je iets voor
een ander kunt doen. Het zal ook plezier in de letterlijke zin hebben opgeleverd, waarbij ik met name denk aan de
militairen. Als ik mij mijn eigen diensttijd herinner, dan meen ik dat zo'n klus
een zeer welkome onderbreking is van
een gang van zaken die gekenmerkt
wordt door sleur en verveling.
Ik gun het onze militairen graag dat
zij op deze manier met burgers worden geconfronteerd en ik gun het de
burgers dat zij op deze manier met de
militairen worden geconfronteerd.
Soms denk ik wel eens dat het ook
goed is als de burgers op andere manieren wat intensiever met militairen
zouden worden geconfronteerd, bij
voorbeeld doordat er geen oefenterreinen zouden zijn, en dat er gewoon
in het land zou v j r d e n geoefend, waar
militairen behoren op te treden.
Minister Wiegel: Hoe zou dat precies
moeten? Moet overal in het land worden geoefend?
De heer Jansen (PPR): Dat lijkt mij een
uitstekende gedachte. Een collega van
mij van de fractie die dit punt nogal
eens in de Kamer naar voren heeft gebracht bij de behandeling van defensiebegrotingen, kan ook heel duidelijk
uitleggen waarom dit goed is.
De Voorzitter: Ik mag de geachte afgevaardigde erop attent maken dat dit
punt nu niet aan de orde is.
De heer Jansen (PPR): Ik sluit dan ook
ogenblikkelijk dit punt af.
Onevenredige schade is een begrip
dat thans wordt gehanteerd. Wij moeten erbij stil staan dat de barre o m standigheden in het Noorden en op
sommige plekken elders in ons land,
hebben aangetoond dat onze samenleving als gevolg van de economische
en technische ontwikkeling kwetsbaar
is gemaakt. Wij zijn kwetsbaar, waar
het bij voorbeeld gaat om grote ligoxenstallen, die kwetsbaarder zijn
dan kleinere eenheden. Wij hebben
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ons kwetsbaar gemaakt, door ons zeer
afhankelijk te maken van de electriciteitsvoorziening. Zo kan ik nog een
aantal voorbeelden noemen, waarbij
wij als gevolg van de door de overheid
gestimuleerde economische en technische ontwikkelingen, kwetsbaar zijn,
en waarvan wij ons lang niet altijd en
in voldoende mate bewust zijn op het
moment dat wij beslissingen nemen. Wijij
zeggen dan vaak: het zal zo'n vaart
niet lopen. Wij zien nu dat dit op een
aantal punten wèl het geval is.
Ik ben erkentelijk voor het feit dat ik
van enkele particulieren, de heer en
mevrouw Meijers, een indruk heb gekregen van een aantal situaties die zich
in het Noorden van het land hebben
voorgedaan. Dit is natuurlijk niet een
inventarisatie, maar geeft een indruk
van wat er aan de hand is. Ik heb een
vergelijking gemaakt met de brief van
de Regering. De Regering wijst zeer
nadrukkelijk op de landbouw en het
beroepsgoederen vervoer.
Ik sluit mij aan bij de vragen die zijn
gesteld over de noodzaak van een goede inventarisatie van problemen. Ik
merk echter, dat de Regering een aantal sectoren van bedrijvigheid niet
heeft genoemd. Ik noem bij voorbeeld
de problemen bij de bouwbedrijven. Ik
neem aan dat de Regering de stukken
van de heer en mevrouw Meijers ook
heeft gekregen; misschien wil ik
Regering daarvan kennis nemen. Denk
eens aan autorijscholen; wie komt op
het idee dat ook autorijscholen schade
lijden? Wie zou erbij stilstaan dat wasinrichtingen voor auto's schade lijden
door de barre omstandigheden?
Toch gebeurt dit. Hetzelfde geldt
voor de horecabedrijven. Wie zou erbij
stilstaan dat bewakingsdiensten in het
Noorden van het land door deze omstandigheden worden getroffen? Toch
gebeurt dit. Met is belangrijk dat de Regering ook al deze andere zaken onderkent.
Behalve op de particuliere bedrijven
die schade lijden, wijs ik op werknemers die, wanneer betalingen aan hen
onderbroken worden als gevolg van de
noodtoestand, meestal niet meteen weten waaraan zij toe zijn. Zij moeten hun
weg gaan zoeken. Zij moeten uitzoeken
hoe zij wèl aan een uitkering of een vergoeding van het gederfde loon kunnen
komen.
Meestal zijn de wetten en regelingen zo ingericht dat zo'n probleem op
den duur best opgelost wordt. Het
gaat echter veelal om de vraag wat zo
iemand op korte termijn moet doen.
Denk ik aan de uitkeringsgerechtigden
dan is het duidelijk dat een aantal van
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hen, bij voorbeeld mensen die een inkomen hebben uit de Algemene Bijstandswet, als gevolg van de omstandigheden extra uitgaven hebben te
doen. Hoe wordt dit opgelost?
Vervolgens wil ik kijken naar de
soorten van schade. De Regering heeft
al gewezen op de kwestie van het instorten. Ik denk dat de Regering zich er
' ook van bewust is, dat vaak een eindeloos touwtrekken nodig is om uit te
maken wie uiteindelijk gelijk heeft en
wie de kosten voor zijn rekening moet
nemen. Een verzekeringsmaatschappij
is er vaak niet in de allereerste plaats
op gericht heel snel tot uitkeringen
over te gaan. Zeker als het o m grote
bedragen gaat, kan het touwtrekken
een zeer langdurige geschiedenis zijn,
hetgeen vaak onkosten met zich
brengt op het gebied van de rechtspleging. Wanneer men een civiele procedure aanspant, kost dat geld. Ook dit is
een post die vaak voor kleine zelfstandigen moeilijk te dragen is.
Kleine zelfstandigen zien er vaak van
af een civiele procedure aan te spannen, juist omdat het zoveel kost en
omdat zij niet kunnen overzien wat het
allemaal zal gaan kosten.
Dan is er de kwestie van het oogstverlies. Als voorbeeld noem ik de
spruitenteler, iemand die zich helemaal op een bepaald produkt heeft ingesteld. Dit speelt natuurlijk niet uitsluitend in het Noorden een rol. Door
de heer Van der Spek is al gewezen op
het aantrekken van vreemd personeel.
Een ander voorbeeld wordt gevormd
door de kosten van het sneeuw ruimen. Een aantal bedrijven moet het
bedrijf toegankelijk houden. Dit brengt
kosten met zich. Over de waterschade
is al gesproken.
Zie ik nu naar de maatregelen die
zijn voorgesteld dan heb ik de indruk
dat hetgeen de Regering van plan is,
wel goed is. Dat is wel okay. Het komt
echter op snelheid aan. Ik denk weer
aan dat touwtrekken. Er kunnen mensen in liquiditeitsproblemen komen.
Voor hen moet er zeer snel iets geregeld worden. Ik denk aan een kwestie
die niet in de brief van de Regering is
genoemd, namelijk de belastingheffing. Het beleid van de inspecteurs bij
het opleggen der aanslagen en het innen daarvan, zou tegen deze achtergrond in ogenschouw genomen kunnen worden. Ik denk ook aan de consequenties voor de gemeenten, wanneer
als gevolg van de omstandigheden
een druk beroep op de Algemene Bijstandswet zal worden gedaan. Ook gemeenten hebben als gevolg hiervan te
maken met extra kosten.
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Aan de orde is dat er zorgvuldig
moet w o r d e n gehandeld. In de o m standigheden is dat natuurlijk moeilijk.
Er is al gewezen op de BV-constructies. Er is gewezen op het vraagstuk
van het wel of niet in voldoende mate
verzekerd zijn. Er is het oneigenlijk beroep op de nood. Ik hoop dat de Regering in staat is zorgvuldig te handelen
en instrumenten te vinden die een
zorgvuldig handelen mogelijk maken,
tegelijkertijd en gecombineerd met
snel handelen, wat in een aantal, maar
niet alle gevallen noodzakelijk is.

D
De heer Abma (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Evenals sprekers die mij
voorgingen, wil ik de Regering hartelijk dankzeggen voor de brief die zij
ons deed toekomen met een voorlopige inventarisatie van de gevolgen van
de barre weersgesteldheid, met name
in de noordelijke provincies, gelegen
boven het aardgas, waar veel schade
is aangericht.
De Regering heeft de bezorgdheid
van het parlement gememoreerd. Namens mijn fractie w i l ik uitdrukkelijk
uitspreken dat wij deze bezorgdheid
delen en dat deze grote bezorgdheid
ons uit het hart is gegrepen. Gaarne
wil ik bij deze gelegenheid er ook op
wijzen dat deze gebeurtenissen hebben aangetoond hoezeer land en volk
afhankelijk zijn van Hem die alle zaken
bestuurt. Wij hebben hierop dikwijls
bij andere gelegenheden en in andere
verbanden gewezen. Het zou echter
van grote wijsheid getuigen dat ons
volk en de Regering voorop, zich in afhankelijkheid en eerbied opstellen. Het
is toch wel gebleken hoe kwetsbaar w i j
zijn en dat er ook een andere, machtig e a r m is die gans het raderwerk stil
kafc zetten. Dat was één van de ervaringen van de afgelopen weken.
Wij hebben alle waardering en erkentelijkheid voor de eerste hulp die zo
spontaan en royaal is geboden. De
verrekening en consequenties van deze spontane en royale hulp moeten
straks niet tot onplezierige moeilijkheden leiden. Dat zou achteraf een vlek
werpen op de bewonderenswaardige
inzet. Over de onkostenrekening van
Defensie, waarover ook is gesproken,
is zelfs een motie ingediend. Wij spreken wel eens over een nota over de
Defensie, maar in dit geval is het de
nota van Defensie.
Wat de land- en tuinbouw betreft
heeft het kabinet al een indruk van de
omvang. Er wordt gesproken over enige honderden bedrijven. Waarop berust dit gegeven en hoe vast is dit ge-
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geven? Daaruit volgt dat het kabinet
de zaak verder nauwlettend zal blijven
gadeslaan. Is dit niet in strijd met hetgeen wordt vermeld op een volgende
bladzijde over het beleid van de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat? Deze zal namelijk formeel contact opnemen met de organisaties van
beroepsgoederenvervoer, alsmede
met de hoofdinspecteur voor het vervoer. Is dit niet diligenter dan alleen
nauwlettend gadeslaan?
Kunnen alvast geen voorbereidingen worden getroffen voor de duidelijke standpuntbepaling die de Regering
voor ogen staat, aangezien toch wel de
opvatting leeft dat de omvang van de
gevolgen van de barre winter lang niet
gering is?
Wat de vervoerssituatie betreft, meldt
de brief dat de particuliere schippers
geen gebruik durven te maken van de
opengemaakte vaarwegen.
Voor de toekomst zou het wel aanbeveling verdienen dat omtrent deze
onzekerheid alle duidelijkheid bestond omdat voor de geboden mogelijkheden onkosten zijn gemaakt, dankzij de ijsbrekers. Een optimale benutting
zou dan zeker aanbevelenswaardig zijn.
De weg op beroep op financiële middelen wordt blijkens de brief open gehouden - daaraan komen uiteraard
geen ijsbrekers te pas - in de uiteenzetting hieromtrent dat het kabinet van
oordeel is dat uitsluitend door deze
oorzaak geen bedrijf te gronde mag
gaan. Dit slaat terug op een uitlating
van de Minister-President, die vandaag
al meermalen is geciteerd. Misschien
herinneren bewindslieden uit een eerdere periode zich een boeiende discussie over de openheid, waarbij de vraag
werd gesteld, hoe open 'open' is. Zo
zouden wij ook hierbij kunnen vragen,
hoe uitsluitend 'uitsluitend' is, met name dit 'uitsluitend'.
Ik neem aan dat toch niet is bedoeld,
af te dingen op de uitspraak van de Minister-President. Het is natuurlijk zeer
wel denkbaar dat bepaalde bedrijven
erg zwak waren en in moeilijkheden
verkeerden maar dat deze calamiteit
de genadeslag dreigt te geven. Ik zou
een soortgelijke opmerking ook kunnen maken over de randvoorwaarden
waarover aan het einde van de brief
wordt gesproken.
Het zal aan de gemeenten zijn, de
aanvragen voor financiële hulp u i t t e
voeren. Zij kunnen alvast bij de brievenbus gaan zitten om een circulaire
af te wachten. Het kabinet vertrouwt
erop, gelet op vorige ervaringen, dat
alles zeer snel zijn beslag zal kunnen
krijgen. Op welke ervaringen berust
deze uitspraak en op welke calamiteiten van vergelijkbare omvang?
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Verdient het geen aanbeveling,
zorgvuldig te overwegen of de gemeenten capabel en bemand genoeg
zijn om de aanvragen snel en accuraat
af te handelen? Of moet worden gewacht op de in de brief genoemde
aanleiding? Ik meen dat het toch beter
is, alvast het een en ander te reserveren
om terstond bij te springen, ook met
het oog op de datum van 1 januari
1980 die is genoemd. Mocht de afhandeling lang duren, dan zal deze datum
steeds minder relevant worden. Daarom sluit ik mij aan hij het pleit, deze
datum eventueel iets verder v o o r u i t t e
schuiven.
Ik kom nu tot de wegen. De Regering
wil weten of de extra kosten die zijn
gemaakt en waarvoor de rekening zal
worden gepresenteerd excessief zijn.
In ieder geval leeft reeds de gedachte
dat zij niet onaanzienlijk zijn. Waar ligt
de grens waarbij het niet onaanzienlijke in het excessieve overgaat?
Samenvattend stellen wij het bijzonder op prijs dat de Regering bereid
is en blijft, de gerezen moeilijkheden
snel en vooral ook soepel op te lossen.
Daarmee wordt tegelijk een goed
voorbeeld gegeven aan anderen die
bij de afwikkeling van deze moeilijkheden zullen worden betrokken. Wij denken voor snelle en soepele afwikkeling niet in de laatste plaats aan diegenen - bedrijven, individuele personen,
speciaal werknemers - die soms juist
tussen wal en schip dreigen te geraken. Evenals andere sprekers zullen
wij het op prijs stellen, spoedig een
beeld te ontvangen van de totale omvang. Wij gaan er daarbij vanuit dat de
opsomming van de gedupeerden niet
limitatief zal zijn.
Het gebeurt wel eens dat zachte winters elkaar opvolgen. Dit kan - en dat
weten wij uit de geschiedenis - met
strenge winters ook gebeuren.
Zou de Regering aan de hand van de
opgedane ervaringen willen overwegen, of voorzieningen kunnen worden
getroffen ter beperking van de fysieke
ongemakken - zoals de Regering deze
noemt - die deze ramp heeft opgeroepen? Wat de totale afwikkeling betreft
is het goed het volgende te bedenken:
als enkele provincies te lijden hebben,
zal de gehele gemeenschap zich ervoor moeten inzetten om de gevolgen
op te vangen.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Er is al
het nodige gezegd. Ik zal niet nog eens
alle mogelijke posities en details de revue laten passeren, maar beperk mij
tot een paar kanttekeningen van vrij algemene strekking.
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In de eerste plaats denk ik met een
zekere nuchterheid als wij ons spiegelen aan het Noorden. Het was wel aardig om waar te nemen hoe reporters
van radio en televisie - ook van de RONO, die overigens voortreffelijke dingen heeft gedaan - aan willekeurige
inwoners van het Noorden heel zorglijke vragen stelden, waarop vaak werd
geantwoord in de trant van: Het is natuurlijk erg vervelend, wij hebben er
last van en zijn best bezorgd over de
schade, maar wij moeten maar even
afwachten hoe dat uitpakt. Ik vond dat
een zeer te waarderen atmosfeer in het
Noorden zelf en ik denk dat wij er goed
aan doen hier vanuit diezelfde nuchterheid te bezien wat er aan de hand is.
Veel meer zullen wij vandaag niet kunnen doen. Daarmee wil ik niet zeggen,
dat er niets aan de hand zou zijn, want
ook als je het nuchter bekijkt moet je
constateren dat er van uitzonderlijke
omstandigheden sprake is geweest.
Het gaat er nu om in algemene zin te
bekijken wat het uitzonderlijke gevolg
van deze uitzonderlijke omstandighe
den zou kunnen zijn.
Er wordt wel gezegd, ook hier in de
wandelgangen - vooral door nietnoorderlingen, denk ik, die niet zelf
door de grote sneeuwhopen gestapt
hebben - , dat het vroeger ook sneeuwde. Dat is natuurlijk waar. Toen zal er
vast ook wel eens een dikke bui zijn gevallen en misschien heeft er ook wel
eens zo'n storm aan vastgezeten.
Als wij nagaan wat er nu allemaal
aan ontwrichting en aan narigheid ontstond door deze weersomstandigheden, die voor Nederland toch echt niet
min of meer tot het verwachtingspatroon behoorden, kunnen wij daarin
een illustratie zien van de kwetsbaarheid van de grootschaligheid en de afhankelijkheid van technische voorzieningen die wij in onze maatschappij
vandaag de dag hebben. De uitlating:
'Vroeger sneeuwde het ook', om het
•wat ongenuanceerd weer te geven,
wordt daarmee in een ander kader geplaatst. Overigens gaat het hierbij niet
alleen om het Noorden; bij voorbeeld ook de kop van Noord-Holland
heeft deze uitzonderlijke overlast ervaren. Het Noorden en die andere getroffen streken kunnen het niet helpen dat
wij in onze maatschappij tegenwoordig met die veel grotere kwetsbaarheid voor dit soort uitzonderlijke omstandigheden zitten.
Gelet op het voorgaande kunnen wij
ons, mét de nuchterheid waarover ik
eerder sprak, afvragen tot welke maatregelen - anders dan normale maatregelen - deze situatie aanleiding zou
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moeten geven. Het mag hierbij niet
gaan om het uitmeten van aandacht
om de aandacht zelf. Dat zou een onvoldoende grondslag zijn voor het debatje dat wij vandaag voeren. Wij zullen nu moeten bekijken welke concrete
punten er zijn.
Voordat ik toekom aan de beoordeling, in hoeverre door de Regering genoegzaam concrete punten zijn aangedragen, wil ik evenals voorgaande
sprekers mijn waardering uitspreken
voor al die mensen en instanties, die
zich hebben ingezet om de gevolgen
op te vangen, zonder ze allemaal afzonderlijkte noemen.
Wat de Regering tegenover deze situatie heeft gesteld is gebundeld in de
uitlating van de Minister-President,
herhaald in deze brief, dat door uitsluitend deze oorzaak geen bedrijf ten
gronde mag gaan. Ik kan mij indenken
dat een betere formulering is, dat in
hoofdzaak door deze oorzaak geen bedrijf ten gronde mag gaan. De situatie
kan zich namelijk voordoen dat een
emmer bijna vol is en dat niet een
druppel maar wel een paar kopjes water die emmer doen overlopen. De formule 'uitsluitend door deze oorzaak' ik hoor graag de exacte interpretatie
van de bewindslieden - geeft een wat
te beperkt kader aan om redelijk te zijn
en recht te doen aan het feit dat men
door omstandigheden die buiten het
normale risicopatroon vallen, in moeilijkheden kan geraken tegen de achtergrond van een 'normale' situatie die
vaak al moeilijk was.
Met de formulering, 'een situatie die
meer dan het normale risicopatroon
inhoudt', kom ik meteen bij mijn tweede opmerking, namelijk hoe wij dat
moeten wegen. Wij moeten onderscheid maken tussen wat men tot ongemak of groot ongemak kan rekenen
en wat men tot onvoorzienbare en extreme gevolgen moet rekenen. Natuurlijk is het op het moment niet mogelijk daarvan een beeld te hebben.
Dat zal geïnventariseerd moeten worden. In die zin valt het onderscheid niet
in casuïstische opstellingen concreet
te maken. Wij mogen echter wel van
de Regering horen, hoe zij in het algemeen die verdeling ziet, met andere
woorden, waar zij ongeveer de grens
trekt tussen wat nog een ongemak is
dat men moet dragen en waar het extreem begint te worden.
Een voorbeeld van zo'n aanduiding
van een principe zit al in wat ik zei over
geen bedrijf ten gronde uitsluitend of
in hoofdzaak door deze oorzaak en
mijn vraag dat wat concreter aan te
duiden. Het speelt op meer punten. Bij
voorbeeld wordt in verband met de
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land- en tuinbouw de rijksgroepsregeling zelfstandigen ten tonele gevoerd.
Het lijkt mij erg belangrijk als de Regering in dit stadium al een duidelijk
beeld probeert te geven van de algemene maatstaven welke zullen gelden
voor degenen die denken daarop een
beroep te kunnen doen. Datzelfde
geldt voor de andere sectoren die worden genoemd.
Het geldt ook voor de lagere overheden. Ik denk aan de kosten voor reparatie van wegen, al gemaakt of nog te
maken. Ik kan mij goed voorstellen dat
de Regering zegt nu te kunnen aangeven dat het principe zal worden gehanteerd dat daar waar de kosten excessief blijken te zijn ten opzichte van de
kosten die andere wegbeheerders
hebben, het rijk die zal dragen. Dat lijkt
mij een algemeen beeld dat vandaag
wel te geven valt.
Wat de werknemers betreft die niet
naar hun werk konden is het vooral belangrijk dat er een duidelijke voorlichting komt over de mogelijkheden op
dit vlak, ook voor de werkgevers, ten
aanzien van de mogelijkheid om dit bij
de bedrijfsverenigingen te declareren.
Het blijkt dat er ontzettend veel onbekendheid in dezen is. Het is erg moeilijk voor mensen daarover gerichte informatie te krijgen.
Ik kan mij voorstellen dat de Regering de helpende hand biedt ter zake
van het informeren van betrokkenen.
Er zijn mensen die in onwetendheid
verkeren over arbeidstijdverkorting,
een beroep op de WW, enz. Zij hebben
bij voorbeeld vol goede wil meer verlof opgenomen. Voor hen rijst dan de
vraag of dit weer kan worden teruggedraaid. Over al deze punten zal informatie moeten worden verschaft. Deze
complexe materie kan men zelf niet
overzien.
Ik kom thans te spreken over het geven van voorlichting met betrekking
tot het benutten van bestaande regelingen. De Regering vult het beeld, dat
geen bedrijf over de kop mag gaan in
met een verwijzing naar bestaande regelingen. Dat is toch wel wat mager.
Betrokkenen zullen dit moeilijk kunnen
overzien. Ik kan mij voorstellen, dat de
Regering een duidelijk informatiepakket aan de provincies stuurt. Voorts
zullen met de provincies goede afspraken worden gemaakt over bij
voorbeeld een centraal telefoonnummer, bij gebruik waarvan goede gerichte informatie kan worden verkregen.
De voorlichting vanuit de centrale
overheid naar de lagere overheden
over de toepasbaarheid van deze bestaande regelingen zal goed en gericht
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moeten zijn. Velen verkeren in onzekerheid of in een moeilijke situatie; ik
denk bij voorbeeld aan ingestorte
schuren. Men vraagt zich af, of de verzekering al dan niet zal betalen, waar
men terecht kan om hier achter te komen. Het wegnemen van de onzekerheid is essentieel voor de mensen.
Het is ook van belang, dat de mensen in het Noorden weten waar zij aan
toe zijn als het gaat om extra's van de
"overheid. Hoeveel rek zit in de budgetten van bestaande regelingen? In hoeverre levert het benutten van die bestaande regelingen knelpunten op
voor betalingen, die ook zonder deze
omstandigheden gedaan hadden
moeten worden? Kan de Regering
aangeven, in welke mate zij bereid is
aanvullend op te treden, al kan dat nu
alleen nog in algemene zin.
Er dient gezorgd te worden voor een
duidelijke methode van inventarisatie.
Niemand weet precies, wat de gevolgen werkelijk zijn en hoe een en ander
moet worden geregistreerd. Er moet
voor een goed overzicht worden gezorgd. Is de Regering op dit punt al
bundelend opgetreden? Als dat niet
het geval is, dan zal dat toch ten spoedigste dienen te gebeuren.
De exacte invulling van maatregelen
zal wel op een tijdstip dienen te gebeuren. Maar geven van handen en voeten aan de toezegging van de Minis-

ter-President mag vandaag toch wel
enigszins plaatsvinden.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de Kamer voor het feit, dat
zij de Regering in staat stelt, nu reeds
te reageren, juist nu dit zo plotseling is
ingepast. Wegens andere verplichtingen is het ons erg moeilijk, op een ander moment te reageren. Ik hoop toch
- dit is uiteraard pas te beoordelen als
de bewindslieden hun interventies
naar voren hebben gebracht - dat de
snelheid waarmee wij antwoorden er
niet toe leidt dat het antwoord, het
voorwaardelijke antwoord, als onvoldoende wordt beschouwd.
Ik spreek over 'voorwaardelijke antw o o r d ' , omdat wij het, na de ijlbrief
van de Regering en dit debat daarover,
erover eens kunnen zijn - het is ook
door de verschillende geachte afgevaardigden gezegd - dat hiermee deze
zaak niet is gesloten. Nadere inventarisatie, nadere beoordeling van de geïnventariseerde problemen en nadere
beoordeling van de vraag hoe wij de
verschillende vraagstukken moeten
aanvatten zijn nodig.
Door enkele geachte afgevaardigden is gevraagd - vrijwel allen hebben
dit ook laten doorklinken in hun betoog - o m een nadere inventarisatie
en om een nadere beleidsuitspraak na
deze discussie. Wij willen proberen,
iets dergelijks zo spoedig mogelijk te

Minister Wiegel antwoordt de Kamer. Vooraan op de foto Staatssecretaris Hazekamp, achteraan
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters
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produceren. Aangezien het echter gaat
om een goede inventarisatie van de
vraagstukken, gaat er wat tijd mee
heen. De intentie van de Regering moge duidelijk zijn: zo snel mogelijk zullen wij het doen. Als het begin april
kan, doen wij het begin april. Als wij
begin april intern constateren dat wij
nog een paar weken nodig hebben,
moet de Kamer het ons niet kwalijk nemen dat wij met de verschijning van
het meer definitieve stuk nog wat
wachten. In ieder geval moge onze bedoeling duidelijk zijn.
De heer Knol (PvdA): Ik ben tevreden
met dit antwoord van de Regering. Onze bedoeling was, maar het is afhankelijk van het tijdstip waarop de dooi intreedt, dat de zaak nog voor het Paasreces zou worden geregeld. Het hangt
zoals gezegd wel af van de dooi en de
maatregelen, die de Minister denkt te
nemen.
Minister Wiegel: Niet alleen van de
dooi, mijnheer de Voorzitter, ook van
andere zaken. Pas als de dooi is ingetreden, kunnen wij zien hoe de wegen
erbij liggen. Pas als wij beschikken
over alle inventarisaties van de verschillende vraagstukken, kunnen wij
onze conclusies eraan verbinden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigden dankbaar voor
de woorden van waardering, die zij
hebben uitgesproken met betrekking
tot met name de snelheid, waarmee
w i j deze eerste brief bij de Kamer hebben bezorgd. Ik breng graag de woorden van waardering in herinnering van
de geachte afgevaardigde de heer
Hermsen voor de ambtenaren. Ik wil deze woorden graag aan de ambtenaren
overbrengen. De heer Knol heeft gezegd: de brief kwam erg laat, maar dat
kwam omdat nog een belangrijke handtekening moest worden opgehaald. Het
had nog langer geduurd als die handtekening niet in Amerongen maar in Ee
had moeten worden opgehaald, maar ik
kon er heel moeilijk naartoe op dat moment.
Waardering sprak ook uit de woorden van de geachte afgevaardigden en ik meen volstrekt terecht - voor de
inzet waarmee alle betrokkenen hebben gewerkt aan het aanvatten van de
bijzonder grote vraagstukken, die in
het Noorden zijn ontstaan. Een aantal
bewindslieden is per helikopter naar
het Noorden afgereisd. Iedereen, die
er geweest is, zegt: je kunt je er toch
geen voorstelling van maken als je alleen maar in de krant kijkt hoe de situatie er in het Noorden voorstaat. Ik
denk aan die enorme sneeuwwallen.
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Je kunt je ook geen voorstelling maken van de inzet, waarmee men in het
Noorden bezig is geweest. Ik wil een
persoonlijke indruk geven van één element van het bezoek. Het betreft het
bezoek dat de Staatssecretaris van Defensie en ik brachten aan een groep
militairen ergens bij Leens.
De geachte afgevaardigde de heer
Jansen zei: het kan best zijn, dat die
militairen met veel enthousiasme het
hebben gedaan; het is wat anders:
men is uit de sleur. Dat merkte je ook.
Je merkte, dat men het met geweldig
veel plezier deed en je merkte ook dat
er sprake was van een enorme solidariteit onder de bevolking.
De heer Hermsen heeft daarop duidelijk gewezen. Er was een stemming
van elkaar bijstaan en elkaar de hand
reiken. De bevolking heeft dat gedaan
en ook de betrokken autoriteiten en instanties, zoals de provinciale besturen,
de gemeenten, de politie, de BB en de
ANWB. Men komt op deze manier terecht in een reeks, waarbij men zich afvraagt waarom men er een niet noemt
als men die vergeet. Ik ben het eens
met de geachte afgevaardigde mevrouw Lambers die heeft gezegd: Laten wij ons , wat dat betreft niet te zeer
in uitputtingen begeven. Ook heeft zij
gezegd: Laten wij - dat doen wij in het
Noorden, heeft ze erbij gezegd - ook
met nuchterheid de ontstane vraagstukken bezien en vanuit die nuchterheid ook verder opereren.
Mevrouw Lambers en ook andere
geachte afgevaardigden hebben aangesloten aan de uitlating van de Minister-President, waarin hij stelde dat het
uitgangspunt van de Regering voor
het uit te zetten beleid was, dat niemand door de ontstane situatie ten
gronde zou mogen gaan. Verschillende geachte afgevaardigden hebben
gevraagd, hoe deze uitspraak nader
wordt ingevuld.
Ik geloof dat die nadere invulling pas
optimaal kan geschieden, als de inventarisatie van de vraagstukken is gemaakt en wij dan nauwgezet, kijkende
naar de bestaande regelingen die er
voor tal van situaties zijn, kunnen beoordelen, of uitsluitend met behulp
van die bestaande regelingen de
vraagstukken kunnen worden aangevat, of dat op een aantal punten aanvullende maatregelen nodig zijn.
Ikzei per interruptie al, toen de heer
Scherpenhuizen aan het w o o r d was,
dat de Minister-President tot zijn spijt
hier niet aanwezig kon zijn. Hij heeft
verplichtingen buitenslands. Ik constateer met vreugde dat van de zijde van
de Kamer, ook van de kant van de op-
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positie - de heer Knol heeft het zo verwoord - is geconstateerd dat de belofte, door de Minister-President gedaan,
door de Regering in het stuk dat nu bij
de Kamer is aangeland ook duidelijk
gestand is gedaan. Ik zou haast zeggen: Hoe zou het anders kunnen, als
een vertegenwoordiger van een regering een belofte doet, zeker een belofte
in een zo ook voor de bevolking in het
desbetreffende gebied belangrijke
zaak? Hetzou heel merkwaardig zijn
als zulk een belofte niet gestand zou
worden gedaan.
Wij moeten er ook voor zorgen, dat
er geen overdreven verwachtingen
worden gewekt. Ik ben er dankbaar
voor dat verschillende geachte afgevaardigden dit ook hebben gezegd. De
heren Scherpenhuizen, Hermsen en
Knol hebben de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe geciteerd. Die heeft gezegd: De Regering is
niet een superverzekeraar. Zo is het
natuurlijk ook. Het is voor de Regering
niet mogelijk, nu al precies aan te geven, welke oplossingen voor de gerezen vraagstukken moeten worden gekozen, eenvoudig vanwege het feit dat
de inventarisatie nog niet is gepleegd
en eenvoudig vanwege het feit, dat
ook nog helemaal niet kan worden bekeken, of met de bestaande regelingen
voldoende werk kan worden verzet.
De heer Hermsen heeft gezegd: Men
kan toch zien in de hele o p b o u w v a n
de verschillende regelingen die nu
functioneren dat wij een heel nauwgezet systeem hebben ontwikkeld. Misschien is dat systeem toch zo, dat in
excessieve situaties kan worden gezegd: Met dit systeem werkt het toch
nog niet helemaal goed, er zal hier en
daar nog iets moeten gebeuren. Dan
zal dat uiteraard moeten gebeuren,
maar men zal eerst de vraagstukken
moeten inventariseren. Vervolgens zal
men moeten bezien, of de regelingen
voldoende zijn en eventueel moeten
bekijken, of men andere regelingen
kan maken.
Ook een nuchter man als de gedeputeerde Spiekhout in de provincie Friesland heeft dit - zo heb ik in de Leeuwarder Courant gelezen - op zijn Fries
en heel duidelijk laten uitkomen.
Graag wil ik iets meer zeggen over
de uitspraak van de Minister-President. Verschillende geachte afgevaardigden hebben gevraagd wat nu 'extra
schade' en 'onevenredig grote schade'
zijn. Mijnheer de Voorzitter! Zonder in
details te vervallen, merk ik op dat het
bij het beoordelen van het 'extra' van
de schade zeer dienstig is, ook te zien
naar situaties in andere delen van het
land. Ook moet worden gezien naar de
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positie van groepen in de samenleving
die wellicht ook schade lijden maar die
nu niet, in déze situatie, bovenaan het
lijstje staan.
Ook moet er worden gekeken naar
de weerssituatie, die er in het noorden
was en voor een deel nog is, en naar
de weerssituatie die op een ander moment kan optreden. Ik trek geen parallel met een periode van extreme
droogte of met extreem slecht weer tijdens de zomer, maar ook dan ontstaan
er schadeposten. Ik ben het dan ook
eens met de opmerking van de heer
Knol, dat er ook naar andere gebieden
moet worden gezien.
Ook moeten wij nagaan wat de
straks invallende dooi voor gevolgen
kan hebben. Ik ben geen verkeersdeskundige, maar het zou best zo kunnen
zijn, dat een w e g , die onder de sneeuw
heeft gelegen, er straks beter uitziet
dan een weg, die bij voorbeeld in Limburg onder een laagje ijs heeft gelegen.
De heer Schakel (CDA): Uit die opmerking blijkt inderdaad dat u geen verkeersdeskundige bent.
Minister Wiegel: Ik ben een voorzichtig man en voor ik deze opmerking
maakte, heb ik mij door verkeersdeskundigen laten inlichten. Men vertelde
mij, dat de grondsituatie in Limburg
van een zodanige aard is dat het mogelijk is, dat de schade daar aan de wegen groter is dan in andere gedeelten
van het land.
De heer Schakel (ARP): Neen. Juist de
slappe ondergronden bieden de grootste moeilijkheden bij de afwisseling
van vorst en dooi.
Minister Wiegel: Ja en sommige gronden in Limburg hebben weer een andere structuur dan de harde Friese klei
in het noorden van Friesland. Dat weet
de geachte afgevaardigde.
De heer Schakel (CDA): Ja, zó lusten
wij er nog wel één!
Minister Wiegel: Het is van groot belang dat er geen overdreven verwachtingen worden gewekt en dat naar de
evenredigheid wordt gekeken. Ook is
het van grote betekenis dat er wordt
gewerkt met de regelingen die er zijn.
Even afgezien van de schadeposten,
die provincies en gemeenten hebben ik kom daarop nog terug — zie ik dan
eerst naar de schade, die verschillende
bedrijfstakken hebben ondervonden.
In dit verband heeft men de landbouw,
het vervoer, de schippers, de bouw, de
autorijscholen enz. genoemd. De reeks
is onuitputtelijk. Het is dan ook niet
dienstig om nu per bedrijfstak aan te
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geven hoe de regeling precies zou
moeten verlopen.
De regelingen, die er zijn - de
Staatssecretarissen van Economische
Zaken en van CRM zullen hierop nader
ingaan - zijn ook zodanig, dat er geen
verbijzondering plaatsvindt naarde
bedrijfstakken toe. Bij voorbeeld de
Rijksgroepsregeling zelfstandigen is
zodanig opgezet, dat daarmee de mogelijkheid wordt geboden, aan individuele ondernemers - dat het om levensvatbare bedrijven gaat, is een wezenlijk punt - van welke bedrijfstak
dan ook aangepaste financiële hulpte
verlenen.
Die hulp kan worden gegeven, ongeacht de oorzaak van de moeilijkheden,
hetgeen de evaluatie een stuk eenvoudiger maakt, omdat niet per gebied behoeft te worden verbijzonderd. Er
wordt wel verbijzonderd naar de situatie van de betrokkene toe, want het
gaat om een individuele benadering.
Voor de een kan het veel harder aankomen dan voor de ander, waardoor de
hulp hoger of lager kan uitvallen.
Ik kan mij voorstellen dat betrokkenen zich afvragen waar ze precies aan
toe zijn, of zij voor toepassing van de
regeling in aanmerking komen en welke weg zij daarbij moeten bewandelen.
De betrokkene kan voor zichzelf constateren dat hij in grote financiële problemen is geraakt, dat hij een levensvatbaar bedrijf heeften dat hij er zonder hulp van buitenaf niet uit komt.
Met behulp van zijn adviseurs zal hij
de schade opmaken. Via de gemeenten kan men zich bij de betrokken diensten van de departementen melden.
Gelukkig is dat goed geregeld.
Wij zijn er nog niet uit, maar het is
mogelijk dat er wat dat betreft niet alleen op departementaal niveau wordt
gecoördineerd per bedrijfstak - in welke vorm de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat spreekt met het beroepsgoederen vervoer en de Minister
van Landbouw met het Landbouwschap - maar dat er ook horizontaal
een zekere coördinatie is. Dat moet
echter nog worden overlegd.
Er is gevraagd of naast de inventarisatie in overleg met de VNG en de provinciale besturen kan worden gekeken
naar een mogelijk betere coördinatie.
Ik wil dat graag overwegen. Toen ik
'in het Noorden was heb ik in mijn
functie van Minister van Binnenlandse Zaken aan de drie provinciale
besturen gevraagd of het niet goed is
om, als de zaken in het Noorden geklaard zijn, met de drie provinciale
besturen en de betrokken ambtenaren
om de tafel te gaan zitten om te zien
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hoe deze zaken zo gecoördineerd mogelijk kunnen worden aangevat. Ik
vroeg dit in het kader van de contacten
met de politie en de BB.
Ik wil die toezegging van mijn kant
nu best verbreden door de gedachte te
opperen - dit moet natuurlijk nader
worden uitgewerkt - o m een bestuurlijk overleg in de meest brede zin van
het woord te hebben met de VNG, de
betrokken provincies en de meest betrokken ambtgenoten, met name over
de vraag hoe zo gecoördineerd mogelijk de gerezen problemen te lijf kunnen worden gegaan. Concrete problemen kunnen daarin aan de orde worden gesteld.

mijn kant - dat w i j graag bereid zijn,
waar mogelijk de informatie verder te
sturen.
Ik hoop dat de geachte afgevaardigden het mij niet kwalijk nemen, dat ik
niet op alle concrete vragen inga, juist
omdat de beantwoording van een aantal vragen tijd neemt, alleen al de tijd
van de inventarisatie van de problemen. Ik ben er erkentelijk voor, dat de
verschillende concrete vragen zijn
gesteld. Wij zullen bij ons verdere beraad, bij de inventarisering, bij de verdere toepassing van de bestaande regelingen en bij het bekijken van mogelijke andere maatregelen, hiermee ons
voordeel proberen te doen.

Ik opper die gedachte. Daarover is
nader overleg nodig, niet alleen in het
kabinet, maar ook met de betrokken
provinciale besturen en met de VNG.
Misschien is het goed dat er ter voorbereiding van verdere discussie en
van nadere notities van de Regering in
een zo breed mogelijk verband o m de
tafel wordt gezeten.
Mevrouw Lambers heeft het meest
expliciet gezegd, dat w i j niet alleen
naar de coördinatie moeten kijken, dat
wij er niet alleen voor moeten zorgen,
dat er tijdig een uitwerking wordt gegeven aan de beginseluitspraak van de
Minister-President, maar ook moeten
zorg dragen voor een zo goed mogelijke voorlichting. Uiteraard. Wij proberen de mensen zo goed mogelijk voor
te lichten omtrent de bestaande regels. Ik kan mij echter zeer goed indenken dat de verschillende bewindslieden op hun terrein met hun verschillende verbindingen naar de regio in
overleg met de gemeentebesturen, de
provinciale besturen en de betreffende
organisaties nog eens goed bekijken,
hoe de voorlichting optimaal zal kunnen zijn.

De heer Van der Spek (PSP): En hetresultaat van dat pogen zal ook aan de
Kamer worden medegedeeld?

Mevrouw Lambers-Hacquebard (D'66):
Ik zou erop willen aandringen, niet dit
'nog eens te bekijken', maar dit erg
snel zijn beslag te laten krijgen. Hierop
zitten de mensen op korte termijn het
meest te wachten. Het lijkt mij ook betrekkelijk snel uitvoerbaar.
Minister Wiegel: Dat is ook helemaal
geen probleem, maar mevrouw Lambers moet met de nuchterheid die zij
bepleit, ongetwijfeld ook inzien, dat de
betrokkenen, bijvoorbeeld degenen
die in de landbouw werken, zeer precies weten - zo is die bedrijfstak georganiseerd - waar zij met bepaalde
vraagstukken terecht kunnen. Elk individu kan weten dat hij op het gemeentehuis precies de informatie kan krijgen die hij nodig heeft. Ik heb erbij gezegd - dat is geen afhoudertje van
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Minister Wiegel: Ik heb in het begin al
gezegd, dat de brief van de Regering
een voorlopig stuk is. Dat kan ook niet
anders. Wij gaan nu met de betrokkenen en de betrokken besturen aan de
slag om de zaak op een rij te zetten.
Wij gaan bekijken, of wij de machine, als de zaak vastloopt, weer aan de
gang kunnen krijgen en wij doen daarvan uiteraard zo vroeg mogelijk verslag, maar dan wel met inachtneming
van de kwaliteit van de informatie.
De heren Scherpenhuizen en Hermsen vroegen waarom het Ministerie
van Landbouw op het verzoek van het
Landbouwschap om een inventarisatie
te maken van de schade, terughoudend heeft gereageerd.
De heer Hermsen (CDA): Blijkens een
aan de Minister van Landbouw gericht
schrijven van gisteren, waarvan wij
een kopie hebben gekregen, heeft het
Ministerie gisterenmiddag geweigerd
hiervoor de Provinciale Raad in te
schakelen.
Minister Wiegel: De heer Hermsen
heeft toen gevraagd hoe dat te rijmen
is met een passage uit de brief van de
Regering, waarin staat dat het kabinet
de verdere ontwikkelingen nauwgezet
zal gadeslaan en een duidelijk standpunt zal bepalen als er een meer volledig beeld is.
Het Landbouwschap vroeg o m een
onmiddellijke inschakeling van de Provinciale Directies voor de Bedrijfsontwikkeling. Het Ministerie van Landbouw heeft gesteld daarop nu niette
moeten ingaan. Ik zal de reden van die
keuze noemen. Gezien de doelstelling
van de vraag - in feite het maken van
een schadevergoedingsregeling - was
de Minister van Landbouw van mening dat een dergelijke opdracht, wanneer die nu wordt gegeven, gemakke-
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lijk misleidende verwachtingen kan
wekken. Ik weet ook niet hoe de Kamer
ervaart wat ik hier stel, maar ik probeer
duidelijk te maken dat wij zo goed mogelijk de vraagstukken zullen aanvatten.
Ik wil ook duidelijk laten doorklinken
dat niet alle beurzen opengaan en dat
iedereen voor alles bij de rijksoverheid
kan aankloppen. Het kabinet wil - omdat dit een wezenlijk punt is voor het
kabinet ben ik nader ingegaan op de
bestaande regelingen, waarvan de geachte afgevaardigde zélf heeft gezegd
dat wij blij kunnen zijn dat die bestaan
- d e hulpverlening laten lopen via het
beschikbare instrumentarium. Dat is
een eerste reden voor het Ministerie
van Landbouw om te zeggen: nu op
dit moment niet. Een tweede reden is en ik hoop dat de geachte afgevaardigden daarvoor enig begrip kunnen opbrengen - dat de bedoelde diensten in
hoge mate bezet zijn, juist met het geven van voorlichtingsadviezen over de
bedrijfsvoering in deze moeilijke omstandigheden. Daaraan moet op dit
moment prioriteit worden gegeven.
De ontwikkeling van de situatie zal
nauwgezet moeten worden gevolgd,
omdat wij een inzicht moeten hebben
in de inkomensontwikkeling van de
getroffen bedrijven. Mede met het oog
op de indirecte gevolgen van de abnormale weersomstandigheden is
een vollediger beeld op langere termijn wenselijker dan een schadeoverzicht op dit moment. Daarover mag
ook geen misverstand ontstaan. Waar
wij die inventarisatie extra van de
grond kunnen krijgen, zullen wij dat
doen. ledere bewindsman voert daarover natuurlijk overleg met de organisatiesvan bedrijfs-en beroepsbeoefenaren die in de problemen zijn geraakt.
De heer Hermsen (CDA): Ik neem vooral van de voorlaatste mededeling met
genoegen kennis. Ik hoop dat de bewindsman van Landbouw de bedoeling heeft zélf eens ter plekke met de
provinciale organen van het Landbouwschap contact op te nemen. Het
wil mij voorkomen dat het goed is dat
ook andere bewindslieden, die tot nu
toe de schade niet hebben opgenomen, zelf in het Noorden komen. Wij
ontdekken ook telkens opnieuw van
onze collega's, die er nog niet geweest
zijn, dat zij het niet allemaal snappen.
Minister Wiegel: Ik zal dit graag aan de
collegae overbrengen.
De heer Hermsen heeft aandacht gevraagd voor de interpretatie door de
FME van de metaal-CAO. Wij gaan ervan uit dat de betrokken partijen in on-
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derling overleg tot rechtvaardige en
goede oplossingen zullen kunnen komen. Ik voeg hieraan graag toe dat de
betrokken bedrijfsvereniging zich op
het standpunt stelt dat aan werknemers een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet kan worden verleend,
indien de werknemers door weersomstandigheden het werk niet kunnen bereiken.
Daaraan is door de heren Hermsen,
Scherpenhuizen, Knol en Van der Spek
nog deze algemene stelling toegevoegd: laat iedereen die geconfronteerd wordt met de vraagstukken die
gerezen zijn, niet overdreven star zijn
en niet te veel letten op de kleine lettertjes. Ik spreek hier namens het kabinet en niet namens de verzekeringsmaatschappijen. Op zichzelf moge het
duidelijk zijn dat het heel schrijnend
zou zijn als de individueel soms zeer
sterk getroffen mensen zo verschrikkelijk lang moeten wachten op uitsluitsel
en zo lang in onzekerheid verkeren dat
hiermee hun problemen nog zouden
worden vergroot.
Een belofte op dit stuk kan ik natuurlijk niet doen, maar wij kunnen wel gezamenlijk een beroep doen op al degenen die moeten werken met de regels
die er zijn, die regels weliswaar en règle toe te passen maar toch ook duidelijk te letten op de concrete noodsituatie die er is.
Dit geldt voor de overheid ook. Er is
sprake van schade, onevenredige
schade, schade die desastreus is voor
particulieren. Daarvoor bestaan regelingen. De Regering dient in dit opzicht
natuurlijk een soortgelijke houding in
te nemen ten aanzien van de lagere
overheden die in de perikelen zijn geraakt. Ook hierbij staat voorop dat de
bestaande regels goed toegepast dienen te worden. Daarbij kan echter het
probleem aan de orde komen, dat men
er met behulp van de bestaande regels
niet komt. Dit moet dan natuurlijk wel
worden aangetoond. Gemeenten gaan
niet failliet, maar het is mogelijk dat
een gemeente in een deplorabele financiële situatie terechtkomt door de
opvang van de schade. Ook daartoe is
dan overleg nodig. Dit staat ook al in
de brief die de Kamer heeft gekregen.
Wellicht is ook overleg nodig met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die zich in het kader van de inventarisatie ongetwijfeld met deze problemen zal bezighouden. Ook is overleg
met de betrokken provincies nodig
over de calamiteiten die in sommige
gemeenten wellicht zijn ontstaan.
Ik wil in dit verband ook graag ingaan op de concrete vragen die
gesteld zijn door de heren Scherpen-
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huizen, Hermsen, Knol en Abma over
een probleem dat er op het ogenblik
duidelijk nog ligt.
Daarvan heeft de waarnemend commissaris in de provincie Groningen
ook gezegd dat men de hulp van het
Rijk heeft ingeroepen, omdat voorop
staat het aanpakken van de problemen. Daarna moesten wij maar met elkaar en met verstand gaan praten over
de vraag hoe wij de financiële consequenties daarvan opvangen. Over die
vraag, waarmee het Noorden zit, hebben niet alleen alle afgevaardigden gesproken, maarzij hebben hun opvatting ter zake ook verwoord in een motie die door de heer Hermsen is ingediend. Daarin wordt de Regering uitgenodigd in afwijking van hetgeen in andere omstandigheden te doen gebruikelijk is, de kosten verbonden aan de
hulpverlening - met name Defensie
heeft veel werk verzet - niet aan de instanties, waaraan die hulp is verleend,
in rekening te brengen.
Het kabinet heeft daarover natuurlijk
enig beraad gevoerd. Wij hebben meteen gezegd dat waar om hulp wordt
gevraagd, deze ook moet worden geboden. Dat geldt voor de militairen die
met hun materieel hebben geholpen
bij het sneeuwruimen. Dat geldt voor
de helicopters. Het geldt voor de Bescherming Bevolking. Dit stond voorop. Wij rekenen het tot onze taak om
onmiddellijk die hulp te bieden om op
die manier de mensen ook uit hun isolement te verlossen.
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin de bevolking in het
Noorden is geraakt, vindt de Regering
dat de kosten die te dezer zake zijn gemaakt, in verband met het berijdbaar
maken van de wegen, het herstel van
de verbindingen, niet op de lagere
overheden of op particulieren moeten
worden verhaald. Deze toezegging
doe ik dus gaarne.
Op dit ogenblik kunnen wij niet overzien wat dit financieel voor het Rijk betekent. Niet alleen de betrokken lagere
overheden en particulieren moeten
eerst hun inventarisatie maken voordat wij beleidsconclusies kunnen trekken, maar ook wij zullen eerst moeten
inventariseren. Dit is voor de Regering
een duidelijk zaak. De heer Abma
sprak onder andere over een nota. De
Regering wordt door de Kamer snel
om nota's gevraagd. Hij vroeg of deze
nota van Defensie niet aan de gemeenten en particulieren zou worden gestuurd. Als de Regering een keer niet
een nota behoeft te sturen, is zij daar
dankbaar voor. Zij vindt dan dat zij het
ook niet moet doen. Wij vonden de situatie zo uitzonderlijk dat wij de kosten
voor onze rekening zullen nemen.

3615

Wiegel
De heer Jansen (PPR): Ik begrijp dat de
stelling van de Minister in ieder geval
geldt voor openbare wegen, maar
geldt deze ook voor opritten naar de
boerderijen en dergelijke?
Minister Wiegel: Als ik de algemene
bereidheid van de Regering heb uitgesproken, moet u niet meteen met allerlei nadere concrete uitwerkingen
aankomen. Ik kan mij voorstellen dat
het in een bepaald geval wel kan. In
een ander geval is de situatie misschien weer heel anders. De principiële bereidheid van de Regering om die
zaak niet te verhalen is er. Ik ga mij
echter niet vastleggen op elke gulden
en elke cent. Het kan dus best gebeuren dat er op een gegeven ogenblik
een situatie ontstaat dat wij zeggen dat
het toch niet onredelijk is dat de men• sen ook zelf wat bijdragen. Die blanco
cheque geef ik dus niet af.
De heer Jansen (PPR): Dat begrijp ik. Ik
ben blij met deze instelling van de Minister. Als parlementariër ga ik natuurlijk controleren hoe dit werkt.
Minister Wiegel: Dat is ons duidelijk.
Er zijn nog tal van andere, meer concrete vragen door de geachte afgevaardigden gesteld, over het uitvallen
van de elektriciteit en het gebruik van
kleine aggregaten op landbouwbedrijven.
Zeker zullen wij met de ervaring van
deze winter in de Provinciale Directies
voor de Bedrijfsontwikkeling via de
voorlichting ook aandacht besteden
aan het gebruik en de aanwezigheid
van dit soort aggregaten op landbouwbedrijven, ten einde risico's als
die welke deze winter hebben plaatsgevonden in de toekomst het hoofd te
kunnen bieden.
De heer Abma heeft gevraagd, waarop de gegevens berusten die het kabinet tot nu toe heeft over de schade in
de land- en tuinbouw, waarbij is gesproken van 'enkele honderden bedrijven.' De gegevens waarom het hierbij
gaat, zijn verkregen door enerzijds de
melding van betrokkenen aan de Proviciale Diensten voor de Bedrijfsontwikkeling en anderzijds door de eigen
waarneming van medewerkers van
deze diensten.
De heer Scherpenhuizen heeft gevraagd naar de extra schade die het
beroepsgoederenvervoer in het
Noorden heeft geleden. Ik mag verwijzen naar de derde alinea in de brief,
onder het hoofdje 'De vervoerssector',
waarin staat - want hierover hebben
w i j op dit moment de informatie gew o o n w e g niet voorhanden - dat de
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Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zo snel mogelijk ook deze zaak zal
inventariseren.
Op de vraag van de heer Hermsen,
na te gaan in hoeverre ook de waterschappen onevenredige schade hebben geleden, merk ik op dat de Regering uiteraard graag bereid is, dat te
doen.
Ten aanzien van de verschillende
concrete punten wil ik het hierbij laten, omdat het mij echt niet mogelijk is, ten aanzien van al die bedrijfstakken die in de problemen zijn geraakt en waarbij de individuele problemen ook weer zo verscheiden liggen
een oordeel te geven.
De inventarisatie van de vraagstukken wordt gemaakt, de verschillende
bewindslieden zullen, ieder vanuit de
eigen verantwoordelijkheid, contact
hebben met de betrokken bedrijfs- en
beroepsbeoefenaren. Dit contact en de
informatie die wij daaruit verkrijgen,
zullen wij uiteraard als kabinet coördineren.
Vervolgens zullen wij - het één behoeft niet op het ander te wachten ook overwegen of een bestuurlijk
overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met de provinciebesturen, zo ruim mogelijk opgezet,
moet worden opgezet en zo ja, hoe dat
moet gebeuren. Ook dit wil ik samen
met de VNG en met de provinciebesturen bezien.
Er is nog gevraagd, hoe het staat
met een eventuele aanspraak op het
Rampenfonds in situaties als deze.
Daaromtrent is van de zijde van een
aantal leden van de Eerste Kamer een
aantal vragen aan de Regering
gesteld. De Regering heeft met het bestuur van het Nationale Rampenfonds
overlegd, evenals met de lnterdepartementale Contactcommissie inzake
Rampen en heeft op dit moment geconstateerd - welke constatering snel
kon worden g e m a a k t - dat in dit geval
in het Noorden niet kan worden gesproken van een 'nationale ramp', zodat de specifieke situatie waarvoor het
Rampenfonds bestaat naar de mening
van al diegenen die in deze zaak werkzaam zijn hierbij niet aan de orde is.
Het leek mij wel zo duidelijk, dit ook
maar hier te zeggen om ook bepaalde
verwachtingen niette laten bestaan.
De heer Hermsen (CDA): Er is bepaald
wel eens een vergelijkbare situatie geweest, waarbij - onder een vorig kabinet - wel degelijk het Rampenfonds
werd ingeschakeld voor een zaak die
ook niet zonder meer als een nationale
ramp kon worden gezien. In dat kader
denk ik aan de mogelijkheden die het
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Rampenfonds bood bij de stormhoos
die destijds, in 1967, Tricht en Chaam
trof.
Ik meen te weten dat bij het lenigen
van de nood die toen is ontstaan wel
degelijk ook mogelijkheden via het
Rampenfonds werden geboden. Ik
denk in dit kader speciaal aan schade
in de persoonlijke sfeer.
Minister Wiegel: De conclusie van het
bestuur van het Nationaal Rampenfonds en van de interdepartementale
commissie is de conclusie van dit moment. De 'ins' en 'outs' en ook persoonlijke situaties kennen wij gewoon
niet. Daardoor kon op dit ogenblik niet
tot een andere conclusie worden gekomen. Wij hebben de inventarisatie en
kennis van de speciale positie van getroffenen nodig om op een gegeven
ogenblik te kunnen beslissen, of naast
de regelingen die hier bestaan in
noodsituatie, andere maatregelen dienen te worden genomen. Als wij een
en ander op een rij hebben en wat
meer zicht op de situatie hebben gekregen, ben ik graag bereid mij verder
te verstaan met het bestuur van het
Nationaal Rampenfonds. Misschien
zullen wij dan tot de conclusie komen
dat een andere koers moet worden uitgezet. Op dit moment kan ik dat bepaald niet toezeggen.
Deze discussie is een tussenstand.
Daarom op voorhand onze verontschuldiging voor het feit, dat wij niet
op alle concrete vragen antwoord hebben kunnen geven. Dat kan ook gewoon niet, doordat ons de informatie
ontbreekt. Ik hoop dat de intentie van
de Regering in ieder geval duidelijk is
geworden. Met grote ernst zullen wij
helpen bij het inventariseren van de
problemen. Wij zullen een nauw overleg hebben met alle betrokkenen, met
name de provincies en gemeenten.
Waar wij op calamiteiten en noodsituaties stuiten, zullen wij daaraan onze
conclusies verbinden. Juist omdat het
gaat om speciale problemen waar
mensen in zijn geraakt, is het van
groot belang dat wij de zaak op korte
termijn afronden. Wij doen het op zo
kort mogeljke termijn, maar wij moeten het wel zorgvuldig doen.

D
Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Knol en in ander
verband de heer Abma, mevrouw
Lambers en de heer Jansen hebben
gevraagd naar de precieze betekenis
van onze uitspraak over het in leven
houden van bedrijven. De heer Knol
vroeg: wat is levensvatbaar? De levensvatbaarheid die in het kader van de
■regelingen normaal wordt gehan-
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Hazekamp
teerd, zal ook in deze situatie zo geharv
teerd moeten worden. Men kan dat feitelijk ook in de brief zelf lezen. Als
randvoorwaarde geldt niet alleen de
levensvatbaarheid, maar de levensvatbaarheid in normale omstandigheden.
Dat wil zeggen, in hoeverre zou afgezien van de situatie die zich nu heeft
voorgedaan de ontwikkeling van het
bedrijf op zich levensvatbaar zijn?
Nu wordt daar natuurlijk rekening
gehouden met de mogelijkheden om
in die levensvatbare situatie gebruik te
maken van adviesdiensten, van eventuele kredieten en dergelijke. Rekening
houdend met alle steun die in een normale situatie aan een bedrijf geboden
zou kunnen worden, zou het bedrijf
levensvatbaar moeten zijn. Alles wat
nu in deze situatie extra nadelig werkt,
kan via de in de brief uiteengezette
maatregelen en instrumenten worden
opgevangen.
Mevrouw Salomons (PvdA): Zoals wij
op andere terreinen en andere momenten hebben gezien, zijn er vrij veel
marginale bedrijven, juist weer in diezelfde gebieden. Mag ik uit de regeling
afleiden dat marginale bedrijven, die
onder normale omstandigheden voor
een deel niet levensvatbaar zijn, geen
aanspraak op die steun zouden kunnen maken?
Staatssecretaris Hazekamp: Marginale
bedrijven zijn levensvatbaar. Anders
waren ze er namelijk niet.
In die marginale situatie blijven zij
marginaal. In deze situatie kan niet
worden verwacht dat door de regeling
de marginale bedrijven ofwel verdwijnen ofwel plotseling niet meer marginaal maar gezond zijn. De regeling
gaat dus niet verder dan het opvangen
van de moeilijke situatie die zich in deze weken, in feite in de laatste tien dagen, heeft voorgedaan.
Op welke wijze de regeling moet
worden toegepast is per bedrijfstak en
vaak per regio verschillend. De instrumenten zijn hetzelfde. De instrumenten worden individueel getoetst aan
de situatie van het bedrijf. Als, met name in grote bedrijven, zich een zodanige situatie voordoet dat noch via een
dienstencentrum, noch via de rijksgroepsregeling zelfstandigen, noch via
garantiekredieten andere financiering,
noch via de bijzondere financiering uitwijkmogelijkheden bestaan en er duidelijk sprake is van gevolgen van deze
situatie, dan wordt verwezen naar Economische Zaken. Er wordt bezien, in
hoeverre dan nog iets kan worden gedaan.
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Dat is tevens een antwoord voor de
heer Hermsen, die vroeg wat die verwijzing betekent. Ik kan het niet anders
dan ik het nu heb gedaan concretiseren.
In het algemeen is sterk benadrukt
dat snelle hulp op het moment de beste hulp is. Dat is wat in de brief weerspiegelt is. Wat nu vanuit de Kamer
wordt gevraagd is op welke wijze aan
de ene kant kan worden geinventariseerd en aan de andere kant informatie en voorlichting kan worden gegeven. Daarvoor bestaan met name in
het noorden goede contacten met kamers van koophandel en diensteneentra en worden de rechtstreekse kanalen gebruikt. De dienstencentra zijn
volledig in werking. Langs die kanalen
kan worden gewerkt. Bovendien wordt
uiteraard gewerkt via de middenstandsorganisaties, landbouworganisaties
en dergelijke. Uiteraard heb ik binnenkort contact met de middenstandsorganisaties. Als men daar behoefte
heeft aan een soort van overzicht anders dan nu in de brief staat, dan zijn
wij natuurlijk bereid zo'n overzicht te
maken. Men kent de brochures van
Economische Zaken wel. Daar staan
alle regelingen feitelijk al in verwerkt.
Wat is gevraagd over de situatie van
de werknemers wordt uiteraard aan
Sociale Zaken doorgegeven. Gevraagd
is om de bedrijfsverenigingen een soepele houding te doen aannemen, bij
voorbeeld ten aanzien van het niet tijdig melden van ziekte. Van de bedrijfsverenigingen mag die houding worden verwacht, maar ten overvloede zal
het aan hen nog worden verzocht.

Ik wil onderstrepen wat de heer Wiegel zei, namelijk dat het gaat om individuele ondernemers en levensvatbare
bedrijven, die in moeilijkheden komen,
ongeacht de oorzaak van de moeilijkheden. Dan behoeven we niet te discussiëren over de oorzaak, al of niet
het weer, waardoor de mensen op dit
moment in de problemen komen.
Als een bedrijf werkelijk in moeilijkheden komt en nietmeer kan functioneren - idt aan het adres van de heer
Van der Spek - kan eventueel een beroep worden gedaan op de rijksgroepsregeling zelfstandigen. Men
kan ook in liquiditeitsmoeilijkheden raken. Om dit probleem op te lossen, kan
een renteloze lening worden aangevraagd. Tot 1980 zal geen rente behoeven te worden betaald. Ik wijs er in dit
verband op, dat in de regeling, die in
verband met de droogte enkele jaren
geleden tot stand werd gebracht, sprake was van een renteloze termijn van
een half jaar. Het verstrekken van een
renteloze lening, waarbij gedurende
één jaar geen rente behoeft te worden
betaald, is een duidelijke tegemoetkoming.
De heerScherpenhuizen (VVD): Ik wijs
de Staatssecretaris erop dat tot 1980
slechts 10 maanden resten, dus geen
vol jaar. Wanneer zullen die leningen
verschaft kunnen worden?

Staatssecretaris Kraaijeveid-Wouters:
Wij willen zo snel mogelijk handelen
ten behoeve van mensen, die liquiditeitsproblemen hebben. Bij wijze van
spreken kan vandaag al hulp op dit
punt worden geboden. Ik zal de gemeenten daarover een circulaire stuD
ren. Er is reeds gewezen op de mogelijkheden van het regionale dienstverStaatssecretaris Kraaijeveid-Wouters:
leningscentrum kleinbedrijf en de proMijnheer de Voorzitter! De rijksgroepsvinciale directie voor de bedrijfsontregeling zelfstandigen is erop gericht
wikkeling van het Ministerie van Landdat het voortbestaan van levensvatbabouw. Het is zaak, dat die leningen zo
re bedrijven wordt veilig gesteld. Dat is
snel mogelijk kunnen worden toegehet uitgangspunt dat in deze speciale
zegd.
situatie van het noorden des lands en
trouwens ook over het gehele land geAls een en ander stagneert, zal ik
zien moet worden vastgehouden. Voor
niet aarzelen de gemeenten erop te
alle mensen die in moeilijkheden zitwijzen, dat in regionaal verband met
ten, biedt deze regeling een concreet
de plaatselijke commissies zelfstandigegeven.
gen kan worden gewerkt. Op die maEr is speciaal aandacht gevraagd voor nier krijgen de mensen zeer snel uitsluitsel. Nogmaals, er kan een renteloze
landbouwbedrijven. Ook hebben velen
lening worden verstrekt, waarbij tot
gezegd dat allerlei andere bedrijven
1980 geen rente behoeft te worden bemet financiële moeilijkheden kunnen
taald. In die tussentijd kan inzicht worgaan kampen of op dit moment al
den verkregen in de vraag, hoe het bekampen. Daarom is het goed alle gevallen te behandelen in het brede kader drijf er voor staat, hoe het staat met de
boekhouding. Als in dit alles meer invan de rijksgroepsregeling zelfstandizicht bestaat, kan worden nagegaan
gen. Die bevat namelijk alle mogelijkhoe definitief de bijstand is.
heden waardoor mensen zeer snel
kunnen worden geholpen.
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Kraaijeveld-Wouters
De heer Scherpenhuizen (VVD): Is het
niet reëel die termijn van een jaar te laten ingaan op het moment waarop de
lening wordt verstrekt?
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Het is niet de bedoeling, dat een renteloze lening vóór één jaar wordt aangeboden. Men kan erop rekenen, dat tot
1 januari 1980 geen rente behoeft te
worden betaald. Intussen is dan bekend hoe het bedrijf ervoor staat.
De heer Hermsen (CDA): Als ik het
goed begrijp, gaat het erom, dat die
renteloze lening ervoor dient dat gedurende de onderzoeksperiode - nagaan,
hoe het bedrijf ervoor staat - geen extra problemen ontstaan. Het bedrijf
moet in alle rust kunnen worden doorgelicht; intussen is eerste hulp aanwezig.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Dat is precies de bedoeling.
De heer Hermsen (CDA): Dan is hierdoor een misverstand opgelost.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Die renteloze lening moet voorkomen,
dat betrokkenen vroegtijdig in een andere situatie worden gedwongen. Men
moet de kans krijgen eerst alle gegevens op tafel te krijgen. Tegen het einde van dit jaar moet dit toch wel gereed zijn. Via een renteloze lening kan
deze termijn worden overbrugd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat
wij zeer snel kunnen werken en dat wij
tegelijkertijd zeer zorgvuldig te werk
kunnen gaan. Ik zeg toe, dat wij zeer
soepel zullen werken met de regelingen, die bestaan, toegespitst op deze
speciale situatie.
De heer Scherpenhuizen heeft gesproken over de droogteregeling en
heeft gevraagd of iets kan worden
meegedeeld over de evaluatie daarvan. Ik kan meedelen dat een evaluatierapport ter tafel ligt. De Minister
van Landbouw en Visserij en ik zullen
binnenkort dit rapport aan de Kamer
zenden. In dit evaluatierapport zit echter nog niet het hele verhaal. Het verhaal van het verhaal staat er nog niet
in. Ik wil ook de gegevens daaromtrent
gaarne de Kamer doen toekomen.
Daaruit moet mede blijken hoe de regeling, die in 1976 heeft gegolden,
heeft gewerkt.
De vraag is gesteld of wij met de
rijksgroepsregeling zelfstandigen bij
werkelijke calamiteiten uit de voeten
kunnen en of deze regeling goed hanteerbaar is op momenten dat gesproken kan worden over werkelijke calamiteiten en geweldig veel aanvragen
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tegelijkertijd worden gedaan om hulp
krachtens deze regeling. Bezien wordt
of de rijksgroepsregeling zelfstandigen beter kan worden gestroomlijnd in
die zin, dat zij bij werkelijke calamiteiten zeer goed hanteerbaar is, wellicht
nog beter dan op dit moment het geval
is. Wij kunnen op dit moment nog niet
spreken over een calamiteit in de zin
van grote aantallen aanvragen. De
honderden, misschien duizenden aanvragen kunnen wij op de normale wijze - soepel, snel en zorgvuldig, zoals ik
heb gezegd - verwerken.
De heer Knol (PvdA): Heeft de Staatssecretaris het voornemen, de criteria
in het kader van de rijksgroepsregeling
zelfstandigen te herzien, toegespitst
op de situatie van dit moment? Ik wijs
op het voorbeeld dat een kleine zelfstandige, doordat hij in moeilijkheden
komt, een hypotheek moet nemen op
zijn auto.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Mijnheer de Voorzitter! De renteloze
lening geldt voor degenen, die plotseling in nood raken. Zij behoeven geen
rente te betalen en geen hypotheek te
nemen. De renteloze lening is ervoor,
deze periode te overbruggen. Daarna
wordt bekeken waarvoor betrokkenen
worden gesteld. Bekeken kan verder
worden in hoeverre men zelf er iets
van kan opvangen in het financiële
vlak. Dat gebeurt dan tegen het eind
van dit jaar.
Gevraagd is naar het reserveren van
middelen. De heer Abma heeft gevraagd of, als op den duur blijkt dat er
nogal wat middelen gaan zitten in deze
hulpverlening, daarvoor reserveringen
bestaan. Ik wijs erop, dat de rijksgroepsregeling deel uitmaakt van de
Algemene Bijstandswet. Als mensen
op een wet een beroep kunnen doen,
zullen voldoende gelden aanwezig
moeten zijn. Er zullen, aangezien verwacht mag worden dat meer mensen
een beroep zullen doen op de regeling,
meer gelden aanwezig moeten zijn
dan normaal.
De geachte afgevaardigde de heer
Knol heeft gevraagd, wie het verlies
aan rente vergoedt als er een renteloze
lening wordt verstrekt. Dat gebeurt via
de Algemene Bijstandswet; 10% komt
voor rekening van de betrokken gemeente en 90% komt voor rekening
van het Rijk. Als in een later stadium
blijkt dat de bedragen om niet beschikbaar moeten worden gesteld, dan
geldt hetzelfde. De algemene regel van
de Algemene Bijstandswet wordt ter
zake toegepast.
Voorts heeft de heer Knol nog gevraagd, wat er gebeurt als een zelf-
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standige niet in staat is om de bij wijze
van overbrugging gegeven lening terug te betalen. Per individuele ondernemer zal moeten worden bekeken,
wat dan kan gebeuren. Het kan zijn dat
dan de leningsvoorwaarden worden
verzacht. Die mogelijkheid zit in de
rijksgroepsregeling. Het is ook mogelijk dat de lening gedeeltelijk wordt
omgezet in bijstand a fonds perdu.
Ook is mogelijk dat de lening geheel
wordt omgezet in bijstand a fonds perdu. Van de bedrijfsresultaten van het
levensvatbare bedrijf zal afhangen,
waar het bedrijf op een bepaald moment behoefte aan heeft.
Mét de heer Hazekamp wil ik erop
wijzen dat het begrip 'levensvatbaar
bedrijf' bij ons toch al wel een bekend
begrip is. Als het in de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen gaat over een
levensvatbaar bedrijf, dan gaat het
over een bedrijf dat normaliter voldoende inkomen oplevert om te kunnen functioneren, een voldoende inkomen voor het gezin van de zelfstandige. Men moet tegelijkertijd ook aan de
financiële verplichtingen voor het bedrijf kunnen voldoen. Dat is in zijn algemeenheid de definitie van een
levensvatbaar bedrijf. Ik sluit mij verder graag aan bij de opmerkingen, die
Staatssecretaris Hazekamp daarover
heeft gemaakt.

D
De heer Scherpenhuizen (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden voor hun beantwoording;
over deze voorlopige brief een voorlopig standpunt. Ik ben echter met één
punt blijven zitten. De inventarisatie
zal zo mogelijk in april komen, maar de
reactie van de bewindsman op de motie van de heer Hermsen sluit weer aan
op een van de laatste vragen in mijn
betoog. Als de ene gemeente niet
moet betalen voor de hulpverlening en
de andere wel, ontstaat er dan geen
onredelijke verhouding? Als men geholpen is door het leger of als men
materiaal heeft moeten huren van alle
mogelijke bedrijven, wordt de hulp
van het leger dan niet in rekening gebracht en de hulp van die ander wel?
Ontstaat er dan geen lichte onevenwichtigheid?

D
De heer Hermsen (CDA): Ik meen dat
het in het verloop van dit debat duidelijk is geworden voor velen in het
Noorden, dat zij onder de gegeven
omstandigheden, gelet op zowel de
benadering vanuit deze Kamer als op
die van de kant van de Regering, met
een ten minste gematigd realisme ver-
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Hermsen
trouwen mogen dat zij worden geholpen en dat dit ook de mogelijkheid
volledig open houdt, als over een aantal weken de effecten van de hulpverlening zich wat duidelijker aftekenen
en de schade in concretere cijfers zal
zijn vertaald, de zaak nog eens te overzien en in een nieuwe discussie met de
Regering, daar waar nodig, nog eens
te bekijken of sommige punten nog
dienen te worden bijgesteld.
Het verheugt mij bijzonder dat de
Minister ons heeft toegezegd, dat van
de zijde van Defensie in het algemeen
- hij liet nog enige speelruimte - geen
kosten voor de verleende hulp aan de
lagere organen en particulieren in rekening zullen worden gebracht. Dat hij
nog een streepje mogelijkheid open
hield, kan ik mij voorstellen met hem
overigens.
Ik ben ervan overtuigd, het gehele
veld overziend, dat er geen aanleiding
is om op dit punt enig wantrouwen in
de Regering te koesteren. Ik verheug
mij erover dat ik, mede namens de andere ondertekenaars, de motie, voorkomend op stuk nr. 2, kan intrekken.
De Voorzitter: Aangezien de motieHermsen (15 500, nr. 2) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank de bewindslieden
voor hun zeer uitgebreide beantwoording. Wij zijn blij met de toezegging van
Minister Wiegel naar aanleiding van het
advies, dat wij hebben gegeven met betrekking tot het overleg met VNG en
IPO. Bovendien zal de Minister in de Kamer terugkeren met uitgebreide informatie, inventarisatie en beleidsvoornemens. Dit betekent in concreto, dat ik de
motie, waarover ik in eerste termijn
sprak, niet behoef in te dienen.
Graag verkrijgen wij een nadere rapportage over het tempo waarin en de
wijze waarop de moeilijkheden van
werknemers en kleine zelfstandigen
worden opgelost. Ik heb vernomen,
dat er wat betreft de hulpverlening een
evaluatie komt. Dat is een goede zaak.
Wellicht kan daarbij ook aandacht worden besteed aan het bijzondere feit,
dat het nummer 0011 in het proefgebied Leeuwarden bij deze gelegenheid niet heeft gefunctioneerd.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik spreek mijn dank uit aan
het adres van de bewindslieden voor
hun antwoorden. Verder wil ik de mensen in het Noorden sterkte toewensen
bij het oplossen van hun problemen.
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Ook wens ik de bewindslieden sterkte
bij het bieden van hulp, die zo snel en
zo zorgvuldig mogelijk moet worden
gerealiseerd.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik
dank de bewindslieden voor hun antwoorden.
Ik wil nog iets over de voorlichting
zeggen. Men moet niet onderschatten
hoe moeilijk het voor veel mensen is
om de weg te vinden naar organisaties, om uit de veelheid van regelingen
en mogelijkheden te komen. Is het niet
mogelijk om in de noordelijke kranten
een overzicht te geven van wat er aan
mogelijkheden en regelingen bestaat,
inclusief de adressen waar men terecht kan? Daarmee zouden wij ten
minste praktisch bezig zijn.

D
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn de Kamer bijzonder dankbaar voor de wijze, waarop zij heeft gereageerd op ons antwoord in eerste
termijn. De heer Hermsen zegt, dat uit
dat antwoord de conclusie kan worden
getrokken, dat men in het Noorden een
gematigd realistische houding kan
verwachten. Ik vind dit een goede typering. Er worden geen overdreven
verwachtingen gewekt; dat wenst de
Regering ook niet te doen. Toch is er
aan onze kant de bereidheid o m in
noodsituaties daadwerkelijk op te treden.
De heer Scherpenhuizen heeft gewezen op de situatie, dat in de ene gemeente gebruik is gemaakt van defensiemannen en -materieel, terwijl andere gemeenten bij particuliere bedrijven aan de deur klopten. Hij vraagt
zich af, of daarmee geen scheve verhoudingen ontstaan. Dit is een van de
zaken, waarop wij ons, te zamen met
IPO en VNG moeten beraden.
De heer Hermsen heeft gezegd dat
later een meer definitief rapport op tafel moet komen, waarna wellicht een
nadere discussie kan volgen waarin
kan worden bekeken waar wellicht
bijstellingen nodig zijn. Dat zal uiteraard gebeuren.
Ik dank de heer Knol voor het feit dat
hij zijn motie niet heeft ingediend.
Daaruit spreekt namelijk het vertrouwen dat hij op het ogenblik te dezer zake aan de Regering wenst te geven. Hij
heeft ook onderstreept dat er wellicht
nog een nadere gedachtenwisseling
zal komen. Hij heeft gevraagd of werknemers en kleine zelfstandigen speciale aandacht kunnen krijgen. Ik wil dat
met de meest betrokken ambtgenoten
op te nemen, vanuit een positieve intentie.
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Ik weet niet of 0011 niet heeft gefunctioneerd. Ik zie de heer Vellenga
'neen' schudden. Dit wil ik met de politie, de hulpverleningsinstanties en de
provinciale besturen in het Noorden
doorspreken, want het is erg wezenlijk
dat in dit soort situaties de communicatie vlot verloopt, zodat men de ander
kan bereiken. Goed ambtelijk voorbereid zal daarover worden gesproken.
De heer Jansen heeft het Noorden
en de Regering sterkte gewenst, waarvoor ik hem dank.
Mevrouw Lambers heeft gevraagd
of bij voorbeeld in de noordelijke kranten niet een advertentie kan worden
gezet, ter nadere voorlichting van het
publiek. Ik ben graag bereid om dit op
te nemen, want ik vind het een goede
gedachte.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
De vergadering wordt van 14.25 uur
tot 15.10 uur geschorst.
Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde
te stellen en te behandelen bij de aanvang van de vergadering van donderdag 1 maart 1979 het wetsontwerp
Verevening van uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers gedurende het
dienstjaar 1975(14 842).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: De mondelinge beantwoording op donderdag 1 maart 1979
van de vragen van de leden Kolthoff
en Voogd aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
over een reclameverbod voor tabaks
produkten zal niet geschieden tijdens
het vragenuur, maar op een nader
door de Voorzitter mee te delen tijdstip
voor de schorsing voor de middagpauze.
Ik stel voor alle stemmingen, die op
dinsdag 27 februari 1979 zouden worden gehouden te verplaatsen naar
donderdag 1 maart a.s. onmiddellijk
na de middagpauze.
Op verzoek van de vaste Commissie
voor Ambtenarenzaken en Pensioenen
stel ik voor het wetsontwerp Regeling
van medetelling van verzetstijd voor
pensioen krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet (Wet medetelling verzetstijd
voor pensioen) (14656) van de agenda
voor 6, 7 en 8 maart a.s. af te voeren.
Overeenkomstig deze voorstellen
wordt besloten.
De Voorzitter: De voortzetting van de
behandeling van de brief van de Minister-President over diens positie in ver-
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Voorzitter
band met diens lidmaatschap van de
Europese Raad (15 424) zal vandaag
niet kunnen plaatsvinden.
Ik stel voor - op verzoek van de bijzondere commissie LNG (14 626) - de
brief van de Ministervan Economische
Zaken en de verslagen van een mondeling overleg van 7 en 22 februari
1979 (14 626, nrs. 27, 28 en 29) over
Sonatrach aan de orde te stellen in de
vergadering van 1 maart 1979, onmiddellijk na het eventuele vragenuur.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor de spreektijd bij dit debat vast te stellen op
maximaal 10 minuten per fractie.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer M. P. A. van Dam, die het heeft
gevraagd.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb u niet horen spreken
over een wijziging van de agenda van
volgende week. Daarop staat dat aanstaande dinsdag zal worden begonnen
met de behandeling van het wetje inzake de huurverhoging in 1979. Er is
gisteren een commissievergadering
over geweest en de algemene opinie
was dat wij daarmee in ieder geval niet
vóór aanstaande woensdag zouden
kunnen beginnen.
De Voorzitter: Wij zullen met het gevoelen van de commissie rekening
houden.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
van de rijksbegroting voor 1979
(15 300-XI).
De Voorzitter: De heer Den Uyl heeft
mij verzocht, de beraadslaging te heropenen. Ik stel voor, aan dit verzoek te
voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Na de stemming over mijn
ordevoorstel op dinsdag, heb ik gegezegd daarop bij de afronding van de
begrotingsbehandeling terug te zullen
komen om enkele politieke conclusies
te trekken. Ik heb overwogen dat te
doen bij een stemverklaring, maar ik
acht het toch juister dat te doen via
een verzoek van heropening van de
beraadslaging o m , desgewenst, een
reactie van Regering en Kamer mogelijk te maken.
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Het standpunt dat de Kamer dinsdag
in meerderheid heeft ingenomen, doet
naar het oordeel van mijn fractie tekort
aan de rechten van de Kamer en met
name wat door de heer Schakel over
dat onderwerp is opgemerkt, als zou
de verantwoordingsplicht van de Regering wèl gelden voor feitelijke vragen en niet voor een beoordeling van
het beleid van de Minister, achten wij
bedenkelijk. Mijn fractie wil zich daarbij niet neerleggen. Wij zullen daarop
terugkomen bij de aanstaande behandeling van de herziening van de
Grondwet, waarbij artikel 104 aan de
orde komt. Wij menen dat het hier een
zeer principiële zaak betreft in de verhouding tussen Regering en Kamer.
Het besluit van de Kamer van dinsdag, heeft onvermijdelijk sporen nagelaten in de verdere behandeling van de
begroting van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. De Minister van
VRO is inderdaad in tweede termijn ingegaan op enkele vragen van de heer
Van Dam. Hij heeft echter geen enkele
poging ondernomen om de essentie
van de kritiek die namens mijn fractie
op zijn beleid is uitgeoefend, te weerleggen. De Minister is naar ons oordeel tekort geschoten bij de verdediging van zijn begroting. Dat geldt ook
voor de wijze van besluitvorming en
het beheer van het departement.
Ik heb mij de moeite gegeven, de begrotingsbehandeling van dinsdag
jongstleden door te nemen. Ik heb
moeten vaststellen dat ons wordt gevraagd, vanmiddag te beslissen over
een begroting die aan vele kanten
rammelt. In strijd met wat de Comptabiliteitswet voorschrijft, is geen enkel
inzicht geboden in de financiering van
1000 woningwetwoningen na 1979.
De Regering heeft in tweede termijn
toegegeven dat ten gevolge van opgetreden kostenstijgingen, de begrotingsraming thans reeds is achterhaald. Zij heeft in verband daarmee
meegedeeld dat de financiering van
1700 koopwoningen voortaan direct
uit de kapitaalmarkt zal geschieden. Zij
heeft geen enkel inzicht verschaft in de
gevolgen van deze beslissing voor de
begroting en voor het beroep van het
Rijk op de kapitaalmarkt.
De Staatssecretaris heeft gezegd dat
een en ander bij de Voorjaarsnota aan
de Kamer kenbaar zal worden gemaakt
en dan bij suppletoire wet in de begroting zal worden verwerkt. Dat houdt
dus in dat deze begroting, waarover
ons nu wordt gevraagd te beslissen,
gewijzigd moet worden. Dat staat nu
reeds vast. Ik meen dat het kabinet
daarmee volstrekt onjuist handelt. Het
had vóór de stemmingen over de be-
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groting een nota van wijzigingen op
grond van de in tweede termijn meegedeelde beslissing moeten indienen
en het had zeker niet pas in tweede termijn een dergelijke ingrijpende beslissing uit de hoed mogen toveren. Het
gaat om beslissingen waarvan het kabinet zélf in het midden heeft gelaten
of daarmee de opgelopen tekorten volledig worden gedekt, niet alleen in
1979, maar ook daarna.
Mijn fractie heeft een aantal voorstellen ingediend o m te komen tot wijziging van het beleid, voorstellen met
betrekking tot een andere financiering
van de woningwetbouw, voorstellen
met betrekking tot de volkshuisvestingsprijs, het niveau en de samenstelling van de woningproduktie in 1979
en daarnaast de verkoop van huurwoningen en de stadsvernieuwing. Al
deze voorstellen zijn door het kabinet
afgewezen. Wij hebben helaas geen
reden te veronderstellen dat een kamermeerderheid ze zal steunen.
. Als wij het totaal overzien, moeten
wij helaas tot de conclusie komen, dat
het beleid inzake de volkshuisvesting
ons vertrouwen niet kan krijgen. Wij
gaan stemmen over een begroting,
terwijl volstrekt onvoldoende inzicht
bestaat in de uitwerking daarvan, met
name in latere jaren. Wij houden de
bewindslieden daarvoor aansprakelijk.
Hun beleid wordt gekenmerkt door
wisselvalligheid. Het is, zoals bij deze
begrotingsbehandeling naar ons oordeel is gebleken, chaotisch en daarom
niet verantwoord. Het zal onvermijdelijk ernstige, nadelige gevolgen hebben voor de volkshuisvesting die zoveel mensen rechtstreeks in hun belangen raakt.
Het is gewoonte in dit huis, ook als
er ernstige bezwaren zijn tegen het beleid van een minister, niet tegen zijn
begroting te stemmen. In dit geval
moet ik tot mijn spijt vaststellen dat bij
mijn fractie het m i n i m u m aan vertrouwen ontbreekt in de betrokken bewindslieden, dat daarvoor nodig is. Op
die grond èn omdat wij het beleid onjuist achten, zal mijn fractie haar stem
aan de begroting van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening niet kunnen
geven.

D
De heer Schakel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik moge op de inhoudelijke
drie onderdelen van het betoog van de
heer Den Uyl een reactie geven.
In de eerste plaats art. 104 van de
Grondwet. Ik geloof dat het zinvol is
dat in de Kamer ten overstaan van de
Regering nog eens fundamenteel gedebatteerd zal worden over een van de
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grootste rechten van de Kamer, namelijk de verantwoordingsplicht van de
Regering tegenover de Kamer. Daarop
heeft de oppositie scherp toe te zien en
daarop heefteen regeringsfractie, in
het kader van het gezond houden van
ons dualistisch bestel, misschien nog
wel scherper toe te zien, zodat wij dit
debat inderdaad graag tegemoetzien.
Ik wil in dit stadium een karikatuur
redresseren die in het betoog van de
heer Den Uyl verweven zat, toen hij zei
dat naar de mening van de heer Schakel (het zou uit mijn interventie zijn gebleken) de verantwoordingsplicht van
de Regering zich slechts beperkt tot
het geven van antwoord op feitelijke
vragen, zulks duidelijk in onderscheiding tot het afleggen van verantwoording over het beleid.
Mede door de interventie van de
heer Bakker, waarvoor ik hem nog
dankbaar ben, ben iktoen al in de gelegenheid geweest o m , mocht dit misverstand in eerste ronde zijn gerezen
door het toen toegespitst zijn op een
formulering die in een eerder debat in
1959 in de Kamer gefunctioneerd had,
duidelijk te maken dat een bewinds.man zich over zijn beleid heeft te verantwoorden in deze Kamer.
Als een bewindsman zich over zijn
beleid niet wenst te verantwoorden,
moet ook een regeringsfractie tot de
conclusie komen datzo'n bewindsman
niette handhaven is, mede met het
oog op onze Grondwet. Dit wil ik nadrukkelijk gezegd hebben. In die geest,
met die intentie en politieke wil zal de
CDA-fractie het komende debat over
art. 104 van de Grondwet tegemoetgaan.
Ik vind dat van de kant van de regeringsfracties, zeker van de kant van
de mijne, niet onweersproken mag
blijven wat de heer Den Uyl met betrekking tot de dekking van deze begroting naar voren heeft gebracht. Als
het om dekking gaat zijn er twee zaken
die de aandacht vragen, namelijk aan
de ene kant de nogal gestegen stichtingskosten van woningwetwoningen
en aan de andere kant de politieke beslissing die, lopende het gemeen overleg over deze begroting, gevallen is
dat er nog 3000 woningen extra gebouwd zullen worden in de sociale
sfeer.
In dat verband heeft de heer Den Uyl
de Comptabiliteitswet genoemd. Bij de
interventie vanuit zijn fractie is door de
heer Kombrink de Comptabiliteitswet
ook ten tonele gevoerd, namelijk artikel 15, lid 1. Mijn fractie is er bijzonder
verheugd over dat nu ook uit de rijen
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van de oppositie belangstelling gaat
groeien voor dit artikel in de Comptabiliteitswet.
Mijn fractiegenoten Notenboom en
Van Amelsvoort hebben een en andermaal met zeer suggestief gestelde vragen getracht de Regering te bewegen
eindelijk eens een invulling te geven
aan het gestelde in artikel 15, lid 1.
Daarin staat, kort samengevat, dat,
wanneer er een wet komt met financiële consequenties, de Regering gehouden is om daar - ik zeg het in mijn lekentaal - het financiële prentje bij te leveren. De deskundigen zeggen dan 'la
fiche financière'. Wie het verstaan moge, die versta het.
De Voorzitter: Bij mij is het geoorloofd
dat te zeggen.
De heer Schakel (CDA): Zeer bedankt,
monsieur Ie Président.
Ik ben van mening dat de Comptabiliteitswet wel aan de orde is, maar, als
het gaat om het afdekken van dit soort
van tekorten, dat artikel 15, lid 1 van de
Comptabiliteitswet niet aan de orde is,
maar primair artikel 14 van de Comptabiliteitswet. Artikel 14 van de Comptabiliteitswet nodigt de Regering uit in
haar Voorjaarsnota noodzakelijke w i j zigingen in de primaire begroting te
kwantificeren en toe te lichten. Daar
valt ongetwijfeld - niemand zal het
willen tegenspreken - optredende
prijsstijging onder.
Dan blijft de financiering van 3000
woningen in de sociale sector. Ik wil
niet verhelen dat, toen deze politieke
wens binnen mijn fractie, in het fractieberaad, primair uiteraard bij de deskundigen die zich eerst verantwoordelijk voelen voor de problematiek van
de Volkshuisvesting, boven tafel
kwam, de financiële deskundigen in
mijn fractie daarbij de wenkbrauwen
hebben gefronst. Ik wil het niet fraaier
voorstellen dan het is. Ik wil hier ook
niet beweren dat het financiële plaatje,
de dekking, feilloos, vlekkeloos over
het voetlicht is gekomen. Alweer, ik zal
het niet mooier maken dan het in feite
is.
Mijn fractie is echter niet bereid o m ,
waar in de tweede nota van wijziging
in ieder geval voor de helft van het te
dekken bedrag in de woningwetssfeer
een dekking is aangebracht via een
verlaging van een andere post en wanneer voorts door de Regering is gezegd dat het resterende bedrag in die
sector - daarbij gaat het naar ik meen
om f 12 min. - e x o g e e n zal worden
gedekt via de Voorjaarsnota, over dat
bedrag nu plotseling uitgebreide disputen te houden, over een onzorgvuldige dekking en wat dies meer zij, in
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het licht van het feit dat de insiders
reeds weten dat het gegroeide tekort
op de primarie begroting imiddels is
opgelopen tot ongeveer 6% van ons
nationaal inkomen. Dit zal een hard gegeven zijn, waarmee de Minister van
Financiën in zijn Voorjaarsnota zal
hebben te worstelen.
Wij vinden het dan niet helemaal op
zijn plaats, op een - weliswaar niet onbetekenend - onderdeel van een in de
miljarden lopend bedrag een financiële discussie aan te gaan ad hoc met bewindslieden die daartoe niet primair
zijn geroepen, maar die er daartentegen wel toe zijn geroepen, een uitgave
voor hun staatsrechtelijke verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen zij hebben gedaan in de tweede nota van wijzigingen en die verder een duidelijk
uitzicht hebben geboden op dekking.
Zij konden daarbij ook weten dat zij
niet in een luchtledig spraken. Ik mag
herinneren aan de interventie van de
heer Lubbers bij de debatten over Bestek ' 8 1 , waarbij wij deze nu ingewilligde politieke wens al duidelijk op tafel
hebben gelegd en waarbij wij hebben
gezegd dat w i j de dekking natuurlijk
mede voor onze verantwoordelijkheid
zullen nemen, liefst door besparingen
elders maar, als het moet, ook via een
belastingverhoging.
Dit is de politieke context waarin
hier ten slotte is geopereerd. Mijn f ractie is van mening dan men dan ook
niet kan zeggen dat hierbij op een bijzonder krikkemikkige manier is gefinancierd en naar dekking is gezocht.
Ik wil ook nog een opmerking maken
over het ernstige - politiek ernstige slot dat de heer Den Uyl ten slotte, in
het derde gedeelte van zijn betoog
heeft ingebracht, waarbij hij heeft gezegd dat zijn fractie geen vertrouwen
heeft in dit beleid en zich daarom genoopt ziet, tegen deze begroting te
stemmen.
Ik begrijp zeer wel - ik weet het zelfs
- dat bij mensen, met verantwoordelijkheidsbesef politici in deze Kamer die, zeker ook vanuit hun politieke achtergrond, een sterk emotionele benadering hebben van de verschrikkelijke
volkshuisvestingsproblematiek in dit
land - de golven wel erg hoog moeten
zijn gestegen wil men, alles afwegende, ten slotte tot de conclusie komen
dat het politieke leed dat achter de tafel geconcretiseerd zit zo groot is dat
men voor zijn deel - men moet altijd
nog wensen dat men zal worden gevolgd in de politiek - dan dit jaar maar
geen cent zal voteren voor onder andere de sociale woningbouw. Dit afwegingsproces is in de fractie van de heer
Den Uyl natuurlijk uiterst zorgvuldig
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tot stand gekomen. Ik kan er alleen
maar akte van nemen en wens er overigens geen oordeel over uit te spreken. Immers, ieder stelt zijn eigen prioriteiten en maakt zijn eigen afweging.
Misschien zal het toch nog meevallen voor de Minister en zijn Staatssecretaris. Op 25 november 1970 hebben wij de toenmalige fractiewoordvoerder van de Partij van de Arbeid
ook op deze plaats gehad o m exact dezelfde mededeling te doen die de heer
Den Uyl nu heeft gedaan, namelijk dat
zijn fractie zo weinig vertrouwen had
in de bewindslieden achter de tafel dat
zij hen geen cent gunde voor een
eventueel beleid. Het betrof hier Minister Schut. Misschien zullen de heren
Beelaerts en Brokx vannacht toch nog
rustig kunnen slapen wanneer zij bedenken dat drie jaar later, op 12 december 1973, de verantwoordelijke
Minister van Volkshuisvesting in het
kabinet-Den Uyl, de heer Gruijters, een
bijzonder waardevolle getuigenis wenste af te leggen over het gevoerde woningbouwbeleid van Minister Schut.

Q
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ook al
heeft de heer Den Uyl mij niet direct
toegesproken over het recht op inlichtingen van de Kamer, toch moet het
mij van het hart dat ook ik de discussie
die ertoe kan leiden dat artikel 104 van
de Grondwet zal worden gewijzigd
met grote belangstelling tegemoet zie,
al was het alleen maar omdat dan ongetwijfeld duidelijk zal worden wat de
verschillen zijn tussen de uiteenzetting
die in de memorie van toelichting
staat, welke door minister-president
Den Uyl is ondertekend, en het betoog
dat hij een paar dagen geleden in deze
Kamer heeft gehouden. Dat lijkt mij in
ieder geval leerzaam.
Ook de VVD-fractie heeft niet zonder
bezorgdheid kennis genomen van de
mededeling van Staatssecretaris
Brokx, dat de stichtingskosten van woningwetwoningen sterker oplopen dan
was voorzien, zodat er een tekort i n de
raming dreigt te ontstaan. Dit gegeven
is nu boven tafel gekomen bij een late
behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, enkele maanden na het geplande
tijdstip van behandeling, en enkele
maanden vóór de voorbereiding van
de voorjaarsnota.
De Staatssecretaris heeft voor een
deel een oplossing aangegeven in de
richting van financiering op de kapitaalmarkt. Het heeft mijn fractie gefrappeerd dat dit dezelfde soort oplos-

Tweede Kamer
22 februari 1979

sing is als de heer De Beer heeft aangegeven bij het indienen van zijn motie om door de Regering te doen onderzoeken, hoe het peil van de sociale
woningbouw kan worden opgevoerd.
Het zal geen verbazing wekken, dat die
oplossing volgens ons eigenlijk wel
voor de hand ligt. Wij vinden het volstrekt aanvaardbaar dat de Regering
aan een dergelijke oplossing denkt.
Ook bij andere begrotingen zullen
wellicht op dit moment al overschrijdingen of onderschrijdingen zichtbaar
worden, zonder dat dit in de Kamer
toevallig ter sprake komt. Naar onze
mening is de voorjaarsnota het geijkte
instrument om de begrotingsontwikkeling te bezien en eventuele compensaties te vinden. Wij hebben er als
VVD-fractie vertrouwen in dat de Regering daar ook met betrekking tot een
overschrijding van de raming van
Volkshuisvesting in zal slagen.
Van de mededeling van de heer Den
Uyl, dat zijn fractie tegen de begroting
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening zal stemmen, heb ik met gepaste gereserveerdheid kennis genomen.

D
Minister Beelaerts van Blokland: Mijnheer de Voorzitter! Allereerst een reactie op de opmerkingen van de kant van
de Kamer over wijziging van de
Grondwet. Ook de Regering vindt het
van belang dat een dergelijke discussie ook in dit Huis - zij het dat het een
wettelijke verplichting is — zal plaatsvinden. Het lijkt mij goed er reeds nu
op de wijzen - te gelegener tijd zal het
ter beoordeling van de Kamer staan dat enerzijds deze discussie rondom
deze begroting volgens het inzicht van
enkelingen, die zich in een partij verenigd hebben, daar wel aanleiding toe
heeft gegeven.
Anderzijds echter heb ik geen weigering laten horen om in te gaan op de
woorden van een van de geachte afgevaardigden. Overigens had hij te voren
wel al te kennen gegeven dat hij na
een diepgaande studie tot de conclusie was gekomen dat mijn woorden
nooit zin hadden. Ik begrijp dus niet
zijn lust juist mij te verlokken tot een
antwoord op wat hij gezegd heeft.
Dit terzijde. Waar het werkelijk om
gaat is dit: Heeft de vertegenwoordiger van de Regering in dit Huis geweigerd in te gaan op wat de Kamer heeft
gevraagd. Dat is niet het geval geweest. Ik wil heel in het kort de situatie
memoreren, zoals die is geweest. Ik
ben uiteraard bereid dat uitputtend te
doen.
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Kort gesteld is dit geschied: Nadat ik
mijn betoog in eerste termijn had afgerond en de Staatssecretaris het woord
had gekregen, kwam de geachte afgevaardigde alsnog naar voren, plaatste
zich achter de interruptiemicrofoon en
wilde nog enkele vragen stellen. De
Voorzitter gaf hem daartoe geen verlof, maar merkte op: één interruptie
dan. Op die interruptie heb ik met mijn
reactie van het ongepaste spreken gereageerd. Om een dergelijke opmerking, niet gemaakt in een betoog, maar
spontaan in antwoord op een interruptie, te tillen in het verband van de
Grondwet, lijkt mij ver gaand. Overigens zeg ik: welke aanleiding er in dit
Huis ook mocht zijn om over de Grondwet te praten, het spreken over de
Grondwet is goed.
Nog een enkele opmerking wil ik
maken over de begroting. Er is de bewindslieden verweten dat de begroting '79, waarover wij nu spreken, niet
solide is. Dat is een onjuist verwijt. Met
name is gesproken over de onvoldöende dekking ten gevolge van gestegen prijzen - overigens, niet alleen
voor de volkshuisvesting maar voor
ons hele nationale beleid is dat een geweldig vraagstuk - prijzen die gestegen zijn sedert het uitbrengen van de
begroting, die normaal tegen het eind
van het vorige jaar behandeld zou zijn.
Dit wordt dan nu gekenschetst als een
gat. De geachte afgevaardigde de heer
Schakel heeft er in gepast bewoordingen over gesproken. Het is namelijk
onjuist.
Artikel 14 van de Comptabiliteitswet
voorziet in deze, steeds bij elke begroting terugkerende problematiek, door
een Voorjaarsnota voor te schrijven.
Artikel 15, lid 1, is in dit verband aangehaald. Dat heeft echter een totaal
andere strekking dan door de geachte
afgevaardigde Kombrink indertijd in
een van zijn termijnen is aangegeven.
Dit artikel houdt namelijk de verplichting in om bij een wetsvoorstel, waarin
beleidsvoorstellen worden gedaan, bij
voorbeeld de Wet geluidhinder, een
overzicht aan de Kamer over te leggen,
waaruit eventuele financiële gevolgen
van dat betreffende wetsontwerp blijken.
Geen antwoord zou gegeven zijn. Ik
zou het betreuren wanneer afgevaardigden menen - dat is hier naar voren
gekomen - dat er een lid van de Regering zou zijn, die de bereidheid zou
missen zijn beleid uiteen te zetten en
dat ter discussie te stellen. De Staatssecretaris heeft inzake de volkshuisvesting zijn beleid ontvouwd. Ik heb
het in eerste termijn gedaan aan het
slot van mijn betoog, zowel over de
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ruimtelijke ordening als over de stadsvernieuwing. Daarop is niet ingegaan.
Toch wordt de conclusie getrokken,
zonder dat daarover met de bewindslieden is gediscussieerd, dat het chaotisch zou zijn.
Ik mag overigens herinneren aan gevleugelde woorden van mijn voorganger: 'Ik meen, dat ik er niet goed aan
zou doen in uw midden bespiegelingen te houden over de richting waarin
het beleid ontwikkeld wordt.' Blijkbaar
weer een steen om een grondwetsdiscussie te houden.
Mijnheer de Voorzitter! Er is gesproken over het beheer.Het departement
zou slecht beheerd worden. Ik heb
daarop gereageerd en gezegd: Ik weet
tal van voorbeelden hoe het vroeger
werd beheerd en ik weet voorbeelden
hoe het nu wordt beheerd. Moet je elkaar hiermee in dit Huis uitvoerig bekogelen? Misschien wel. Misschien is
dat gewenst. Misschien is het inderdaad van belang, dat wanneer een van
de geachte afgevaardigden bijvoorbeeld meent, dat de ruimtelijke ordening niet meer deugt en zo dood is als
een pier, men moet zeggen, dat deze
Regering de derde nota over de
ruimtelijke ordening afrondt, terwijl
het streven van het vorige kabinet erop was gericht binnen zijn periode het
gehele werk af te ronden. En nu wordt
mij verweten dat ik niet met eigen nota's kom.
Ik heb vanwege de continuïteit van
het beleid deze nota's overgenomen.
Ik kan mij in hoofdlijnen vinden in dat
beleid, zij het dat ook dat beleid in een
democratie die leeft en dynamisch is,
onder kritiek mag staan en van richting
mag veranderen. Een stabiel beleid,
dat alleen maar standvastig is in de zin
van starheid, is de pest voor een maatschappij.
Als men dit wil en het gebruikt als
maatstaf om mijn beleid te beoordelen, dan trekt men niet aan het goede
touw. Ik wil mij echter op dat pad niet
begeven. Ik zal mij beperken tot een
enkele opmerking over de volkshuisvesting. Natuurlijk raakt mij dat. Waarom? Niet vanwege die getallendansen,
zelfs niet vanwege de geldmiddelen.
Niet vergeten moet worden - op landelijk niveau, op lokaal niveau, bij woningbouwcorporaties - d a t men bezig
is voor anderen, die een kostbaar goed
willen hebben. Ons wordt een wisselvallig, chaotisch beleid verweten. Als
het bouwen zo belangrijk is - ik ben de
eerste om dat te onderstrepen - dan
doetzo'n beoordeling toch merkwaardig aan. Bij de aanvang van het vorige
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kabinet werd geconstateerd, dat de woningnood eigenlijk was opgelost. Men
aanvaardde een taakstellend bouwprog r a m m a v a n 10.000 woningwetwoningen, meer, veel meer nog. Men zag
kans in het eerste jaar 10.000 woningwetwoningen niet te bouwen. De produktie is om allerlei redenen achteruit
gegaan. Ik beschuldig daarvan geen en
kele partij.
Wanneer men echter de huidige Regering een dergelijk verwijt maakt, dan
zeg ik: Er zijn grenzen. Ik wil het beleid
toetsen aan het beleid, dat voorheen
werd gevoerd. Door de toenmalige top
van het departement werd het beleidsstreven geuit dat men in 1977 een
leegstand wilde bereiken van 3%,
maar dat niet alleen. Het belangrijkste
was, dat het verdeeld zou zijn over het
gehele land en over de verschillende
groepen. Het oordeel is aan de Kamer
of dat gelukt is.
Ik constateer nu, dat wij met een gezamenlijke inspanning het woningbouwprogramma met 3000 woningen
in de sociale sector hebben kunnen
verhogen.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb met voldoening geluisterd naar de uitspraak van de heer
Schakel over de door hem op dinsdag
gegeven toelichting. Het is ook zijn opvatting, dat de Regering zich behoort
te verantwoorden over een beoordeling van het beleid.
Ik ben daar blij mee. Daaromtrent
mag geen misverstand blijven bestaan. Ik voeg eraan toe, dat hier wordt
gedemonstreerd door de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hoe ongelukkig, hoe onjuist zijn
houding in eerste termijn en het feit,
dat zij gedekt is door de meerderheid
van de Kamer, zijn geweest. Ik heb de
redevoering van de Minister, gehouden in eerste termijn, helemaal gelezen; hetzelfde geldt voor zijn redevoering in tweede termijn en zijn korte interventie in derde termijn.
Ik moet zeggen, dat het alle grenzen
overschrijdt dat een minister, die in
eerste termijn met geen woord ingaat
op de beschouwing van de zijde van
de fractie van de Partij van de Arbeid
over de essentie van het woningbouwbeleid, die in tweede termijn verwijst
naar de Staatssecretaris, die daar wel
uitvoerig over heeft gesproken - daarover geen twijfel - die gezegd heeft
dat het bij de Staatssecretaris hoorde
om zich te verantwoorden voor de
hoofdzaak van het volkshuisvestingsbeleid, nu van het feit dat ik om heropening van de beraadslaging heb ge-
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vraagd gebruik maakt om een verhaal
te houden, waartoe hij het volste recht
had, nee waartoe hij uitgedaagd was
dat te houden in eerste termijn. Als hij
dat gedaan had, zou een ordelijke discussie hebben kunnen plaatsvinden.
Ik constateer dat het verhaal nu
wordt gehouden en niet in het antwoord in eerste termijn van de zijde
van de Regering op de zakelijke redevoeringen van de kant van de Kamer
en dat dit volkomen misplaatst is..
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Kappeyne van de Coppello heeft mij
herinnerd aan de memorie van toelichting op het ontwerp-herziening van de
Grondwet, door mij als eerste ondertekend in een vroegere functie. Ik verheug mij erover dat ik toen reeds in
een schriftelijke gedachtenwisseling
met de Kamer heb betoogd dat het
voorstel van de commissie-Cals-Donner om artikel 104 van de Grondwet
aan te vullen met de bepaling 'door
deze', doelend op leden van de Kamer,
niet nodig is, omdat zich gelukkig een
staatkundige praktijk heeft ontwikkeld,
die het in feite mogelijk maakt dat in
het desbetreffende artikel een zeker
recht van een kamerminderheid op informatie opgesloten kan worden geacht. Het is precies dat recht van een
kamerminderheid, dat ik hier dinsdag
heb verdedigd in mijn interventie. Ik
vind dat het niet gediend is door de
opstelling van de fracties van CDA en
VVD afgelopen dinsdag.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Maar u bent even vergeten dat
u in die memorie van toelichting als
Minister-President allerlei categorieën
hebt genoemd, waarop het mogelijk
was dat de Regering geen inlichtingen
aan de Kamer zou geven buiten de terminologie van het staatsbelang. Daaraan wil ik u wel even herinneren.
De heer Den Uyl (PvdA): Dat ben ik helemaal niet vergeten, mijnheer de
Voorzitter. Mevrouw Kappeyne van de
Coppello kan ervan op aan, dat bij de
discussie over de voorgestelde wijziging van artikel 104 van de Grondwet
van de kant van de fractie van de Partij
van de Arbeid dit gezichtspunt zal worden behandeld. Daarop kan zij heel gerust zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Nu kom ik
aan de dekking. Ik waardeer het z e e r daarover geen twijfel - dat de heer
Schakel, zij het dan bij deze heropening van de beraadslaging, een poging heeft ondernomen o m het regeringsbeleid, zoals dat bij de begrotingsbehandeling is gebleken, te verdedigen. Ik waardeer dit van de heer
Schakel, die hier nu niet als deskundi-
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ge op het gebied van de volkshuisvesting is opgetreden. Ik zal hem ook niet
trachten op details te vangen. Men kan
zeggen, dat dit ook voor mij geldt.
Gek, dat ik daar niet direct opgekomen ben, maar ik moet mij verontschuldigen dat ik de heer Schakel toch
enkele feitelijke, zakelijke correcties
moet voorhouden. Het gaat bij het probleem van het rammelen van de begroting en van de dekking o m een viertal punten. Ik zal ze kort en zo helder
mogelijk proberen aan te duiden.
Het eerste punt betreft het feit dat
ook door de heer Schakel is behandeld, namelijk dat de bewindslieden in
een nota van wijziging hebben voorgesteld onder andere duizend w o n i n g wetwoningen extra op de begroting te
doen financieren, daarbij voor het jaar
1979 voor de helft een dekking hebben
aangewezen, te weten een vermindering van de Rijksgebouwendienst,
maar voor de andere helft geen dekking hebben aangeboden. Dat vind ik
niet fraai, maar dat was in geen enkele
instantie van de zijde van mijn fractie
een hoofdpunt. Dat is een punt waarvan wij zeggen: Het ware veel zuiverder en beter geweest, als het kabinet
dat sinds oktober vorig jaar de door de
Kamer aanvaarde motie-Den Uyl inzake de verruiming van de sociale w o ningbouw kende, de vier maanden
had gebruikt o m zich ook daarop te bezinnen, maar het was geen hoofdpunt.
Het gaat o m een tweede zaak, namelijk dat iedereen weet dat de effecten
op de begroting van w o n i n g w e t w o ningen het eerste jaar 25% zijn en de
daaropvolgende twee, drie jaren 75%,
met andere w o o r d e n : aanzienlijk belangrijker, en dat het een niet aangetaste regel is in dit Huis, dat degene die
een wijziging voorstelt in de begroting, die moet leiden tot compensatie,
aangeeft hoe de gevolgen in 1980 en
1981 zullen worden opgevangen. Waar
wij wel een hoofdpunt van hebben gemaakt en vandaag maken, is dat het
niet aangaat dat het kabinet bij de Kamer komt met een nota van wijziging
op de begroting, waarin zij voorstelt om
duizend woningwetwoningen te f i nancieren op de begroting en zegt: Wij
hebben alleen de helft van de dekking
voor 1979, en wij weten nog niets over
1980 en 1981, waarop de hoofdmoot
van die beslissing komt te drukken.
Het derde punt betreft het gat in de
begroting. De hele interventie van de
Minister is er een bewijs van, hoe onmogelijk, onnodig en hoe fout het is
geweest, dat op een hoofdpunt uit het
betoog van de heren Van Dam en
Kombrink in eerste instantie niet is in-
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gegaan in de eerste termijn van de zijde van de bewindslieden. Het gaat
daarbij o m twee elementen. Het eerste
is dat in de begroting zijn opgevoerd
gemiddelde kosten p e r w o n i n g w e t w o ning die midden vorig jaar, dus nog
voor het indienen van de begroting, al
feitelijk waren overschreden.
De Minister heeft in de schriftelijke
gedachtenwisseling, voorafgaande
aan de begrotingsbehandeling de
nieuwe cijfers ook genoemd. Uit
het hoofd citerend zijn deze: f 94.000
per woningwetwoning in 1978, op de
begroting slechts opgevoerd f 92.500.
Het had volstrekt in de rede gelegen,
nee het was vanzelfsprekend geweest,
dat de Minister vóór de behandeling
van de begroting had voorgesteld een
wijziging van de begroting, waarin die
nieuwe beschikbare gegevens tot uitdrukking waren gekomen. Dat is niet
gebeurd. Er is gezwegen over dit punt,
gezwegen in eerste termijn van de
kant van de bewindslieden. Op geen
enkele manier zijn de becijferingen die
daarover op tafel zijn gelegd aangetast.
Het vierde punt betreft een ander
element. Het gaat bij een begroting
ook om een raming van de in gang
zijnde stijging van de bouwkosten en
de te verwachten stijging. Die is in de
begroting aan bepaalde regels genormeerd. Het is steeds goed gebruik geweest o m , daar wij weten dat de
bouwkosten steker stijgen dan de gemiddelde prijsstijging, daarvoor extra
voorzieningen te treffen in de begroting en meerjarenramingen, waar het
de financiering daarvan betreft. Dat is
niet gebeurd.
Ik constateer, dat van de zijde van
mijn fractie terecht een gat in de begroting van aanzienlijke omvang is geconstateerd, en dat dit op geen enkele
wijze in de eerste termijn door de Minister is behandeld. Dat vervolgens in
tweede termijn, in de nacht vlak vóór
het afsluiten van het debat de Staatssecretaris over de toonbank heeft gezegd: Ja, het is waar, de prijzen zijn gestegen, de begroting klopt niet meer
en wij zullen daarom als compensatie
1700 koopwoningen uit de begroting
halen en overbrengen naar de kapitaalmarkt. Dat kan en mag niet gebeuren, tenzij daarbij onmiddellijk wordt
gezegd: Dat heeft consequenties voor
de begroting en voor de kapitaalmarkt; er komt een nota van wijziging.
Ook zijn er consequenties voor het
genormeerde beroep, dat het Rijk op
de kapitaalmarkt mag doen. Niets van
dat alles. Aan het einde van het debat
gooien de bewindslieden zo'n beslis-

Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening

sing in de Kamer, terwijl het opnieuw
ging om een zaak die tijdig aan de orde
werd gesteld, namelijk de vorige week
dinsdag.
Mijnheer de Voorzitter! Is dit geen
chaotisch handelen? Het is volstrekt
onverantwoord! Ik herhaal, op grond
van de toelichting, die de Minister zich
heeft verwaardigd te geven bij de heropening van de beraadslaging, dat het
onverantwoord beleid is, dat wij niet
zullen dekken.
De heer Schakel heeft gezegd, dat
men aan de zijde van de PvdA-fractie
ook wel zal hebben overwogen wat het
betekent o m geen cent te voteren, onder andere voor de sociale woningbouw. Het spijt mij - hoe zeg ik het nu
aardig; de heer Schakel weet dat ik
hem een aardige man vind - maar ik
vind het een opmerking die beneden
de maat is, vooral als zij uit zijn mond
komt. Hij weet heel goed dat wij niet
lichtvaardig stemmen. Wij hebben er
uitgebreid over gesproken. Er kunnen
misverstanden optreden. Die stemming is een politieke keuze.
De PvdA zegt niet, dat er nu geen
cent voor de w o n i n g b o u w en de sociale woningbouw mag worden uitgegeven. Zij zegt: Gij, bewindslieden van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hebt uw beleid niet verdedigd.
De wijze, waarop u in een zo belangrijke zaak de uitvoering van een door de
Kamer aangenomen motie ter hand
heeft genomen, het feit dat u tijdens
de begrotingsbehandeling met belangrijke beslissingen komt en dit éérder
had moeten doen, het feit dat u bij het
scheiden van de markt nog even aankondigt, dat 1700 koopwoningen uit de
begroting worden genomen, dit alles
bewijst, dat u op een niet verantwoorde wijze te werk gaat. Bij u is het belang van de volkshuisvesting niet vei-

üg.
Het stemmen tegen de begroting betekent een directe uitnodiging: Bewindslieden, onderken dit en ga weg.
Dat zeg ik, gehoord de toelichting van
de Minister. Met volle overtuiging zeg
ik dat ik geen vertrouwen heb in zijn
beleid. De Minister heeft de juistheid
van dit standpunt geïllustreerd met
zijn betoog, in vierde termijn gettouden.

D
De heer Schakel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil naar aanleiding van
twee onderdelen van het betoog van
de heer Den Uyl een korte reactie geven. In de eerste plaats wil ik iets zeggen over het stemgedrag van mijn
fractie tijdens de vergadering van afgelopen dinsdagmiddag. Er is wat dit
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betreft al enige legendevorming op
gang gekomen. Waar moesten w i j , de
zaken tot hun zakelijke proporties teruggebracht, toen over stemmen? Wij
moesten stemmen over een voorstel
van de heer Den Uyl om de Minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening onder ogen te brengen dat
hij, vóór de tweede termijn van het debat inging, zou moeten beloven dat hij
in die tweede termijn zou antwoorden
op een groot aantal vragen, hem
gesteld door de heer Van Dam. Tegen
die vraag moesten wij ja of neen zeggen. Het ging om niets anders, niet over
de rechten van de Kamer enz. Op die
concrete vraag was onze reactie 'neen'
en die reactie kwam uit de grond van
ons hart.
Verder wil ik geen zweem van een
spoor achterlaten, dat ik met mijn interventie nog ergens een stoot onder
de gordel zou hebben willen geven in
de richting van de Partij van de Arbeid
in verband met de sociale woningbouw.

Minister Beelaerts van Blokland: Mijnheer de Voorzitter! Ik betreur het dat
een reactie blijkbaar weinig zin meer
heeft, omdat men het beleid van de
Regering op dit punt - en met name
dat van de Staatssecretaris en mij niet zal dekken. De heer Den Uyl heeft
zich daar zo duidelijk en met stemverheffing over uitgesproken dat het mij
ijdele hoop lijkt, hem er alsnog van te
overtuigen dat het beleid goed is. Op
de hoofdpunten, die hij zo nadrukkelijk
in een eerdere termijn heeft aangesneden, ben ik ingegaan. Ik heb mij toen
tot de hoofdlijn beperkt. De Staatssecretaris heeft toen gesproken over hetgeen zijn portefeuille - de volkshuisvesting - betrof. Ook voor een bewindsman is het bijzonder moeilijk o m
aan de discussie deel te nemen wanneer geachte afgevaardigden met name veel meer opmerkingen maken
dan vragen stellen en daarbij zeggen
dat het berust op een zeer zorgvuldig
onderzoek dat zich niet heeft beperkt
tot het lezen van kamerstukken, maar
welk onderzoek zij niet aan de kamerleden en de bewindslieden ter beschikking stellen. Daardoor is het eigenlijk
niet mogelijk o m te spreken over opmerkingen die op een dergelijk onderzoek blijken te zijn gegrond.

De heer Cornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Gelet op enerzijds de
toezeggingen van de bewindslieden
en anderzijds op het feit dat voor het
merendeel van de amendementen een
dekking is aangegeven die reeds door
de Kamer is afgewezen en derhalve
naar mijn mening als weinig solide
moet worden aangemerkt, met andere
woorden dat door aanvaarding van de
diverse amendementen een niet onbelangrijk gat op de rijksbegroting zou
ontstaan, zullen wij tegen deze amendementen stemmen.

De heer Den Uyl (PvdA): Die term heb
ik niet gebruikt. Zo mag u het ook niet
opvatten, maar ik was met uw opmerking niet gelukkig.
De heer Schakel (CDA): Als wij het er
maar over eens zijn, dat ik mijn interventie niet naar voren heb gebracht
om collega's te diskwalificeren met betrekking tot hun fundamentele opstelling ten opzichte van een groot kwaad.
In alle nuchterheid constateer ik echter dat wij geen academische debatingclub zijn. Wij zijn een volksvertegenwoordiging die hier heden met
wetgeving doende is. Wij zijn bezig
met de begrotingswet van het Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wij worden voor de
vraag gesteld, of deze gelden al dan
niet moeten worden gevoteerd.
Ik heb moeten constateren dat bij alle bewogenheid die in de gelederen
van de fractie van de heer Den Uyl
aanwezig is, zijn bezwaar tegen achter
de tafel zijnde bewindslieden op dit
ogenblik prevaleert boven de bereidheid om het geld te voteren en dus
doet hij dat niet. Hij kan het zich permitteren, omdat hij weet dat er onder
de 150 vele tientallen zijn die hun verantwoordelijkheid met betrekking tot
deze problematiek anders zullen beleven.
De heer Den Uyl (PvdA): U kunt eraan
meewerken om dat euvel onmiddellijk
op te heffen. Er ligt een alternatieve
begroting klaar, ingediend in november. Er is zo een nieuw kabinet met uw
medewerking.
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De Voorzitter: Ik geef thans nog het
woord aan mevrouw Lambers-Hacquebard, die het heeft gevraagd met
betrekking tot een amendement.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitterl'Wij willen het amendement op stuk nr. 40 op
artikel 46 intrekken. In tweede termijn
hebben de bewindslieden gezegd, dat
zij de in dit amendement vervatte gedachte eigenlijk wel steunen en dat het
vergoedingsbedrag zal worden opgetrokken. Als wij nu het amendement
intrekken, dan is dat omdat wij blij zijn
met deze toezegging en in de veronderstelling, dat bij de volgende begroting de dekking voor het optrekken van
dit bedrag zal kunnen worden gevonden.
De Voorzitter: Aangezien het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 40) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.
De beraadslaging wordt gesloten.
Ik geef thans de gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen, over de
artikelen en de amendementen.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zullen tegen alle amendementen stemmen, omdat er geen
enkele dekking tegenover staat.

Volkshuisvesting en
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D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ook bij
vorige begrotingen hebben wij steeds
vastgehouden aan de opvatting die wij
hebben over de financiële ruimte die
er voor de komende periode zou kunnen zijn, ons alternatief voor Bestek
'81 dus. Dat maakt het ons mogelijk,
vóór het grootste gedeelte van de
amendementen te stemmen. Onze
ruimte is iets geringer dan het totaal
van de amendementen inhoudt, hetgeen betekent dat wij een keuze moeten maken. Die keuze valt zo uit, dat wij
niet vóór het amendement op stuk nr.
36 zullen stemmen. Wel zullen wij met
nadruk het amendement op stuk nr.
30 steunen, omdat dat niet alleen in
het kader van deze begroting van belang is, maar vooral ook omdat wij het
bredere belang van het totale energiebesparingsbeleid zeer onderschrijven.
In stemming komt het wetsontwerp
15 300-XI, nr. 23.
De artikelen 1 tot en met 36 van artikel I
worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
28) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 37 wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 37A wordt zonder stemming
aangenomen.
Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
29) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
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Artikel 38 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 39 tot en met 43 en 43A
worden zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Kombrink c.s. (stuk
nr. 30) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, DS'70
en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 44 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
33) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 45 wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
32) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
31) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP vóór dit amendement hebben gestemd.
De artikelen 46A, 46B, 47, 47A, 48, 48A,
48B en 49 t/m 51 worden zonder stemming aangenomen.
Het gewijzigde amendement-Kombrink c.s. (stuk nr. 44) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.
Het gewijzigde amendement-Kombrink c.s. (stuk nr. 43) wordt bij zitten
en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
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de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.

dat wij de totaliteit van dit beleid van
harte steunen. Dat zou bepaald een te
vergaande interpretatie zijn.

Artikel 52 wordt zonder stemming aangenomen.

D

Het amendement-Duinker c.s. (stuk nr.
36) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
vóór dit amendement hebben gestemd.
Artikel 53 wordt zonder stemming aangenomen.
De artikelen 54 t/m 59, 59A, 59B, 60 t/m
73, 73A t/m 73D, 74 t/m 81, 81A, 81B,
82, 83, 83A, 84, 84A en 85 t/m 88 worden zonder stemming aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geeft thans gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen over het wetsontwerp.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Bij de bespreking van de Miljoenennota heeft de
PPR-fractie aangegeven dat het financiële beleid van de Regering wezenlijk
tekort schiet en dat er een gat valt in de
financiering van de rijksbegroting. Dit
wordt zichtbaar in alle begrotingshoofdstukken, het een meer en het ander minder, maar het geldt ook voor
dit hoofdstuk. De feilen in deze begroting vloeien onzes inziens voort uit het
gehele financiële beleid van de Regering.
Mijn fractie heeft zich daarover toen
duidelijk uitgesproken, maar de keuze
gemaakt, niet om die reden tegen de
begrotingshoofdstukken te stemmen.
Dat zullen wij ook nu niet doen. De Regering zal begrijpen dat dit geenszins
instemming met het beleid betekent.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Zoals
wij vaker vóór begrotingen hebben gestemd, zonder dat dit impliceerde dat
wij het totale beleid in die begroting en
de toelichting van harte onderschreven, moet ik ook hier de ontkoppeling
-zeker gelet op de voorgaande discuss i e s - e v e n vermelden. Het betekent
niet, als wij vóór de begroting sternmen, dat wij daarmee willen aangeven
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De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Zoals bekend, staat mijn
partij voor een volstrekt andere maatschappijstructuur. Dit uit zich in de Kamer bij allerhande debatten, dikwijls
ook in stemgedrag. Daarom kan de
vraag wel eens gesteld worden of wij
dit ook tot uitdrukking zouden moeten
brengen door tegen alle begrotingshoofdstukken te stemmen, elk jaar, bij
alle rechtse of minder rechtse regeringen zoals wij die in ons land kennen.
U weet waarschijnlijk dat wij vanouds het standpunt hebben ingenomen dat wij stemmen tegen de begrotingen waarvan wij inderdaad alle posten verwerpelijk vinden, zoals Defensie, of waarvan wij overwegend vinden dat ze verwerpelijk zijn, zoals Buitenlandse Zaken en hoofdstuk IV. Verder.stemmen wij als regel niet tegen
de andere begrotingshoofdstukken, op
grond van de overweging dat er binnen zo'n begroting toch een heleboel
aardige dingen worden gedaan, zelfs
bij het meest rechtse kabinet dat men
zich in Nederland kan voorstellen. Dat
kan nu eenmaal niet anders, gegeven
de wettelijke verplichtingen voor de
overheid. Dit betekent in geen enkel
geval dat wij erg enthousiast zijn over
zo'n begroting.
In een enkel geval kunnen wij nog
wel eens afwijken van die regel, door
om specifieke redenen toch tegen een
begroting te stemmen ten einde een
heel bepaalde, sterke afkeer tot uiting
te brengen. Dit probleem doet zich nu
voor. Ik vind dat de redenen van slecht
antwoorden of zelfs niet antwoorden,
contempt of parliament, of iets dergelijks, in dit geval te weinig overwegend
zijn. Er zijn talloze andere begrotingsbehandelingen, onder dit en onder het
vorige kabinet, waarvoor hetzelfde in
voldoende mate geldt om daar dan
ook tegen te stemmen. Ik vind dus dat
er onvoldoende reden is om tegen deze begroting te stemmen. Uiteraard
betekent dit evenmin als bij mevrouw
Beckers dat ik enthousiast zou zijn
over het beleid. Integendeel!

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik acht het een inadequaat
parlementair machtsmiddel om tegen
een begroting te stemmen omdat, indien een begroting verworpen zou
worden, dit voor het beleid een desastreus effect zou hebben. Indien men
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onvoldoende vertrouwen heeft in bewindslieden zou dit logischerwijze
moeten leiden tot het indienen van
een motie van wantrouwen. Die moed
heeft bij de PvdA ontbroken.
Op grond van deze argumenten
meen ik dat het beleid de doorslag
dient te geven en zal ik voor de begroting stemmen.
Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen, onder aantekening dat de aanwezige leden van de
fracties van de PvdA en de CPN geacht
wensen te worden ertegen te hebben
gestemd.
Het wetsontwerp 15 300-XI, nr. 24
wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de volgende stukken voor kennisgeving aan te
nemen:
de brieven van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende de Derde Nota
Ruimtelijke Ordening (Verstedelijkingsnota) (13 754, nrs. 97 t/m 100);
de brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
ten geleide van het verslag over de
ontwikkelingen in de bouwnijverheid
in het vierde kwartaal 1977 (14800-XI,
nr. 25).
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over:
de gewijzigde motie-Kombrink c.s.
over de financiering van de woningbouw en beheersing van het bouwvolume(15300-XI, nr. 48);
de motie-Kombrink c.s. over het woningbouwprogramma 1979 (15300-XI,
nr. 38);
de motie-Kombrink c.s., over handhaving van de volkshuisvestingsprijs
(15300-XI, nr. 39);
de motie-Van der Spek c.s. over verbetering van de positievan huurders
(15300-XI, nr. 41);
de motie-M.P.A. van Dam c.s. over
voortzetting van de verhuur van woningen bij verkoop (15 300-XI, nr. 45);
de motie-M.P.A. van Dam c.s. over
het tegengaan van het afnemen van de
voorraad huurwoningen (15 300-XI, nr.
46);
de motie-M.P.A. van Dam c.s. over
de financiële consequenties van een
volkshuisvestingsbeleid, gericht op
opheffing van het landelijk tekort aan
woonruimte in 1985 (15300-XI, nr. 47);
de motie-Kombrink c.s. over de individuele huursubsidieregeling
(15300-XI, nr.49);
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de motie-Kombrink c.s. over een selectief kwaliteitsbeleid in de woningbouw (15300-XI, nr. 50);
de motie-Kombrink c.s. over de
bouw van woningen en wooneenheden voor alleenstaanden (15300-XI,
nr. 51);
de motie-Kombrink c.s. over de subsidiëring van de bouw van wooneenheden (15300-XI, nr. 52);
de motie-Kombrink c.s. over de w i j ziging van de Onteigeningswet
(15 300-XI, nr. 53);
de motie-Duinker c.s. over de behoefte aan middelen voor de stadsvernieuwing (15 300-XI, nr. 54);
de motie-Duinker c.s. over handhaving van de tot 15-2-1979 geldende
Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen (15 300-XI,
nr. 55);
de motie-Duinker c.s. over wijziging
van de Beschikking geldelijke steun
verbetering particuliere woningen
(15 300-XI, nr. 56);
de motie-Duinker c.s. over het
gemeentelijke aankoopbeleid in het
kader van de stadsvernieuwing
(15300-XI, nr. 57);
de motie-Duinker c.s. over de inrichting van de rijksbegroting voor 1980
ter zake van de stadsvernieuwing
(15 300-XI, nr. 58);
de motie-Eversdijk c.s. over een wetgevingsprogramma op het gebied van
de ruimtelijke ordening (15 300-XI, nr.
59);
de motie-Dijkman c.s. over regionalisering en decentralisatie van volkshuisvestingstaken (15300-XI, nr. 60);
de motie-De Beer c.s. over het verder opvoeren van de woningproduktie
na 1979 (15300-XI, nr. 61).
De Voorzitter: Mij is verzocht de beraadslaging te heropenen. Ik stel voor
aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vraag de Kamer verlof de
motie die voorkomt op stuk nr. 56 van
de heer Duinker over een wijziging van
de Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere huurwoningen aan
te houden, omdat in het debat overeenstemming is gebleken over de
wenselijkheid van een nader overleg
met de kamercommissie daaromtrent.
Ik zou voorts de motie, voorkomend
op stuk nr. 47 van Van Dam en Lambers-Hacquebard over de financiële
consequenties van het volkshuisvestingsbeleid, willen intrekken onder de
uitdrukkelijke mededeling dat wij de
toezegging die de Staatssecretaris
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hieromtrent heeft gedaan, zullen oppakken en dat wij hierop zullen terugkomen.
Ten slotte zou ik de motie, voorkomend op stuk nr. 51, over de bouw van
woningen en wooneenheden voor alleenstaanden, willen vervangen door
een nieuwe motie, mede-ondertekend
door de heer De Beer, zulks ter vermijding van misverstanden die de aanvankelijke tekst mogelijkerwijs zou
kunnen oproepen.
De Voorzitter: Overeenkomstig het
verzoek van het lid Kombrink, stel ik
v o o r d e motie-Duinker c.s. (15 300-XI,
nr. 56) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Aangezien de motieM.P.A. van Dam c.s. (15300-XI, nr. 47)
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Kombrink en De Beer wordt ter vervanging
van de motie op stuk nr. 51 de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over hoofdstuk XI (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) van de rijksbegroting
voor 1979;
overwegende, dat de bouw van woningen en wooneenheden voor alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens
nog veel begeleiding en stimulering
behoeft, ook na 1979;
verzoekt de Regering, ook na 1979:
1. de werkzaamheden van het LOBH
financieel te blijven steunen;
2. de rijksconsulenten hun werk te
doen voortzetten;
3. het voortbestaan van de stuurgroepen te stimuleren, ook wanneer
de Regering daarvoor geen financiële
faciliteiten meer ter beschikking stelt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 64.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Dijkman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik volsta met een enkele
stemverklaring over de zojuist voorgelezen motie. Daarin wordt gesproken
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Dijkman
over het uitermate belangrijke onderwerp van de begeleiding en stimulering van de bouw van woningen en
wooneenheden voor alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens. Uit mijn
bijdrage aan dit debat is gebleken dat
de CDA-fractie een hoge prioriteit toekent aan deze sector van de woningbouw. Dat betreft ook de begeleiding
en stimulering, waarover in de motie
wordt gesproken. Indien deze in dit begrotingsjaar zou gaan plaatsvinden via
het algemene kader, zoals de Staatssecretaris dit thans veronderstelt, kan
daartegen uiteraard geen bezwaar zijn.
Immers, in dit geval telt het doel en
niet de middelen. Mocht echter in de
loop van dit jaar blijken dat de huidige
verwachting van de Staatssecretaris te
optimistisch is, dan heeft hij zich bereid verklaard het geheel opnieuw in
overweging te nemen. Daarom is de
nieuw ingediende motie volkomen
overbodig. Daarom zullen wij tegen
stemmen.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In zijn algemeenheid kan ik
over de thans aan de orde zijnde moties zeggen, dat er een aantal zijn
waarin naar onze mening zaken worden gevraagd die evengoed buiten
een motie om gevraagd hadden kunnen*worden. Dat is een reden waarom
wij tegen dergelijke moties zullen
stemmen.
Van de grote veelheid van moties,
noem ik enkele die van echte politieke
betekenis zijn. In motie nr. 48 wordt
een systeem van rijksgoedkeuringenbeleid over de gehele linie gevraagd.
De VVD-fractie heeft al bezwaren tegen een partiële invoering van een
rijksgoedkeuringensysteem, laat staan
dat wij voor een volledige invoering
zijn. Wij zullen dan ook tegen die motie
stemmen.
In motie nr. 39 wordt in feite gevraagd o m een volkshuisvestingsprijs
voor woningwetwoningen. Principieel
bezwaar tegen de formulering is dat
niet iedere kwaliteitsverbetering automatisch moet leiden tot het wegsubsidiëren van de prijsverhoging. Wij menen bovendien dat de Regering met
haar nieuwe maatregelen reeds heel
wat in deze richting heeft gedaan. Ten
slotte moeten wij constateren dat ook
het kabinet-Den Uyl er niet in is geslaagd deze doelstelling van een volkshuisvestingsprijs te bereiken. Dit zijn
voor ons allemaal redenen om tegen
de motie te stemmen.
Motie nr. 45 gaat over de voortzetting van de verhuur bij verkoop. Wij
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zijn niet van mening dat het maatschappelijk een ongewenste ontwikkeling is dat meer en meer huurders eigenaar-bewoners worden. Wij zullen
dan ook tegen deze motie stemmen.
De gedachte achter de motie op stuk
nr. 49 is ons buitengewoon sympathiek. Wij hebben echter, de Handelingen erop nalezend, de stellige overtuiging dat de Regering datgene wat in
deze motie wordt gevraagd zozeer
heeft toegezegd dat wij er geen behoefte aan hebben. Wij zullen er daarom tegen stemmen.
De motie op stuk nr. 52, handelend
over de één- en tweepersoonshuishoudens, vraagt om extra objectsubsidies in bepaalde situaties. De strekking
is ons sympathiek. De motie is echter
eigenlijk een verkapt amendement
zonder dekking. Om die reden moeten
wij er helaas tegen stemmen.

D
De heer Lauxtermann (VVD): Mijnheer
de Voorzitter! De motie op stuk nr. 54
spreekt ons aan, aangezien datgene
wat erin wordt gevraagd ligt in het verlengde van onze inbreng bij de plenaire behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in eerste termijn. Ik verwijs naar
datgene wat wij daarbij hebben gezegd. Ik wil hierbij overigens opmerken
dat wij de Minister niet hard zullen vallen, mocht onverhoopt blijken dat de
in de motie genoemde termijn niet helemaal kan worden gehaald. Wij zullen
vóór deze motie stem.men.
Wij zullen onze stem niet geven aan
de motie op stuk nr. 55, nu de vaste
Commissie voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening heeft besloten,
over te gaan tot mondeling overleg
met de bewindsman en gezien ons
verzoek bij de plenaire behandeling,
van de regeling waarover de motie
handelt te zijner tijd een evaluatie te
mogen ontvangen.
Wij zullen ook tegen de motie op
stuk nr. 57 stemmen.
Ten slotte zullen wij onze stem geven aan de motie op stuk nr. 58, die wij
beschouwen als een praktische motie.

D
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Met de indieners van de
motie op stuk nr. 53 is de CDA-fractie
van oordeel dat de wijziging van de
onteigeningswet heel beslist niet op
de lange baan mag worden geschoven. Eveneens zijn wij met de indieners
van mening dat op een zo kort mogelijke termijn de standpuntbepaling van
de Regering over de totale grondpolitiek rond moet zijn. Het indienen van
de tweede nota van wijzigingen met
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betrekking tot het Wetsontwerp voorkeursrecht gemeenten mag voor de
Regering op geen enkele wijze een alibi zijn, geen grote haast te maken met
het indienen van de overige wetsontwerpen, de grondpolitiek betreffende.
Integendeel, het moet de Regering
juist aansporen, ook spoedig met de
rest te komen. Aangezien de CDA-fractie er echter op vertrouwt dat de Regering zelf ook streeft naar een zo spoedig mogelijke indiening van de twee
overige wetsontwerpen willen wij haar
niet aan een preciese datum binden en
zullen wij onze stem dus niet aan deze
motie kunnen geven.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Allereerst wil ik een stemverklaring geven
voor de motie op stuk nr. 48. Wij menen dat de invoering van een rijksgoedkeuringssysteem voor de gehele
vrije sector op dit moment ongewenst
is, Wij menen dat de voornemens voor
een afremming voor de duurdere vrije
sector-woningen vooralsnog voldoende zijn. Wij zullen dan ook tegen deze
motie stemmen.
De motie op stuk nr. 38 zullen wij
evenmin steunen. Wij zijn het met het
principe ervan wel eens maar wij menen dat er nog onvoldoende inzicht in
de situatie bestaat om op dit moment
een getalsmatige verdeling in een motie vastte leggen.
De motie op stuk nr. 41 zullen wij
niet steunen, hoewel wij de overwegingen als zodanig kunnen delen. Wij
zijn echter van opvatting dat hiertegenover staat dat er te weinig inzicht is in
de financiële consequenties van het
dictum van deze motie.
De doelstelling van de motie op stuk
nr. 45 vinden wij sympathiek. Die zien
wij bepaald zitten. Wij menen echter
dat de uitspraak in deze vorm te ongenuanceerd is.
Wat de motie op stuk nr. 52 betreft,
zijn wij geneigd niet zo eenzijdig het
zwaartepunt te leggen bij de objectsubsidie. Wij menen dat hierbij ook de
individuele huursubsidie zou moeten
worden betrokken. Daardoor slaat bij
ons de balans door naar het stemmen
tegen deze motie.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal stemmen tegen de
moties op de stukken nrs. 45 en 46,
waarvan de heer Van Dam de eerste
ondertekenaar is, hoewel ik in eerste
termijn mijn zorg heb laten blijken
over een teruglopende arbeidsmobiliteit die het gevolg kan zijn van een te
ver doorgevoerde omzetting van huur-

3628

Verbrugh
woningen in eigen woningen. Nadat
gebleken is dat de eerste indiener van
deze moties zover gaat, dat hij tegen
de begroting heeft gestemd, worden
deze moties vragen aan een bewindsman, die van de indieners geen cent
vertrouwen krijgt. Dat maakt de moties
mijns inziens tot een slag in de lucht.
Dat is de reden waarom ik er geen
steun aan zal verlenen.
Voorts iets over de motie-Kombrink-De Beer, ter vervanging van nr.
51. Ook deze motie kan mij sympathiek
zijn vanwege de goede stimulering
waarvoor zij pleit, maar om dezelfde
reden die mij tegen de moties nrs. 45
en 46 doet stemmen zal ik ook tegen
deze motie stemmen. Het feit, dat de
heer De Beer als voorstemmer aan de
begroting deze motie mee tekent, is
mij wél een politiek raadsel maar
vormt voor mij geen reden tot steun.

D
De heerCornelissen (CDA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik volsta met een sternverklaring over de motie-De Beer op
stuk nr. 61. In eerste termijn heb ik
gesteld dat invoering van een stelsel
van rijksgoedkeuringen voor de zeer
dure woningen in de vrije sector alleen
verantwoord zou zijn, indien dit
gepaard gaat met een beleid, gericht
op een structurele opvoering van het
sociale woningbouwprogramma. De
bewindslieden hebben toegezegd de
mogelijkheden te zullen onderzoeken
o m ook het woningbouwprogramma
na 1979 beter af te stemmen op de gebleken woningbehoefte.
De binnenkortte verwachten resultaten van het woningbehoefteonderzoek zullen de noodzakelijke informatie op dit punt moeten verschaffen.
Voor een goed onderzoek zal uiteraard
onder meer van belang zijn de situatie
op de arbeids- en op de kapitaalmarkt,
terwijl een en ander ook niet los van de
rijksbegroting voor 1980 kan worden
gezien.
Om nu te vragen bij de komende
voorjaarsnota de resultaten van dit onderzoek en de vervolgens aan de hand
daarvan te nemen beslissingen over te
leggen, achten wij onpraktisch, onzorgvuldig en feitelijk onmogelijk. Omdat het niet onze stijl is het onmogelijke
te vragen van een Regering, zullen w i j ,
gelet op de duidelijke toezegging van
de bewindslieden, onze stem aan de
motie-De Beer moeten onthouden.

D
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zijn het eens met wat in
de motie van de heer Van der Spek op
stuk nr. 41 wordt bepleit, met de kant-
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tekening dat wij menen dat de daarin
bepleite steun vooralsnog tot de aanloopfase beperkt zou kunnen blijven.
De motie op stuk nr. 59 is door ons
mede-ondertekend. Wij zullen haar
steunen.
De motie-Dijkman en Lauxtermann
op stuk nr. 60 is typisch een motie die
volstrekt tot het overbodige genre behoort, aangezien niet meer is gevraagd dan de Regering al had toegezegd. Men kent onze lijn: wij zullen tegen overbodige moties, zeker van de
kant van de regeringspartijen, sternmen.
De motie-De Beer op stuk nr. 61 is
daarentegen niet overbodig. De motie
vraagt een duidelijke verhoging van de
woningproduktie, ziet de 3000 extra
woningen, die de Regering heeft aangekondigd, slechts als een aanzet, laat
niet in het midden zoals de Regering
wel heeft gedaan dat de produktie verder moet worden opgevoerd na 1979,
bevat slechts een verwijzing naar de
behoeftenramingen die een aanzienlijk
hoger produktieniveau zouden noodzakeh en noemt bovendien een tijdstip waaróp de Regering een standpunt kenbaar moet maken. Hoewel de
motie minder hard is dan de onze op
stuk nr. 38, waarin wij concrete aantallen noemen, menen wij dat zij voldoende harde elementen bevat om tot
steun te kunnen overgaan, zeker omdat de motie niet onzorgvuldig is, niet
tot de onmogelijkheden behoort en zeker ook omdat de opstelling van de
CDA-fractie door aanvaarding van deze motie in de schaduw zal worden
gesteld.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de stem van de PPRfractie verklaren inzake de motie op
stuk nr. 60 van de heren Dijkman en
Lauxtermann. Wij zullen vóór die motie
stemmen, omdat wij decentralisatie
van rijkstaken een belangrijke zaak vinden. Een notitie die daarover duidelijkheid verschaft is ook nooit weg. Wij
staan wel sceptisch tegenover de in dit
kader genoemde modellen van complementair bestuur, omdat het nogal
eens aanleiding kan geven tot vermenging van verantwoordelijkheden, wat
wij niet zo op prijs stellen. Dat zien wij
wel als de notitie er is.
De gewijzigde motie-Kombrink c.s.
(15 300-XI, nr. 48) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP
vóór deze motie hebben gestemd.
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De motie-Kombrink c.s. (15300-XI, nr.
38) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP
vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (15300-XI, nr.
39) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de
PSP vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Spek c.s. (15 300-XI,
nr. 41) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, de PPR,de CPN en de PvdA
vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-M.P.A. van Dam c.s.
(15 300-XI, nr. 45) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PSP, de PPR en de CPN
vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-M.P.A. van Dam c.s.
(15 300-XI, nr. 46) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de PSP, de CPN, D'66
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
Demottie-Kombrinkc.s. (13 500-XI, nr.
49) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de PSP, de CPN, D'66
| en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (13 500-XI, nr.
50) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik contateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de
PvdA, de PPR, de PSP, de CPN, D'66 en
DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (13500-XI, nr.
52) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP
vóór deze motie hebben gestemd.
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Voorzitter
De motie-Kombrink c.s. (13 500-XI, nr.
53) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de PPR
en DS'70 vóór deze motie hebben gestem d.
De motie-Duinkerc.s. (13 500-XI, nr.
54) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, het GPV, de SGP en DS'70 tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Duinkerc.s. (13500-XI, nr.
55) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP, de CPN
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Duinkerc.s. (13 500-XI, nr.
57) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De motie-Duinkerc.s. (15 300-XI, nr.
58) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Eversdijkc.s. (15 300-XI, nr.
59) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Dijkman c.s. (15 300-XI, nr.
60) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PvdA tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-De Beer c.s. (15300-XI, nr.
61) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van het
CDA tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (15300-XI, nr.
64) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP en het GPV tegen deze motie hebben gestemd.
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Aan de orde zijn de stemmingen over:
de motie-Rienks c.s. over het Plateau
van Margraten (13 969, nr. 51);
en de tijdens de openbare commissievergadering over de Nota Nationale
Parken (13283), de Nota Nationale
Landschapsparken (13 284) en de Nota
betreffende de relatie tussen landb o u w en natuur- en landschapsbouw
(13 285) ingediende moties, te weten:
de motie-Faber c.s. over de mogelijkheid van verkoop van domeinlandbouwgronden (13 283, 13 284 en
13 285, nr. 12);
de motie-Faber c.s. over een programmatische uitwerking van de in de
'groene nota's' neergelegde beleidsvoornemens 13283, 13284 en 13285,
nr. 13);
de motie-Eversdijk c.s. over de instelling van een voorlopige commissie
nationale parken (13 283, 13284 en
13285, nr. 14);
de motie-De Boois c.s. over het vastleggen in streek- en bestemmingsplannen van de functie van natuurgebieden en cultuurlandschappen
(13 283,13 284en 13 285, nr. 15);
de motie-Jansen c.s. over het instellen van een landschapsraad in het kader van een landschapswet (12 283,
13284 en 13285, nr. 16);
de motie-Lambers-Hacquebard c.s.
over een nota omtrent alle componenten van beloning voor landschapsverzorging (13 283, 13 284en 13 285, nr.
17);
de motie-Evenhuis c.s. over de realisering van de in de Nota Voorrangsinventarisatie genoemde beheersgebieden en reservaten (13 283, 13 284 en
13285, nr. 18);
de motie-Van Rossum c.s. over de
z.g. proefgebieden nationale landschapsparken(13 283, 13 284 en
13 285, nr. 19);
de motie-Evenhuis c.s. over het verschaffen van meer duidelijkheid over
de status e.d. van nationale landschapsparken (13 283, 13 284 en
13285, nr. 20);
de motie-Langedijk-de Jong c.s.
over het eindadvies van de commissie-Verhoeve 13 283, 13 284 en 13 285,
nr. 21);
de motie-Lambers-Hacquebard c.s.
over niet-aantasting van het karakter
van in het bijzonder z.g. proefgebieden
(13 283, 13 284 en 13 285, nr. 22);
de motie-Faber c.s. over het personeel ten behoeve van een verantw o o r d natuur-en landschapsbeheer
(13 283,13 284 en 13 285, nr. 23);
de motie-Braks c.s. over een gericht
aantal geselecteerde experimenten
(13 283, 13 284 en 13 285, nr. 24);

de motie-Langedijk-de Jong c.s.
over meer definitieve plannen voor
onderhoud en beheer van de proefgebieden nationale landschapsparken
(13 283, 13 284en 13 285, nr. 25);
De Voorzitter: Mij is gebleken, dat deze moties voldoende worden ondersteund. Mij is gevraagd, de beraadslaging te (her)openen. Ik stel voor, aan
dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! In het kader van de begrotingsbehandeling heeft de Minister
een nader oordeel gegeven over mijn
motie op stuk nr. 51 van kamerstuk
13969. In het kader van de openheid
en de doorzichtelijkheid van het
ruimtelijke beleid op rijksniveau hebben opeenvolgende regeringen het
standpunt ingenomen dat de Kamer
een belangrijke stem moet hebben in
de beleidsbepaling op nationaal niveau. Van zo'n situatie is zeker sprake
bij de beslissing, die de Kroon zal nemen over het al of niet ontgronden van
een deel van het plateau van Margraten. Bovendien heeft de Minister gezegd dat er vertraging is in de totstandkoming van PKB's, die de parlementaire invloed op het beleid zullen
verzekeren. Het gaat om een vertraging die, als ik zijn woorden van deze
week goed heb begrepen, niet meer
kan worden ingehaald.
Tegen deze achtergrond wordt het
bezwaar dat het parlement met regeringsbeslissingen kan worden geconfronteerd, die geen uitvloeisel zijn van
een door de Kamer goedgekeurd beleid, groter. Deze ontwikkeling achten
wij in hoge mate ongewenst. Tegen
die achtergrond heb ik er behoefte
aan, een motie in te dienen ter vervanging van die op stuk nr. 51, die in algemenere zin verwoordt dat de positie
van de Kamer, ook in de periode dat
planologische kernbeslissingen het
beleidskader nog onvoldoende bepalen, moet verzekeren dat de Kamer wel
tijdig betrokken wordt bij ingrijpende
regeringsbeslissingen op het gebied
van de ruimtelijke ordening.
De Voorzitter: Aangezien de motieRienks c.s. (13 969, nr. 51) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
Motie
Door de leden Rienks, Brinkhorst,
Waltmans, Van der Spek en Eversdijk
wordt de volgende motie voorgesteld:

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Perspectievennota Zuid-Limburg
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Voorzitter
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over de begroting van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening voor 1979;
overwegende, dat het nog niet beschikbaar zijn van een aantal planologische kernbeslissingen, ook niet in de
v o r m van beleidsvoornemens, betekent dat het ruimtelijk beleid op rijksniveau nog onvoldoende vastgelegd is;
overwegende, dat opeenvolgende Regeringen een zodanige openheid van
het Ruimtelijk Ordeningsbeleid voorstaan, dat de Kamer daarvan met de
beleidsbepaling in hoofdlijnen instemt;
overwegende, dat een nationaal ontgrondingenbeleid nog niet aanwezig
is, zodat de samenhang daarvan met
ander ruimtelijk beleid, zoals bij voorbeeld op het gebied van natuur- en
landschapsbehoud, milieuvervuiling
en werkgelegenheidsontwikkeling op
landelijk niveau nog onvoldoende gecoördineerd is;
overwegende, dat de Regering voortdurend terzake beleid moet voeren zoals b.v. ten aanzien van de al of niet
aantasting van het Plateau van Margraten voor de mergelwinning;
nodigt de Regering uit, geen onherroepelijke beslissingen te nemen op het
gebied van de Ruimtelijke Ordening,
die tot het beleidsterrein van één of
meer nog niet vastgestelde PKB's behoren, dan nadat de aanwezige beleidsinzichten tijdig aan de Kamer zijn
meegedeeld en de Kamer zich hierover een oordeel heeft kunnen vormen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 54 (13 969).

D
Minister Beelaerts van Blokland: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een korte
kanttekening bij deze nieuwe motie
maken. Op zich zelf strookt het wel met
het beleid van de Regering omdat, als
bepaalde heel belangrijke beslissingen
op het gebied van de ruimtelijke ordening nog niet zijn uitgekristalliseerd,
bij voorbeeld in de vorm van een PKB,
waarbij ik denk aan een structuurschema, aangezien de PKB-procedure dan
nog niet is gevolgd, het dan mogelijk
is daarvoor een speciale procedure te
volgen. Wat dat betreft, kan ik mij wel
met de strekking van de motie verenigen.
Om elk misverstand te voorkomen,
merk ik nog het volgende op, omdat in
de laatste overweging een speciaal geval wordt genoemd, namelijk het plateau van Margraten. Dat zou ertoe kun-
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nen leiden, dat in bepaalde gevallen
al de rechtsgang is verzekerd, namelijk
in de vorm van het Kroonberoep. Dan
zou er een mogelijkheid zijn dat er
twee rechtsgangen haaks op elkaar komen te staan: de ene volgens de
Kroonprocedure en de andere via
overleg met de Kamer. Dat lijkt mij
minder wenselijk, maar op zich zelf
kan ik mij in de strekking van de motie
vinden.

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zie de motie net, maar ik
begrijp niet alles. In de derde alinea
staat: Overwegende dat opeenvolgende regeringen een zodanige openheid
van het ruimtelijk-ordeningsbeleid
voorstaan, dat de Kamer daarvan met
de beleidsbepaling in hoofdlijnen instemt.
Zou iemand kunnen vertellen, wat
dat betekent?

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als de heer Bakker de Nota
over de openbaarheid van het beleid
en de Oriënteringsnota in gedachten
neemt, zal hij zich de discussies ter zake in de Kamer herinneren. De Regering heeft toen - andere regeringen
hebben dat steeds beaamd - gezegd,
dat de Kamer het beleid in hoofdlijnen
van de ruimtelijke ontwikkeling op
rijksniveau bepaalt. Dat wordt geacht
in de motie te staan.
De heer Bakker (CPN): Het blijft gewoon onzin, wat er staat.

D
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Met betrekking tot motie
nr. 19 vermeld ik dat bij de behandeling
van de 'groene nota's' Staatssecretaris
Wallis de Vries mededeelde, dat hij
voorlopig niet van plan was om uitbreiding te geven aan de vijf proefgebieden. Dit wil niet zeggen, dat het in de
toekomst niet zal gebeuren, maar hij wil
in ieder geval het advies over de vijf gebieden afwachten en vroeg de heer
Evenhuis en mij, de motie aan te nouden tot het advies aanwezig zou zijn.
Aan dit verzoek willen wij graag voldoen. Wij verzoeken u daarom, de motie te willen aanhouden.
De Voorzitter: Ik stel voor, aan het verzoek van de heer Van Rossum, om zijn
motie (13 283, 13 284 en 13 285,
nr. 19) van de agenda af te voeren,
te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef thans gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.
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De heer Faber (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zullen stemmen vóór
motie nr. 16 van de heer Jansen, waarin wordt gevraagd om een onderzoek
naar de wenselijkheid van een landschapsraad. Wij nemen aan, dat bij dit
onderzoek de eventuele toekomstige
centrale landinrichtingscommissie deze komt er mogelijk in het kader van
de nieuwe Landinrichtingswet-zal
worden betrokken. Ook de bestaande
Natuurbeschermingsraad zal bij het
onderzoek moeten worden betrokken.
Bovendien moet worden nagegaan, of
in een dergelijke raad ook de agrarische organisaties moeten worden vertegenwoordigd.
Wij zullen tegen motie nr. 17 sternmen omdat wij haar overbodig vinden.
Het zelfde wordt immers door middel
van motie nr. 13 gevraagd.
Wij zullen voor motie nr. 22 sternmen. Wij zijn het volstrekt met de Regering eens, dat er geen wezenlijke ingrepen mogen plaatsvinden wat betreft de gebieden, die tot de landschapsparken behoren. Ook vinden wij
dat de Kamer tijdig moet kunnen
meespreken als dergelijke beslissingen aan de orde dreigen te komen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De zojuist ingediende motie-Rienks c.s. vraagt, geen onherroepelijke beslissingen te nemen op het
PKB-beleidsterrein. Dit is speciaal van
belang in verband met de situatie in
Zuid-Limburg, Mergelland. Het college
van gedeputeerde staten van Limburg
heeft via een fictieve weigering het
nemen van een belissing kunnen ontlopen. Wij vinden dat op enig moment
die problematiek op het bestuurlijke
niveau besproken moet kunnen worden. Juist gelet op het specifieke gegeven van Mergelland, zullen wij vóór de
motie stemmen.
In de motie nr. 15 van mevrouw De
Boois wordt de noodzaak onderstreept
van het vastleggen van de positie van
natuurgebieden en waardevolle agrarische landschappen in streek- en bestemmingsplannen. Wij willen de betekenis van die plannen onderstrepen.
Wanneer de huidige status zou veranderen in de vorm van een verminderde
economische betekenis, is een vergoeding op haar plaats. Aangezien de motie dit aangeeft, zullen wij haar steunen.
De motie van de heer Jansen, voorkomend op stuk nr. 16 verlangt de instelling van een landschapsraad, althans een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe. Wij hebben tegen deze
motie grote bezwaren. De noodzaak
van een dergelijke raad is tot op dit
moment zeker niet aangetoond. Bo-
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Evenhuis
vendien zijn er in deze sector al een
aantal raden functioneel, waaronder
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en adviesorganen in de
cultuurtechnische sfeer.
Een orgaan daarnaast zou een extra
zware top en belasting betekenen. Het
versterkt de centralisatietendens in het
bestuur. Op het niveau van de provincies - met streekplannen - en gemeenten - met bestemmingsplannen - hebben wij tal van mogelijkheden om de
zaak op voldoende afgewogen wijze
naar voren te doen komen. Overigens
heeft de wetenschappelijke raad voor
het regeringsbeleid gezegd dat er zo
min mogelijk nieuwe raden moeten
worden gesticht. Dat is voor ons voldoende reden o m tegen deze motie te
stemmen.
De motie op stuk nr. 21 beoogt meer
duidelijkheid te geven en daar zijn wij
voor, zeker in dit geval, waarbij de f i nanciële problematiek niet zonder belang is. Wij stemmen er dus voor.
De motie op stuk nr. 22 gaat over
Mergelland. De zaak is via een fictieve
weigering op het niveau van behandeling door de Raad van State gekomen.
De Raad bereidt thans een uitspraak
voor. Behalve procedureel heeft deze
motie ook een sterke inhoudelijke betekenis. Wij menen dat de Kamer zich
van een uitspraak in die zin op dit moment moet onthouden. De Kamer
moet niet voortijdig door de besluitvorming van de Raad van State heen
banjeren. Bovendien achten wij de
motie, juist op het inhoudelijke punt,
op dit moment in strijd met alle fraaie
verhalen over inspraak, vergroten van
de rechten van de burger en openheid.
Bovendien zou een uitspraak als deze
op dit moment de besluitvorming verder kunnen beïnvloeden. Wij menen
dat deze motie voor ons daarom niet
aanvaardbaar is.
Wij zullen stemmen voor motie nr.
24 en motie nr. 25, waarin om meer
duidelijkheid wordt gevraagd.

zwaar dat er geen garantie is dat de
opbrengst ten goede kan komen aan
het gestelde doel.
Verder zijn er nog bezwaren van f i nanciële en landbouwpolitieke aard,
die ik kortheidshalve niet allemaal zal
noemen. Een hoofdpunt daarbij is, dat
het nog sterk de vraag is of de grondprijs die hier zou kunnen worden gemaakt, tot het doel zou kunnen bijdragen, gezien de situatie op de grondmarkt. Er zou kapitaalsvernietiging
plaatsvinden, omdat de opbrengst van
rente en pacht weg zou vallen. Wij zullen daarom tegen deze motie sternmen.
Bij de motie op nr. 13 zit het venijn
voor ons letterlijk in de staart, het laatste deel van het dictum. Wij vinden het
erg moeilijk om voor de financiële uitwerking, die zich over verschillende jaren zal uitstrekken, nu al vastte leggen
dat het binnen het totaal van de begroting blijft, tenzij men daarmee bedoelt
dat men altijd formeel niet buiten de
begroting gaat. Die moet dan misschien wel eerst gewijzigd worden. Wij
zullen daarom niet voor deze motie
stemmen, want dan wordt de financiële ruimte voor jaren vastgelegd.
Wij zullen stemmen voor motie op
nr. 18, maar daarbij maken wij de kanttekening dat het verschaffen van duidelijkheid een edel doel is, maar dat
onze stem voor deze motie niet inhoudt dat wij de strekking van alle
overwegingen kunnen onderschrijven.
Wij zullen ook stemmen voor de motie op nr. 23, maar voor ons laat dat
onverlet de wenselijkheid van het integreren van het landschapsbeheer in
het landbouwbeleid, met de consequentie dat daarmee het landschapsbeheer in de agrarische werkgelegenheid - inclusief de beloning voor landschapsverzorgende taken - kan meespelen.

Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wij
hebben een aantal redenen o m te
stemmen tegen de motie op nr. 12. Wij
menen dat voor de aankoop van natuurgebieden so wie so meer geld op
de begroting zou moeten worden uitgetrokken. Dat hebben wij al vaker
naar voren gebracht en wij vinden dit
een oneigenlijke methode. Daar komt
bij dat wij menen dat de overheid domeingronden beschikbaar zou moeten
houden om als pachtbedrijf uit te kunnen geven. Bovendien is er nog het be-

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Tijdens de openbare commissievergadering hebben
wij al zeer duidelijk standpunten ingenomen inzake verschillende moties of
inzake onderwerpen waarover moties
zijn ingediend. Daarover behoef ik
geen stemverklaring te geven, want
ons stemgedrag zal niemand verbazen. Ten aanzien van een aantal moties moet echter onze stem nog toegelicht worden, namelijk ten aanzien van
denrs. 16, 18 en 23.
In de motie van de heer Jansen staat
een aantal overwegingen, die onze
volledige instemming hebben. Het isoleren van de belangen van natuur en
landschap in het landelijk gebied leidt
niet tot een door ons gewenst geïntegreerd beleid. Wat de heer Jansen ten
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slotte w i l , een landschapsraad, is ook
niet bepaald ons doel. De natuur verdwijnt geheel en al en de nadruk wordt
veel te sterk op het landschap gelegd.
Bovendien zijn wij er in het geheel niet
van overtuigd, dat de richting van een
landschapsraad de goede is. Zelfs een
studie vinden wij al gevaarlijk, omdat
die een aantal andere mogelijkheden
uitsluit.
De heer Eversdijk heeft een hele
cocktail van argumenten naar voren
gebracht, waar ik nog een aantal uit
zou kunnen halen. Dat zou echter te ingewikkeld worden. Daarom wil ik met
nadruk zeggen, dat de overwegingen
ons wel dierbaar zijn, maar de conclusie niet, zodat wij ertegen zullen sternmen.
Het omgekeerde geldt eigenlijk voor
de motie van de heer Evenhuis op stuk
nr. 18. Het doel, duidelijkheid verkrijgen over het realiseren van de nota
voorrangsinventarisatie, is ook ons
verlangen. Dat geldt echter bepaald
niet voor de overwegingen. Van de nota voorrangsinventarisatie verwachten
w i j niet het heil van een evenwichtig
beleid ten aanzien van natuur en milieu. Daar blijkt ook de prioriteit van de
indieners in het geheel niet te liggen.
Zij wensen andere belangen meer
naar voren te halen. Desondanks
stemmen wij vóór vanwege het doel,
maar niet om de overwegingen.
Ten slotte motie nr. 23, van de heer
Faber. Daar zullen wij natuurlijk vóór
stemmen. De Regering zal bij de uitvoering van deze motie, als zij wordt
aangenomen, dankbaar gebruik kunnen maken van het arbeidsplaatsenplan dat onze fractie al een tijd geleden
op tafel heeft gelegd.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Evenals mevrouw Lambers
vind ik dat het venijn in de staart zit,
als het gaat om de motie-Faber. Dat is
voor mijn fractie de reden, geen instemming te betuigen met deze motie.
Ik heb het gevoel, dat er een heleboel venijn in de overwegingen zit, als
het gaat om de motie van de heer
Evenhuis, maar niet in de staart. Constaterende dat speciaal in sommige
ruilverkavelingsgebieden ernstige
knelpunten aanwezig zijn. Dat lijkt een
neutrale constatering, die wij delen. Ik
denk dat wij echter anders denken
over wat nu een knelpunt is. Wij zijn
ook van oordeel dat de nota voorrangsinventarisatie oplossingen zou
moeten kunnen bieden, maar wij weten niet, of de oplossingen die de indieners voor ogen staan, ook de onze
zijn. Niettemin, evenals mevrouw De
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Jansen
Boois zeggen wij dat zo spoedig mogelijk duidelijkheid verschaffen ons
welkom is, zeker als zij van de indieners van deze motie afkomstig is. Wij
zullen derhalve vóór deze motie sternmen.
De Voorzitter: Ik geef nog het woord
aan de Minister die het heeft gevraagd.

D
Minister Beelaerts van Blokland: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog het een
en ander opmerken ten aanzien van de
moties nrs. 12 en 16.
Met betrekking tot de motie-Faber
c.s. stuk nr. 12 over de mogelijkheid
van verkoop van domeinlandbouwgronden heeft de Regering zich nog
eens beraden. De studie over de verkoop van deze gronden ten behoeve
van de aankoop van natuurterreinen is
nog niet afgerond. In dit stadium laat
ik dus gaarne het oordeel over aan de
Kamer.
Ten aanzien van motie nr. 16 van de
heer Jansen c.s. heeft nader beraad tot
de conclusie geleid dat de bestaande
wetgeving en fora vooralsnog voldoende ruimte bieden om de bedoelde
materie tot haar recht te doen komen.
De motie-Faber c.s. (13 283,13 284 en
13 285, nr. 12) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Faber c.s. (13282,13 284 en
13 285, nr. 13) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66 en de PPR tegen deze motie hebben gestemd.
Demotie-Eversdijkc.s. (13 283, 13 284
en 13 285, nr. 14) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-De Boois c.s. (13 283, 13 284
en 13 285, nr. 15) wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
SGP tegen deze motie hebben gestemd.

de PPR, het CDA, D'66 en de CPN vóór
deze motie hebben gestemd.
De motie-Lambers-Hacquebard c.s.
(13 283, 13 284 en 13 285, nr. 17) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
Demotie-Evenhuisc.s. (13 283,13 284
en 13 285, nr. 18) wordt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Evenhuis c.s. (13 283, 13 284
en 13 285, nr. 20) wórdt bij zitten en
opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Langedijk-de Jong c.s.
(13 283,13 284 en 13 285, nr. 21) wordt
bij zitten en opstaan met algemene
stemmen aangenomen.
De motie-Lambers-Hacquebard c.s.
(13 283,13 284 en 13 285, nr. 22) wordt
bij zitten en op staan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GVP tegen deze
motie hebben gestemd.
De motie-Faber c.s. (13 283, 13 284 en
13 285, nr. 23) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Demotie-Braksc.s. (13 283, 13 284 en
13 285, nr. 24) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en de
CPN tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Langedijk-de Jong c.s.
(13 283, 13 284, en 13 285, nr. 25)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Rienks c.s. (13 969, nr. 54)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De Voorzitter: Ik stel voor, de Nota Nationale Parken (13 283), de Nota Nationale Landschapsparken (13 284) en
de Nota betreffende de relatie tussen
landbouw en natuur- en landschapsbouw (13 285) voor kennisgeving aan
te nemen.
Daartoe wordt besloten.

De motie-Jansen c.s. (13 283,13 284
en 13 285, nr. 16) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van

Aan de orde zijn de stemmingen over
de tijdens de openbare commissiever-
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gadering over de Tweede Nota Bouwbeleid (15 118) ingediende moties, te
weten:
de gewijzigde motie-Kombrink c.s.
over een taakstellend bouwprogramma, waarin ook de produktie waarvoor
de rijksoverheid financieringsmiddelen, leningen en/of subsidies verstrekt,
is opgenomen (15 118, nr. 10);
de gewijzigde motie-Kombrink c.s.
over het voeren van een sector-structuurbeleid en over het functioneren
van het produktie-apparaat (15 118, nr.
11);
de gewijzigde motie-De Hamer c.s.
over de nota Stimulering Groepsopleiding Bouwnijverheid (15 118, nr. 12);
de motie-De Beer c.s. over herziening van de Woningwet in verband
met sluikbouw (15 118, nr. 8);
de motie-Kombrink c.s. over controle van de vertegenwoordigende lichamen op de woningbouwprogrammering (15 118, nr. 9).
De Voorzitter: Mij is gebleken, dat deze moties voldoende worden onderstëund.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen.

D
De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een korte stemverklaring afleggen over de moties op stuk
nr. 10,11, 12 en 9.
Het gewijzigde dictum van motie nr.
10 heeft onze sympathie en instemming. Ook wij hechten grote betekenis
aan de bijzondere verantwoordelijkheid van de bewindsman voor de realisering van dat deel van het bouwprogramma, waarvoor de rijksoverheid
niet direct opdrachtgever is. Wij hebben aan deze zaak een uitvoerige discussie gewijd tijdens de bespreking
van de Tweede Nota Bouwbeleid. In
onze fractie bestaat er geen enkele
twijfel over het feit dat ook de bewindsman deze bijzondere verantwoordelijkheid erkent. Dit is een reden
om deze motie als overbodig te beschouwen. Een tweede reden voor onze afwijzing van deze motie is het feit
dat in de considerans van de motie
wordt volhard in een afkeuring van het
feit dat dat gedeelte van het bouwprogramma waarover de bewindsman
geen directe controle heeft niet opgenomen is gebleven in het taakstellend
gedeelte.
In motie nr. 11 wordt in feite gevraagd om een derde nota bouwbeleid
vóór 1981. Wij hebben geen behoefte
aan een derde nota bouwbeleid, die alleen maar een momentopname kan
zijn. Wij hebben behoefte aan een constante stroom van informatie van de
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bewindsman over de voortgang op de
bouwmarkt en over de voortgang met
betrekking tot het beleid. De bewindsman heeft deze informatie toegezegd.
Dit is voor ons voldoende. Wij hebben
dus geen behoefte aan een derde nota.
In motie nr. 12 wordt iets gevraagd
dat door de bewindsman reeds is toegezegd. In feite heeft hij ons meer beloofd. Alleen daarom al is deze motie
overbodig. De bewindsman heeft ons
gezegd dat er overleg is met ambtgenoten van Economische en Sociale Zaken en dat dit overleg in een vergevorderd stadium is. Gezien dit feit achten
wij het prematuur de bewindsman nu
te binden aan een termijn van vijf weken, waarbinnen hij dan beslissingen
dient te nemen.
Wat de motie nr. 9 betreft hebben
wij evenals de bewindsman grote
sympathie voor de bedoeling van deze
motie. Herziening van de procedures
bij de toewijzing van woningbouwcontingenten is zeker noodzakelijk. Als
dê motie alleen daarom vroeg, zouden
wij zeker vóór stemmen. De motie gaat
echter verder en wijst een aantal specifieke stappen aan, waarvan wij de portee niet kunnen overzien. Ik noem de
plaats en functie van de provincies, de
status van de provinciale adviesconv
missies. Over deze nogal zwaarwichtige punten, waarover wij binnen afzienbare tijd een advies van de bewindsman tegemoet kunnen zien, kunnen
wij in het kader van een dergelijke motie geen overhaaste uitspraak doen.
Daarom zullen wij tegen deze motie
stemmen.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Bij twee
moties wil ik een toelichting geven op
ons stemgedrag. Wat motie nr. 9 betreft weten wij nog niet hoe de definitieve procedures bij een decentralisatie van het bouwbeleid zullen worden.
Zo lang de decentralisatie van het womingbouwbeleid nog niet heeft plaatsgevonden, lijken ons de voorgestelde
procedures voor de controle door de
vertegenwoordigende lichamen op de
woningbouwprogrammering juist,
maar dan uitdrukkelijk voor de overgangsperiode. Wij zullen dus voor die
motie stemmen.
Ten aanzien van motie nr. 10 geldt
dat de fractie van D'66 ervan uitgaat
dat op zich in de huidige verdeling van
bevoegdheden, de strekking van de
motie ten aanzien van een taakstellend
bouwprogramma juist. Maar in de
ontwikkeling voor decentralisatie van
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het woningbouwbeleid naar de lagere
overheden, die onze fractie steunt, is
juist het punt dat de studies over de
methoden waarop dit het beste kan
verlopen, nog niet zijn afgerond.
De gewijzigde motie-Kombrink c.s.
(15 118, nr. 10) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP
vóór deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-Kombrink c.s.
(15 118, nr. 11) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De gewijzigde motie-De Hamer c.s.
(15 118, nr. 12) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
De Voorzitter: Ik wil de motie-De Beer
c.s. (15 118, nr. 8) toch niet in stemming brengen zonderte zeggen dat
mij is gevraagd, deze motie aan te
houden, maar dat ik heb begrepen dat
de indieners haar wensen te handhaven. Ik stel dit voor alle volledigheid
even vast.
De motie-De Beer c.s. (15118, nr. 8)
wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
De motie-Kombrink c.s. (15 118, nr. 9)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 vóór deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de Tweede Nota Bouwbeleid (15 118) voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.
Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Aangezien mij is medegedeeld dat moet worden aangenomen, dat aanstaande dinsdag de
schriftelijke voorbereiding van wetsontwerp 15 418 (Wijziging van de
Huurwet) niet tijdig voltooid zal zijn,
stel ik voor, dat wetsontwerp af te voeren van de agenda van die dag en ermee te beginnen op woensdag, om
dan op de eerste termijn van de Kamer

Bouwbeleid
Regeling van werkzaamheden
Eems-Dollardregio

over dat ontwerp te laten volgen het
antwoord van de Regering over de positie van de Minister-President.
Ik stel nader voor, de vergadering
van aanstaande dinsdag te beginnen
met de eerste termijn van de Kamer
over het ontwerp, dat wij vandaag nog
hadden willen behandelen, dat is
14 419 (doorstroming hoger beroepsonderwijs) en waarvan ik nu constateer dat het niet met vrucht nog aan de
orde kan worden gesteld tot het tijdstip van sluiting van deze vergadering.
Vandaar dat ik voorstel het van de
agenda van heden af te voeren.
Overeenkomstig de voorstellen van de
Voorzitter wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
de tijdens de openbare commissievergadering over de positie van de coördinerend bewindsman voor ruimtelijke ordening (15 155) ingediende moties, te weten:
de motie-Eversdijk c.s. over het opstellen van een program van eisen
(15 155, nr. 2);
de motie-Rienks c.s. over het tot
stand komen van een gezamenlijk beheer van het Eems-Dollard-estuarium
(15 155, nr. 3);
de motie-Lambers-Hacquebard c.s.
over een Waddenverdrag en uitbreiding van het Eems-Dollardverdrag
(15 155, nr. 4).
De Voorzitter: Mij is gebleken dat deze
moties voldoende worden ondersteund. De Minister heeft opening van
de beraadslaging gevraagd. Ik stel
voor aan zijn verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Minister Beelaerts van Blokland: Mijnheer de Voorzitter! Deze zaak is zeer
lang geleden behandeld. Het lijkt mij
juist, mijn zienswijze over de moties te
geven, althans wat een enkel hoofdpunt betreft.
Naar aanleiding van de motie-Eversdijk-Van Erp kan ik zeggen dat aan het
program van eisen heel hard wordt gewerkt. Tegen dat deel van de motie bestaat geen enkel bezwaar. Het inzenden van het program van eisen vóór
behandeling van de PKB Waddenzee
in de Tweede Kamer zal, gezien de tijd
die het opstellen van het program
vergt, nauwelijks mogelijk zijn. Aan
dat deel van de motie bestaat geen
echte behoefte, omdat het waarschijnlijk qua tijd niet gelukt.
In verband met de motie-Rienks wijs
ik erop dat aan het openbreken van het
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Beelaerts van Blokland
Eems-Dollardverdrag niet wordt gedacht. Aan dat deel van de motie bestaat geen behoefte.
Naar aanleiding van punt a van de
motie van mevrouw Lambers-Hacquebard merk ik op, dat in het overleg met
de Bondsrepubliek Duitsland en Denemarken, dat op 1 juni 1978 nog is gevoerd, duidelijk is gebleken dat een
Wadde'nverdrag niet haalbaar is. Aan
het openbreken van het Eems-Dollardverdrag wordt op zich zelf niet gedacht. De regeling van de rijksgrens
lijkt niet haalbaar, gezien de beduchtheid van de Bondsrepubliek in dezen.
Wat dat betreft, zou ik aanvaarding
van deze motie moeten ontraden.

D
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn reactie op de motie van collega
Van Erp en mij, maar ik wil toch meedelen dat wij die motie zullen intrekken.
Het is namelijk zo dat wij in goed overleg - dat komt gelukkig ook voor kans hebben gezien datgene, wat wij
vroegen, in te passen in de motie op
stuk nr. 3, die straks gewijzigd zal worden ingediend door de heer Rienks.
Wij trekken nu de motie op stuk nr. 2
in, daarmee een kleinebijdrage leverend aan het beperken van de wassende motiestroom.
De Voorzitter: Aangezien de motieEversdijkc.s. (15 155, nr. 2) isingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals de heer Eversdijk al
heeft aangekondigd, trek ik de motie
op stuk nr. 3 in en dien ik een nieuwe
motie in, die het resultaat is van intensief overleg tussen de indieners van de
verschillende moties.
De Voorzitter: Aangezien de motieRienks c.s. (15 155, nr. 3) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Motie
Door de leden Rienks, Eversdijk, Lambers-Hacquebard en Van Erp wordt
de volgende motie voorgesteld.

woordigt die bij beide betrokken landen erkenning hebben gevonden,
door bij voorbeeld de aanwijzing door
de Bondsrepubliek Duitsland van een
gedeelte van zijn territoir tot gebied
vallende onder de Ramsar Conventie,
en de voornemens van de Nederlandse Regering inzake de planologische
kernbeslissing over de Waddenzee en
de aanwijzing in het kader van de Natuurbeschermingswet tot beschermd
natuurgebied van de Dollard;

delingen met de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende ontwikkelingen
in het Eems-Dollardgebied;
bij deze onderhandelingen te streven naar het tot stand komen van een
gemeenschappelijk en gereglementeerd beheer van het Eems-Dollardestuarium;

overwegende, dat zowel Nederland als
Duitsland krachtige pogingen ondernemen om de werkgelegenheid in de
Eems-Dollardregio uit te breiden, ten
einde de sociaal-economische structuur van de aanliggende regio's te verbeteren;

Zij krijgt nr. 6(15 155).

overwegende, dat er geen uniforme
benadering van beide betrokken landen bestaat met betrekking tot de voor
het Eems-Dollardgebied toe te laten
belasting uit milieu-overwegingen;
overwegende, dat de milieuhygiënische normen die Nederland en de
Bondsrepubliek Duitsland hanteren
voor dit gebied niet gelijk zijn, zodat
onvoldoende duidelijk is welke normen voor het totale gebied gelden;
overwegende, dat het ontbreken van
eenduidige normen afbreuk kan doen
aan de verwezenlijking van de milieudoelstellingen welke gehanteerd zouden moeten worden voor het EemsDollardestuarium;
overwegende, dat de bestuurlijke kaders van het Eems-Dollardverdrag,
ook blijkens de aanvullende protocollen, niet voldoende kunnen uitgaan
van een integrale benadering van het
Eems-Dollardgebied;
overwegende, dat het voortduren van
het geschil over het verloop van de
rijksgrens in dat gebied niet bijdraagt
tot een optimaal dienen van de belangen van dit gebied en de aangrenzende regio's;
overwegende, dat de grens zoals die in
het streekplan Groningen wordt gehanteerd een duidelijke ondersteuning
vormt van de Nederlandse opvatting
over het verloop van de rijksgrens;
nodigt de Regering uit:

overwegende, dat het Eems-Dollardgebied belangrijke waarden vertegen-

op basis van bovengenoemde overwegingen een samenhangend programma van eisen op te stellen waaraan in de Eems-Dollardregio de hand
moet worden gehouden om de milieuwaarden van het Eems-Dollardestuarium veilig te stellen;
dit programma van eisen te hanteren als grondslag voor de onderhan-
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De Kamer,
gehoord de beraadslaging naar aanleiding van het grensoverschrijdende
programma Eems-Dollard.egio;

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Ik stel voor de stemming
hierover uit te stellen tot woensdag
a.s. Het is nu mooi genoeg geweest
met het almaar indienen van nieuwe
moties. Wij hebben het er al een paar
keer over gehad dat het niet meer zou
moeten gebeuren, maar het gebeurt
steeds weer opnieuw. De motie ligt er
al zo lang; zij kan nog wel even langer
blijven liggen.
De Voorzitter: Wijzigingen in moties
kunnen allerlei overwegingen in de
fracties meebrengen. Als dus één lid
van de Kamer aanhouding van deze
motie vraagt dan zou ik daaraan willen
voldoen. Daarbij komt ook nog dat deze motie inderdaad al enige tijd geleden is ingediend.

D
Mevrouw Lambers-Hacquebard
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ook als
resultaat van het door de heer Rienks
al genoemde intensieve overleg tussen de woordvoerders tijdens deze inderdaad al lang geleden plaatsgevonden hebbende openbare commissievergadering en verder o m te voorkomen dat er een overlapping met de motie-Rienks bestaat, hebben wij de motie
op stuk nr. 4 gewijzigd.
Hierbij teken ik nog wel aan, dat ik
deze gewijzigde motie al aan het begin
van de week aan de fracties heb doen
toekomen, zodat naar ik aanneem het
zojuist aangevoerde bezwaar hiervoor
niet zal gelden.
De Voorzitter: Ik maak toch verschil
tussen het aan de fracties in concept
doen toekomen van de motie en het
hier indienen ervan. Naar mijn mening
geldt daarom ook voor deze motie datgene wat de heer M. Bakker heeft gevraagd in verband met de motieRienks.
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Dat is niet helemaal juist. Ik
waardeer uw benaderingswijze, maar
de motie van mevrouw Lambers is
eerder aan de fracties toegestuurd zodat elke fractie kennis heeft kunnen ne-
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Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen
1°. negen Koninklijke boodschappen,
ten geleide van de wetsontwerpen:
Naturalisatie van Almeida Mendonca, Cidalia en 22 anderen (15 477);
Naturalisatie van Al-Shakarchi, Rashad en 24 anderen (15 478);
Naturalisatie van Alves da Silva, JoIfo Francisco en 22 anderen (15 479);
Naturalisatie van Balduin, Hubert
Heinrich en 23 anderen (15 480);
Naturalisatie van Chui, Kok Lun en
22 anderen (15 482);
Naturalisatie van Beg, Mirza Ghulamullah en 21 anderen (15 483);
Naturalisatie van Aguas, Maria Anna
en 26 anderen (15 484);
Naturalisatie van Le Brasse, Terence
Mark en 22 anderen (15 485);
Naturalisatie van de Andrade, Pedro
en 27 anderen (15 487).
Felicitaties van het WD-kamerlid De Beer voor Staatssecretaris Brokx en Minister Beelaerts van
Blokland

men van wat hier zou worden voorgesteld en zich daarop heeft kunnen
oriënteren. Ik heb er bezwaar tegen dat
in laatste instantie ter vergadering
opeens nog moties worden gewijzigd
of ingediend.
De Voorzitter: Ik neem er nota van dat
u daar enig verschil tussen maakt.
Ik constateer, dat de motie LambersHacquebard (15 155, nr. 4) is ingetrokken. Zij maakt dus geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
Motie
Door de leden Lambers-Hacquebard,
JEversdijk, Rienks en Van Erp wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging naar aanleiding van het grensoverschrijdend programma voor de Eems-Dollard-regio;
overwegende, dat:
voor een verantwoord beheer van
het Waddengebied, als natuurgebied
van internationale betekenis, internationale afspraken nodig zijn;
dit in het bijzonder geldt voor het
Eems-Dollard-gebied dat zowel in ecologisch als in economisch opzicht als
één samenhangend gebied moet worden beschouwd;
van oordeel, dat bestuurlijke mogelijkheden moeten worden geschapen
voor het beheer van het Eems-Dollard-gebied, gericht op een evenwichtige economische ontwikkeling, tegen
de achtergrond van de aanwijzing
door de Bondsrepubliek Duitsland van
het Duitse gedeelte als gebied in de zin
van de Conventie van Ramsar en de
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Nederlandse aanwijzing van de Dollard als beschermd natuurmonument;
verzoekt de Regering:
met kracht te blijven streven naar
een internationale onderbouwing van
het beleid zoals neergelegd in de planologische kernbeslissing voor het
Waddengebied, in de v o r m van een internationaal statuut voor het Waddengebied;
vooruitlopend hierop prioriteit te geven aan bilaterale regelingen voor al
die onderwerpen (zoals natuurbescherming, milieuhygiënisch beleid,
energiebeleid, economisch beleid en
ruimtelijk beleid) die voor een integraal beheer van het Eems-Dollard-gebied grensoverschrijdende regeling
behoeven;
te streven naar spoedige vastlegging van een wederzijds erkende
grens, met als uitgangspunt voor Nederland de grens aangegeven in het
Streekplan van de provincie Groningen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (15 155).
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, over de
nieuw ingediende moties thans niet te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.

Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. de volgende brieven:
een, van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, met nadere informatie inzake de ontwikkelingssamenwerking met Suriname (13 893, nr. 20);
een, van de Ministervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met
nadere mededelingen inzake het voorgenomen overleg over de programmering van het onderzoek op het gebied van de ruimtelijke ordening
(15 300-XI, nr. 62);
een, van de Minister van Landbouw
en Visserij, over de situering van de 3e
graads opleidingen in het landbouwonderwijs (15 300-XIV, nr. 29);
een, van de Staatssecretaris van
Volksgezondheiden Milieuhygiëne,
over de eigen bijdrage per verpleegdag(15 453, nr. 3).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3°. de volgende brieven e.a.:
een aantal, in verband met de situatie in het noorden van het land;
een, van de secretaris van de Raad
van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, met
het verslag 1977;
een, van het bestuur van de Kon.
Ned. Natuurhistorische Vereniging,
over 'De jacht in Nederland';
een, van het gemeentebestuur van
Dordrecht, over de nieuwe huurwetgeving;
een, van het gemeentebestuur van
Brielle, inzake verkiezing van raadsleden en wethouders;

Daartoe wordt besloten.
Sluiting 17.48 uur.
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een, van het gemeentebestuur van
Holten, voor spoedige behandeling
van een wettelijke regeling betreffende degrondpolitiek;
een, van H. C. Scheffer, over autokosten en openbaar-vervoerskosten;
een, van M. Sicman-Hardeman, over
de beleidsmaatregelen voor de NLO's;
een aantal, over abortus provocatus;
een aantal, over de Open-Schoolproblematiek;
een, van het bestuur van de Stichting De Ombudsman, ten geleide van
het boekje: 'Verkrachting; Je raakt het
nooit meer kwijt'.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies;
4°. een afschrift van een brief aan de
Minister-President van de chef-redacteur van de Uitgeverij Spaarnestad
B.V., over de medewerking van een lid
van het Koninklijk Huis aan een
NCRV-televisieprogramma op 24februari a.s.
Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage.
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Noten

Noot 1 (Zie blz. 3593)

4

De vragen van het lid Konings luiden:

Wil de Minister toezeggen dat hij, indien het overleg daartoe aanleiding
geeft, zijn beleid in de door het LOLO
gewenste richting zal bijstellen?

dat politieke, vakbonds- of andere
maatschappelijke activiteiten van de
betrokkenen onder geen beding bij de
vaststelling van een invaliditeitspercentage mogen worden betrokken?

Noot 3 (Zie blz. 3597)

Noot 4 (Zie blz. 3601)

1
Hoe is uw reactie op het afbreken
door AVO-Verband, NGL en AVS van
het onderwijskundig overleg over de
discussienota 'Uitgangspunten tot een
standpuntbepaling met betrekking tot
een geïntegreerd 4 jarig MAVO'?
2
Hoe oordeelt u over de zinsnede in
de persverklaring d.d. 14-2-1979 van
genoemde organisaties, die luidt:
'Over het op korte termijn integraal
worden van het MAVO, zoals het sinds
jaar en dag door Staatssecretaris de
Jong in het vooruitzicht is gesteld'?
3
Bent u bereid, per 1 augustus 1979
geen leerlingen meer toe te laten tot
het eerste leerjaar van het 3 jarig MAVO, zodat het MAVO na 1 augustus
1981 uitsluitend 4 jarig zal zijn?
4
Deelt u de mening, dat in de in vraag
3 bedoelde overgangsfase via een zinvol onderwijskundig overleg in een
goed klimaat de problematiek van het
integraal 4 jarig MAVO zeker oplosbaar zal zijn?
Noot 2 (Zie blz. 3595)
De vragen van de leden Van der Spek,
Beckers- de Bruijn en M. Bakker luiden:
1
Heeft de Minister kennis genomen
van het feit, dat vanaf 20 februari alle
zeven N.L.O."instituten zijn bezet, mede naar aanleiding van de resultaten
van de Openbare Commissievergadering van maandag 12 februari jl. over
de stichting van nieuwe lerarenopleidingen?
2
Is het de Minister bekend, dat het
Landelijk Overleg Leraren Opleidingen
(LOLO) sinds kort beschikt over prognoses over de onderwijskundige gevolgen van de door de Minister ten
aanzien van de nieuwe lerarenopleidingen genomen maartregelen, met
name de verlaging van de numerus
fixus en de wijziging van de ratio docent/student?
3
Is de Minister bereid, mede op basis
van deze, op de NLO-instituten zelf gemaakte prognoses op korte termijn
met het LOLO te overleggen over de
maatregelen?
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De vragen van het lid M. Bakker lui
den:

De schriftelijk gestelde vragen luiden:

1

van het lid Van der Spek aan de Minister-President:

Is het de Staatssecretaris bekend
dat, gedurende de beroepsprocedure
van H. Leeman te Amsterdam over de
hoogte van diens arbeidsongeschiktheidspercentage, door het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid een stuk is gedeponeerd, dat uitsluitend handelt
over Leemans maatschappelijke, met
name vakbondsactiviteiten?
2
Deelt de Staatssecretaris de mening
dat het volstrekt ontoelaatbaar is, bij
vaststelling van een invaliditeitspercentage overwegingen als in genoemd
stuk neergeschreven, te berde te brengen?
3
Is zulks ook niet een bedreiging of
zelfs aantasting van de positie en integriteit van de medici, die in dezen verantwoordelijkzijn?
4
Is het opstellen en in de overwegingen betrekken van een rapport als het
onderhavige niet te meer ontoelaatbaar, waar het SFB in dezen optreedt
als uitvoerder van een door de overheid uitgevaardigde wet en deze overheid erkent, dat zij zich bij haar optreden dient te onthouden van discriminatie, in welke vorm dan ook?
5
Beschouwt overigens ook de Staatssecretaris de v o r m en de inhoud van
het betrokken stuk als. een aanfluiting
van objectieve rapportage?

6
Kan de Staatssecretaris meedelen of
het gebruikelijk is, althans vaker voorkomt, dat bij uitvoering van de WAObepalingen door bedrijfsverenigingen
een rapportage wordt ondernomen,
die niet op de mate van invaliditeit
maar op het maatschappelijk gedrag is
gericht en wordt het vermoeden, dat
dit het geval is, niet versterkt door de
mededeling van het SFB, dat het rapport 'bij vergissing' bij de stukken is
gevoegd?
7
Wil de Staatssecretaris aan de door
de wet met uitvoering van de WAO-bepalingen belaste instantie doen weten,

Noten

1
Kan de Minister-President toezeggen,
dat door de weersomstandigheden getroffen groepen van de bevolking, zoals boeren en tuinders en in het bijzonder die in de noordelijke provincies,
kunnen rekenen op vergoeding van
rijkswege van de door hen geleden
schade?
Zo ja, via welke departementen en
op.welke wijze zal dit geschieden?
2
Is de Regering bereid o m , indien dat
wordt gevraagd, aan de noordelijke
provincies uitkeringen te verstrekken
om de gevolgen van de ramp op te
vangen?
3
Is de Regering bereid o m , gezien de
toch al slechte economische situatie in
de noordelijke provincies, na deze
sneeuwramp extra structurele maatregelen te nemen ten behoeve van de
werkgelegenheid?
Zo ja, waaruit zullen die bestaan?
van het lid Van der Spek aan de Minister van Sociale Zaken:

1
Komt het voor dat werknemers, die
door de weersomstandigheden niet
hebben kunnen werken, de noodgedwongen verzuimde werkdagen niet
doorbetaald krijgen noch op andere
wijze schadeloos worden gesteld?
2
Wil de Minister maatregelen treffen,
waardoor in dergelijke gevallen alsnog
tot doorbetaling respectievelijk schadeloosstelling wordt overgegaan?
van de leden De Hamer, Voortman,
Spieker en Vellenga aan de MinisterPresident en aan de Minister van Sociale Zaken:
1
Mocht de Regering op de vragen van
het lid Van der Spek van heden een negatief antwoord geven, wil zij dan in
ieder geval een inventarisatie maken
van de kosten van de schade van bijvoorbeeld: veeteelt, mesterijen,
pluimvee, transportbedrijven, ge-
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meenten, bedrijven waar de produktie
stagneerde omdat het personeel niet
op het werk kon verschijnen en van
werknemers, die noodgedwongen
thuis moesten blijven en daardoor
eventueel vermindering van inkomsten hebben, ten gevolge van de strenge winter, die met name de noordelijke provincies heeft getroffen?
2
Is de Regering bereid via verschillende
departementen, wanneer uit de inventarisatie mocht blijken dat groepen
mensen, bedrijven, instellingen, gemeenten e t c , hierdoor in financiële
moeilijkheden geraken, extra middelen beschikbaar te stellen?
van het lid Knol aan de Minister-President:
1
Welke waarde moet toegekend worden aan uw uitspraak, gedaan in een
uitzending van Radio Noord op
16-2-1979 dat «geen bedrijf over de
kop zal gaan ten gevolge van deze barre weersomstandigheden»?
2
Heeft u alvorens u deze uitspraak
deed, hierover contact gehad met de
bewindslieden van Economische Zaken en van Financiën?
3
Bent u bereid en in staat van rijkswege
die middelen te verschaffen, die nodig
zijn om ervoor te zorgen dat inderdaad
geen bedrijf, zoals u zegt, over de kop
zal gaan?
4
Zo neen, beseft u dan, dat u te vroeg te
veel hebt gezegd?

Tweede Kamer
22 februari 1979

Noten
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