
15de Vergadering Dinsdag 6 maart 1979 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 61 leden, te weten: 

Thurlings, Eijsink, Van Kleef, De Vries, 
Van de Rakt, Tjeerdsma, Van der 
Werff, Van Hulst, Elfferich, Vergeer, B. 
de Gaay Fortman, Franssen, Van Kuik, 
Oudenhoven, Van der Werf-Terpstra, 
Vogt, Horbach, Netjes, Letschert, 
Gooden, Vonk-van Kalker, Vrouwen-
velder, Tummers, Zoon, Van Veldhui-
zen, Oskamp, W. F. de Gaay Fortman, 
d'Ancona, Maaskant, Voute, Fischer, 
Van Waterschoot, Trip, Mol, Versloot, 
Teijssen, De Jong, Von Meijenfeldt, 
Van Dalen, Kaland, Van Someren-
Downer, Meuleman, Zoutendijk, Von-
hoff-Luijendijk, Steigenga-Kouwe, 
Post, Van der Jagt, Van der Meer, Kolt-
hoff, Van Hemert tot Dingshof, Wie-
benga, De Cloe, Umkers, Vermeer, 
Maris, Heijne Makkreel, Nagel, De Rijk, 
Kremer, Kloos en Schlingemann, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Tuijnman, Ministervan Verkeer en 
Waterstaat, De Koning, Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Koning, 
Staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken, en mevrouw Smit-Kroes, Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat. 

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

Uijen, Feij en Van Tets, wegens verblijf 
buitenslands; 

Diepenhorst en Steenkamp, wegens 
ziekte; 

Lotiwes, wegens bezigheden elders; 

De Koster, wegens een bezoek aan Ja-
pan en de Volksrepubliek China als 
Voorzitter van de Raad van Europa; 

Broeksz en Baas, wegens deelneming 
aan een vergadering van het Europese 
Parlement; 

Simons, wegens ambtsbezigheden el-
ders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede: 

a. dat het College van Senioren om-
trent de wetsontwerpen nrs. 15 104, 
14 927, 15 355, 15 413, 15 405,15 310, 
14 914 (R 1085) en 14 332 een blanco 
eindverslag heeft vastgesteld; 
b. dat de door het College van Seni-
oren te nemen besluiten, alsmede de 
lijst van ingekomen stukken met de 
door mij gedane voorstellen voor de 
leden ter inzage zullen worden gelegd. 
De op het vorenstaande betrekking 
hebbende stukken zullen in de Hande-
lingen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Regie-
ment van Orde liggen ook de notulen 
van de vorige vergadering voor de le-
den ter inzage. Tenzij enig lid hierte-
gen vóór het einde der vergadering 
bezwaar maakt, zal worden aangeno-
men, dat de Kamer akkoord gaat met 
de voorstellen en dat zij de notulen 
goedkeurt; 
c. dat ik bericht van verhindering tot 
bi jwoning van de vergadering heb ont-
vangen van de Ministers van Buiten-
landse Zaken, van Financiën en van 
Economische Zaken, alsmede van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken. Zij 
zullen bij de behandeling van de wets-
ontwerpen, hun departement betref-
fende, zo nodig vervangen worden 
door de Minister van Binnenlandse Za-
ken, dan wel door de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Tevens heb ik bericht van verhinde-
ring ontvangen van de Gevolmachtig-
de Minister van de Nederlandse Anti l-
len. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XII (Departement van Verkeer en Wa-
terstaat) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1976 (15 104). 

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

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)114 927). 

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

De Voorzitter: De heer Vogt wordt 
aantekening verleend dat hij geacht 
wenst te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Overgangsregeling voor het recht 
op kinderbijslag voor invalide kinde-
ren van 18 tot 27 jaar (15 355); 

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 gemeen-
schappelijke bepalingen overheids-
pensioenwetten (Stb. 1972,650) 
(15 405); 

De berekening van de kosten voor 
de meting van binnenvaartuigen 
(15 310); 

Goedkeuring van het op 2 oktober 
1973 te 's-Gravenhage tot stand geko-
men Verdrag inzake de wet welke van 
toepassing is op de aansprakelijkheid 
wegens produkten (Trb. 1974, 84) 
(14 914, R 1085); 

Aanvulling van artikel 68 van het 
Wetboek van Strafvordering (14 332). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de 'administratieve'be-
handeling van hoofdstuk V (Buiten-
landse Zaken) van de rijksbegroting 
voor 1979 (15 300-V). 
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Deze behandeling geschiedt onder het 
voorbehoud, dat de desbetreffende 
bewindslieden bereid zullen zijn om in 
de eerste helft van dit jaar in een open-
bare vergadering met de Kamer van 
gedachten te wisselen over het ge-
voerde en te voeren beleid. 

De desbetreffende wetsontwerpen 
worden zonder beraadslaging en zon-
der stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de CPN en het lid 
Vogt wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wensen te worden tegen de-
ze wetsontwerpen te hebben ge-
stemd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 

van de rijksbegroting voor 1979 (inclu-
sief het onderwerp Politie) 
(15 300-VII); 

de begroting van het Algemeen bur 
gerlijk pensioenfonds voor 1979 
(15 300-A); 

de begroting van het Gemeente-
fonds voor 1979 (15 300-D); 

de begroting van het Provinciefonds 
voor 1979 (15 300-E); 

de begroting van het Staatsdrukke-
rij- en Uitgeverijbedrijf voor 1979 
(15 300-F). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Ik geef thans eerst het 
woord aan de leden die in eerste ter-
mijn wil len spreken over het onder-
werp Politie. 

D 
Mevrouw Vonk-Van Kalker (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Zoals bij be-
antwoording van vragen vaker ge-
beurt, roept ook de memorie van ant-
woord op het voorlopig verslag van de 
Commissies voor Binnenlandse Zaken 
en voor Justitie over het politiebeleid 
meer vragen op dan dat de gegeven 
antwoorden duidelijkheid verschaffen. 
Een belangrijk deel van mijn betoog 
zal dan ook gewijd zijn aan een nadere 
beschouwing van die memorie van 
antwoord, want de beantwoording is 
zodanig dat wij telkens in onzekerheid 
blijven over het beleid op langere ter-
mijn. Dus: ofwel het beleid op langere 
termijn ontbreekt, ofwel de bewinds-
lieden slagen er niet in, hun wezenlijke 
inzichten aan het parlement over te 
brengen en schieten hierin dan ook te 
kort. Een begrotingsdebat biedt ons 
immers als geen andere de gelegen-
heid om de achterliggende filosofie 

van het hele politiebeleid nog eens 
wat nader naar voren te halen en met 
de bewindslieden te discussiëren over 
het hoe en waarom van de politie nu 
en in de toekomst. 

Hoewel er buitengewoon veel valt te 
zeggen over de politie, getuige ook de 
discussies in de achter ons liggende 
periode, zal ik mij in dit korte tijdsbe-
stek moeten beperken tot een aantal 
hoofdzaken, met name enige aspecten 
van de opleiding, het selectie- en aan-
stellingsbeleid, de democratisering en 
vermaatschappelijking van het poli-
tie-apparaat, de klachtenbehandeling 
en de reorganisatie. 

Ten aanzien van de opleiding en 
vooral het in mijn visie belangrijkste 
aspect daarvan, het aanleren van soci-
ale vaardigheden, zeggen de bewinds-
lieden in de memorie van antwoord 
onder andere, dat de ti jd, die thans 
wordt besteed aan uitsluitend vormen-
de activiteiten is gebracht van 4 op 8 
uur per week. De onder andere uit de 
publikatie van het Amsterdamse klach-
tenbureau politie-optreden 'Een jaar 
Amsterdamse doofpot' blijkende te-
kortkomingen in het optreden van de 
politie, zijn naar mijn mening voorna-
meiijk te verklaren uit de kloof tussen 
de maatschappij-opvattingen van vele 
politiefunctionarissen en een sterk 
veranderende maatschappijvisie, 
waarmee ook de politie veelvuldig in 
aanraking komt. 

Als je kijkt naar de middelbare be-
roepsopleidingen die over het alge-
meen vier jaar duren en je vergelijkt de 
duur van die opleidingen, voor b i ^ 
voorbeeld kleuterleidsters, die toch 
met een wat gemakkelijker 'publiek' 
omgaan, met de primaire opleiding 
voor politiefunctionarissen die maar 
één jaar duurt, dan kan ik met de beste 
wil van de wereld niet inzien waarom 
de bewindslieden met enige trots 
spreken van acht uur vorming per 
week, te meer niet, omdat in enkele 
gevallen die acht uur nog niet eens ge-
haald worden. Dit staat in geen ver-
houding tot de, ook zeker door mij niet 
onderschatte, zware taak, die een ad-
spirant-politieambtenaar wacht. En na-
tuurlijk speelt ook de leeftijd een rol. 
De gemiddelde jeugdige leeftijd hoeft 
niet a priori een beletsel te zijn voor 
een goed politie-optreden; achteraf 
zou het gebrek aan levenservaring 
voor het beoordelen van situaties wel 
eens vrij rampzalig kunnen blijken te 
zijn. 

Overigens is het mij opgevallen hoe 
weinig geëmancipeerd de bewindslie-
den zelf zijn, in tegenstelling tot het-
geen zij betogen over het emancipatie-
beleid bij de politie, waarover zij in de 

memorie van antwoord zeggen, spre-
kend over de politie-ambtenaar, dat 
zijn mogelijkheden door de gewijzigde 
opleiding verbeterd worden om de 
juist houding te vinden ten opzichte 
van het publiek. Op het emancipatie-
beleid kom ik straks echter nog terug. 

Dat de stageperiode waarvan sprake 
is in de memorie van antwoord even-
eens zou bijdragen tot die juiste nou-
ding betwijfel ik. Naar mijn mening 
zou die namelijk niet alleen gericht 
moeten zijn op een daadwerkelijke 
confrontatie met het dagelijks politie-
werk, maar ook op het aanleren van 
sociale vaardigheden, zoals ik hiervoor 
al zei. Het zou het overwegen waard 
zijn om, nu in de primaire opleiding 
daarvoor zo weinig tijd beschikbaar is, 
die stageperiode helemaal te benutten 
om de jonge politie-ambtenaar meer 
vertrouwd te maken met maatschap-
pelijke problemen en de oorzaken en 
oplossing daarvan. 

Daarvoor zouden zij bij voorbeeld 
kunnen worden gestationeerd bij de 
instellingen voor maatschappelijk 
werk. Het voordeel daarvan is ook nog, 
dat zij daardoor in hun uiteindelijke 
praktijk een beter inzicht zullen hebben 
in de mogelijkheden van doorverwij-
zing van personen, die in de maat-
schappij in de knel zijn geraakt. Wat 
verstaan de bewindslieden overigens 
onder een 'langere stageperiode'? 
Langer dan wat en hoeveel langer? 

Zijn de bewindslieden, gezien het 
hierover betoogde, bereid bij de inter-
departementale werkgroep, die de aan-
bevelingen uit het rapport van het 
WODC nader moet uitwerken ook het 
ministerie van CRM te betrekken? Dat 
zou meteen goed aansluiten bij het-
geen in het rapport 'Politie in verande-
ring' is opgenomen en bij de opmer-
kingen van de bewindslieden zelf op 
blz. 1 van de memorie van antwoord, 
dat ook zij menen dat de politie in onze 
gecompliceerde verzorgingsstaat een 
toenemende welzijnsfunctie heeft te 
vervullen en dat er in de regeringsver-
klaring sprake van was, dat een ver-
breding van de taak van de politie-
ambtenaren naar de-maatschappelijke 
dienstverlening zou worden bevor-
derd. 

Wat mij bij de selectie van politie-
personeel bijzonder interesseert, is of 
er ook een onderzoek plaatsvindt naar 
de houding van de sollicitant ten op-
zichte van bij voorbeeld etnische min-
derheden of vrouwen die mishandeld 
of verkracht zijn. Om excessen, zoals 
beschreven in 'Een jaar Amsterdamse 
doofpot' te voorkomen, is het mijns in-
ziens dringend gewenst dat politie-
functionarissen zich onbevooroor-
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Vonk-van Kalker 

deeld kunnen opstellen. Wat is de me-
ning van de bewindslieden hierover en 
in hoeverre is men bij de aanstelling 
van een functionaris overtuigd van zijn 
of haar vaardigheden in dezen? 

Het verheugt mij bijzonder dat de 
bewindslieden nogmaals uitdrukking 
hebben gegeven aan hun bereidheid 
ook vrouwen een kans te geven bij de 
politie. Betekent dit echter ook gelijke 
kansen? Wat ook de redenen mogen 
zijn voor het niet aanstellen van meer 
vrouwen bij de Bredase politie, een feit 
blijft dat vrouwen daar dan niet dezelf-
de kansen hebben gekregen als man-
nen. 

Betekent dit echter ook dat de be-
windslieden vrouwen bij voorrang die 
kansen willen geven? Zijn zij dan ook 
bereid te bevorderen dat er speciaal 
op vrouwelijk personeel gerichte wer-
vingsadvertenties komen, waarin ook 
duidelijk wordt aangegeven dat vrou-
wen die gelijke kansen binnen het poli-
tieapparaat hebben? 

Zoals wij allen weten wordt de werk-
loosheid onder vrouwen, relatief ge-
zien, steeds groter en is er nog steeds 
sprake van personeelstekort bij de po-
litie. Het mes zou dus aan twee kanten 
kunnen snijden, nog afgezien zelfs van 
de voordelen die vrouwen in het appa-
raat zelf zouden kunnen hebben in de 
vermaatschappelijking van het appa-
raat. Hetzelfde geldt overigens voor 
vertegenwoordigers van etnische min-
derheden. Ook onder hen is de werk-
loosheid groot. Ook zij zouden een 
functie kunnen vervullen in die ver-
maatschappelijking. 

De onderwijskundige Dors heeft 
daarop met name gewezen tijdens een 
door de stichting 'J'accuse' gehouden 
bijeenkomst. Zijn de bewindslieden 
van mening dat ook deze mensen in 
aanmerking komen voor een speciale 
werving en bij voorrang een plaats in 
het politie-apparaat verdienen? Ik ben 
mij ervan bewust dat alleen zij, die het 
Nederlandschap bezitten, in aanmer-
king kunnen komen. Misschien ver-
dient het wel aanbeveling ook dat eens 
nader te bezien. 

Vooral de wijze van democratise-
ring, openheid en vermaatschappelij-
king bij de politie baart ons zorgen. Ik 
geef toe dat de Amsterdamse doofpot 
en de vermelding in de Volkskrant van 
16 februari jongstleden, dat er in 1978 
bij de Haagse politie 241 klachten zijn 
binnengekomen over haar optreden, 
een enigszins eenzijdig beeld geven. 

Ik weet ook dat de politie goed, zelfs 
zeer voortreffelijk werk doet, en dat zij 
zich relatief gezien - tot onze vreugde 
- weinig van wapens bedient, maar 

deze klachten zijn toch iets meer dan 
een symptoom. Zij moeten ons toch 
ten minste duidelijk maken dat er iets 
fundamenteel fout gaat of dreigt te 
gaan. Wij kunnen dat niet voorkomen 
door alleen maar een betere klachten-
regeling, want dat is symptoombestri j-
ding. 

Delen de bewindslieden trouwens 
de conclusies uit de 'Doofpot' en zijn 
zij bereid veranderingen in de daar ge-
suggereerde zin serieus in overweging 
te nemen? Kortheidshalve verwijs ik 
dan naar de blzz. 247 t/m 254 uit het 
rapport. 

Naast een verbeterde klachten-
regeling en opleiding zal er ook snel 
gewerkt moeten worden aan de veran-
dering van hiërarchische en democra-
tische structuren enerzijds en open-
heid naar het publiek toe anderzijds. 
Want hoe kunnen de bewindslieden er 
prat op gaan dat in de opleiding de 
grondslag wordt gelegd voor 'een de-
mocratische gezindheid en dienover-
eenkomstige houding en taakuitoefe-
ning' - waar ik overigens ook mijn dui-
delijke twijfels over behoud - als de 
politiefunctionarissen daar in hun ei-
gen apparaat absoluut niet mee uit de 
voeten kunnen? Ofte wel ; wi j juichen 
opleiding tot democratische gezind-
heid toe, maar dan moet de democrati-
sering van het apparaat daar ten min-
ste gelijke tred mee houden of liever 
nog, daarop vooruitlopen. Want hoe 
kan van een politiefunctionaris ver-
wacht worden dat hij/zij zelfstandig, 
creatief en inventief op ongetwijfeld 
vaak spanningsvolle situaties kan re-
ageren, als hij/zij slechts gewend is be-
velen op te volgen en orders uit te voe-
ren? 

Bij uitvoering van de politietaak be-
horen de uitvoerders op alle niveaus 
duidelijk betrokken te worden, zodat 
men in gezamenlijk overleg kan uitma-
ken welke methode de beste is, waar-
door voor iedere betrokkene duidelijk 
wordt in welk kader wordt gehandeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Geen symp-
toombestri jding, maar beleid is nood-
zakelijk; dat beleid spreekt niet uit het 
toestaan van harder politie-optreden 
en niet uit maatregelen die zonder 
vooroverleg worden genomen, zoals 
veiligheidsfouillering in Amsterdam of 
uit het zonder enige vorm van overleg 
oprichten van arrestatieteams, om van 
de militaire bewapening met snelvuur-
wapens nog maar niet te spreken. Dat 
beleid bestaat ook niet uit het ooglui-
kend toestaan van methoden die knok-
ploegen hanteren om krakers uit wo-
ningen of andere panden te verwijde-
ren, en niet uit het toelaten van een 
wildgroei in de particuliere bewakings-

diensten. Kortom, een beleid dat deze 
bewindslieden blijkbaar niet maken, 
gezien het nemen van allerlei ad hoc 
maatregelen enerzijds en het ontbre-
ken van maatregelen anderzijds, waar 
door misschien meer agressie wordt 
opgeroepen dan voorkomen. 

Daarmee ben ik beland bij het on-
derwerp reorganisatie van de politie 
en de nieuwe Politiewet. Die zaken 
moeten zo spoedig mogelijk goed ge-
regeld worden. Zo langzamerhand is 
iedereen wel van de noodzaak daarvan 
doordrongen, maar - zoals ook mijn 
fractiegenoot Kolthoff nog zal zeggen 
- er bestaat absoluut geen zekerheid 
over welke reorganisatie van het bin-
nenlands bestuur dan ook en - omdat 
de bewindslieden de reorganisatie van 
de politie daar zo nadrukkelijk aan op-
hangen - evenmin over die reorgani-
satie in een nieuwe Poltiewet. 

Kunnen de bewindslieden inmiddels 
mededelen welk departement het 
touwtrekken om de eerste verantwoor-
delijkheid heeft gewonnen voor een 
samengevoegde rijks- en gemeente-
politie of gaat dit touwtrekken not, on-
verminderd voort? De bewindslieden 
geloven zelf kennelijk ook niet meer zo 
erg in de reorganisatie, getuige hun op-
merking in de memorie van antwoord 
dat de klachtenregeling zodanig zal 
moeten worden opgesteld dat zij ook 
kan worden ingepast in de huidige Poli 
tiewet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft zich inmiddels al bij voorbaat 
verzekerd van een waterdicht alibi 
voor het afzien van plannen tot reorga-
nisatie van het binnenlands bestuur 
door de instelling van de territoriale 
werkgroepen. Men moet wel erg opti-
mistisch van aard zijn om te geloven 
dat de adviezen van die werkgroepen 
in een richting zouden wijzen die de 
verworvenheden van bijna alle leden 
van die werkgroepen zouden aantas-
ten. Ook gezien vanuit een andere 
door mij beklede functie, maar zeker 
gezien de noodzaak voor reorganisatie 
van het politie-apparaat zou ik er met 
klem op willen aandringen dat de Re-
gering haar eigen flinkheid maar eens 
toont en op korte termijn een aantal 
knopen doorhakt teneinde eindelijk 
meer duidelijkheid te krijgen over te 
verwachten veranderingen, en niet 
langer haar verantwoordelijkheden af 
te schuiven onder het mom van in-
spraak. Eén ding is wél duidelijk, nl. 
dat het beleid niet duidelijk is. 

Zoals ik al zei, de beantwoording in 
de memorie van antwoord roept meer 
vragen op dan ze duidelijk maakt. 
Vaagheid is troef. Misschien is dat ook 
het kenmerk van dit kabinet. Maar ik 
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van Kalker 

blijf dapper proberen er toch nog wat 
meer zicht op te krijgen. Betekenen de 
antwoorden van de bewindslieden op 
blz. 1 van de memorie van antwoord 
misschien dat zij met mij van mening 
zijn dat het hoofdaccent van de politie-
taak moet verschuiven van repressie 
naar preventie en signaleren ten be-
hoeve van het beleid? En wat is er nu 
precies aan de hand met de reservis-
ten? Kan hier een verschil gesigna-
leerd worden tussen de theorie en 
praktijk? Hoe is het antwoord van de 
bewindslieden daarover anders te rij-
men met de uitspraken van de voorzit-
ter van de politiebond? 

Ook de beantwoording van de vra-
gen vanuit onze fractie naar aanleiding 
van het door de Rotterdamse politie 
gebruikte geweld jegens vrouwen die 
juist protesteerden tegen agressiviteit 
van mannen laat vaagheid zien. De Mi-
nister van Binnenlandse Zaken ant-
woordt alleen maar dat gebruik van 
geweld soms nodig is. Onze vraag was 
nu juist of in dit geval dit geweld nodig 
was. Kan de Minister dit mondeling 
toelichten? 

Ook met betrekking tot de antwoor-
den over het rapport 'Politie in veran-
dering' geven de bewindslieden er 
nauwelijks blijk van zelf een opinie te 
hebben. Er wordt alleen maar gezegd 
dat dit een mooi discussie-onderwerp 
is. Discussie door wie? Voor wie? Of 
hebben de bewindslieden er mis-
schien geen mening over? Wordt het 
geen tijd dat ook zij en het parlement 
zich eens in die discussie mengen, op-
dat eindelijk eens duidelijk wordt waar 
het met de Politie naar toe moet? 

D 
De heerTjeerdsma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is een spreekwoord dat 
luidt: wie aan de weg t immert heeft 
veel bekijks. In een moderne versie 
zou gezegd kunnen worden: wie aan 
de weg t immert heeft veel kritiek. Als 
het al van een bepaalde groep gezegd 
kan worden, dan is het wel van de poli-
tie. Vanaf deze plaats wi l ik beginnen 
met onze waardering u i t te spreken 
voor het ingetogen optreden van de 
politie in het algemeen en voor het 
werk van allen die in dit kader leiding 
moeten geven. 

Uit de uitvoerige en duidelijke me-
morie van antwoord - waarvoor we 
onze dank uitspreken - en uit onze con-
tacten met de politiefunctionarissen 
weten we dat grote zorg aan de oplei-
ding en vorming wordt besteed. In dit 
kader van opleiding en vorming wil ik 
hieraan graag toevoegen: begeleiding 
en opvang. Daaraan kan nog wel wat 

De heer Tjeerdsma (CDA) 

gebeuren. Als namelijk een politie-
functionaris wordt ingezet voor een 
zeer moeilijke taak en bijna zonder on-
derbreking zijn of haar taak weer on-
der normale omstandigheden moet 
verrichten, vraagt dit wel erg veel van 
de betrokkene. 

Als voorbeeld noem ik de inschake-
ling van de politie bij de vliegtuigramp 
op Tenerife. Na dagen in dit verschrik-
kelijke oord verkeerd te hebben, moest 
men bijna zonder een redelijke opvang 
zijn normale werkzaamheden weer 
verrichten. Wij hopen dat de Minister 
onze mening deelt dat dit alles een 
bron van niet aflatende zorg is. 

Gezien de uitvoerige informatie en 
documentatie in de memorie van ant-
woord kunnen wij over dit hoofdstuk 
kort zijn te meer nu de wijziging van de 
politiewet met het oog op de samen-
werking in de Tweede Kamer aan de 
orde is. Wij hopen dat het de Minister 
gelukt de nieuwe politiewet, die zoals 
de bewindsman zegt, een provinciale 
politiewet zal zijn - wij hebben daar-
van met instemming kennis genomen; 
het staat ook in het CDA-programma -
nog deze kabinetsperiode in het 
Staatsblad te krijgen. 

De koppeling aan de nieuwe provin-
cies brengt met zich, aldus de beide 
bewindslieden, dat de ontwerppolitie-
wet eerst na de wetsontwerpen inzake 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur aan de Tweede Kamer zal kun-
nen worden aangeboden. Mag men 
daaruit concluderen, dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken verwacht, dat 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur ook nog deze kabinetsperiode 
rond komt of zit aan de andere kant de 

Minister van Binnenlandse Zaken te 
wachten op de inbreng van de Minis-
ter van Justitie? 

Betreffende de samenwerking tus-
sen rijks- en gemeentepolitie vragen 
wi j ons af, of niet meer gemeen-
ten of regio's te noemen waren - be-
halve dan Eindhoven - waar deze sa-
menwerking geformaliseerd is. Moet 
daaruit geconcludeerd worden, dat be-
doelde samenwerking toch nog op een 
laag pitje staat? Zoals gezegd, gaat de 
memorie van antwoord uitvoerig in op 
vorming en opleiding van het politie-
personeel. 

Het spijt ons te moeten constateren, 
dat de begeleiding van vrouwen van 
deze wetsdienaars geheel buiten be-
schouwing blijft. Kan het al ongeluk-
ken veroorzaken, als een chauffeur 
met ruzie de deur uitgaat, bij ongere-
gelde diensten, zoals bij de politie 
werkt de gezinsverstoring dat nog 
meer in de hand. Elk modern bedrijf 
heeft naast zorg voor zijn personeel 
ook aandacht voor het gezinsleven. 
Wat denkt de Minister in het kader van 
de welzijnsfunctie van de politie hier-
aan te kunnen doen? 

Met enige teleurstelling hebben wi j 
er kennis van genomen, dat het niet in 
de bedoeling ligt om meer dan tot nu 
toe gebruik te maken van de reserve-
politie. Dit wekt de indruk dat men niet 
erg tevreden is over of in de toekomst 
geen taak meer ziet voor dit vri jwil l i-
gerskorps. Op de bestaande korpsen 
van de rijkspolitie moet dit wel een de-
primerende indruk maken. Men 
spreekt naast welzijnsfunctie - het 
dienstverlenend karaktervan de politie 
- ook wel over vermaatschappelijking 
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van de politie. Onze fractie dacht, dat 
het de vermaatschappelijking van de 
politie in de hand zou kunnen werken, 
als juist meer dan tot nu toe gebruik 
van de reserve-politie gemaakt zou 
worden. Ook dat zou een brug tussen 
politie en burger kunnen zijn. De oplei-
ding moet dan wel tot haar recht ko-
men. Deelt de Minister deze zienswij-
ze? 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de samenvatting van de 
discussies op het congres van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten 
vorig jaar heeft de burgemeester van 
Utrecht de volgende gedachte gepo-
neerd: 

'De politie is een soortgelijk onder-
werp als mazelen, verkiezingspropa-
ganda en inkomstenbelasting. Ieder-
een heeft ermee te maken, iedereen 
spreekt er over mee, iedereen heeft er 
verstand van.' 

Wij delen deze gedachte, en ook wij 
vinden het een goede zaak dat de poli-
tie ter discussie staat. Een democrati-
sche maatschappij moet zich dat kun-
nen veroorloven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duide-
lijk, dat vooral het rapport 'Politie in 
verandering' een nieuwe impuls aan 
de discussies heeft gegeven. Naast het 
denken en praten over structuren, 
wordt terecht in dat rapport het accent 
gelegd op formuleren van de doelstel-
lingen van het politiebeleid. Pas als de 
doelstellingen door de politiek verant-
woordelijke organen zijn vastgesteld, 
kan worden bekeken op welke wijze 
deze het best kunnen worden verwe-
zenlijkt, en welke organisatie daarbij 
past. Het komt ons voor, dat door deze 
ontwikkeling een wezenlijk element 
wordt toegevoegd aan die zaken, die 
straks in de nieuwe Politiewet behan-
deld zullen worden. 

In de memorie van antwoord op het 
voorlopig verslag van deze Kamer stel-
len de bewindslieden, dat deze discus-
sies over de politie ook een rol kunnen 
spelen bij de behandeling van hun 
voorstellen met betrekking tot die 
nieuwe wet. Dit antwoord vinden wij 
wat vaag. Wij kunnen ons voorstellen, 
dat de Regering niet om deze discus-
sies heen kan. Onze vraag is in dit ver-
band, of de Regering duidelijker wil 
verklaren, dat bij het voorstel van de 
nieuwe wet op deze discussies zal 
worden ingegaan? Het is in onze ogen 
bij voorbeeld zeker niet uitgesloten dat 
de tekst van artikel 28 van de huidige 
Politiewet, waarin de taak van de poli-
tie is vastgelegd, zal moeten worden 
aangepast. 

Eerste Kamer 
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Als het rapport op grond van een 
nieuwe omschrijving van de doelstel-
lingen van het politiebeleid, conclu-
deert dat de politie belast moet zijn 
met een beschermingstaak en een 
welzijnstaak, en als het rapport meent, 
dat de uitvoering van deze taken moet 
gebeuren door geografisch gedecen-
traliseerde wijkteams met een algeme-
ne taakstelling, dan is deze conceptie, 
of men deze nu wel of niet, geheel of 
gedeeltelijk wil overnemen, van zo 
groot belang, dat de Regering zich bij 
het indienen van een nieuw wets-
ontwerp over de politie hierover wel 
moet uitspreken. 

Er is een tweede algemeen aspect 
dat ik wil aanroeren. Dat is niet zozeer 
de globale lijn die zit in het politie-
beleid, als wel het verband tussen de on-
derdelen. Dit beleid moet op duidelijke 
wijze gevoerd worden. Er moet ver-
band zijn tussen de verschillende be-
leidsmaatregelen die worden overwo-
gen. Mijn fractie stelt hierbij wel een 
vraagteken. Bij het doornemen van de 
memories van toelichting op de begro-
tingen van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken hebben wi j opgemerkt dat er 
maar liefst elf onderzoeken en rappor-
ten betreffende de aspecten van het 
politiebeleid momenteel aan de orde 
zijn, en dan zie ik nog af van het rap-
port 'Politie in verandering', waarover 
ik al gesproken heb. Ik wil deze onder-
zoeken nog eens opsommen. Het zijn 
de volgende: 

Onderzoek naar de functie van de 
wijkagent. 

Onderzoek naar de behoefte aan 
sterkte in de gemeentelijke politiekorp-
sen van Apeldoorn, Eindhoven en Nij-
megen. 

Rapport van de commissie onder-
zoek kosten gemeentepolitie. 

Onderzoek naar een geschikt politie-
wapen en de daarbij te gebruiken mu-
nitie. 

Onderzoek naar de primaire politie-
opleiding. 

Onderzoek naar de mogelijkheden 
van inzetmodellen voor de assistentie-
surveillance. 

Onderzoek inzake bij de praktijk van 
de opsporingsactiviteiten te volgen 
procedures. 

Onderzoek op het gebied van de pre-
ventieve surveillance. 

Vooronderzoek naar de hulpverle-
ningstaak van de politie. 

Studie naar de gevolgen van auto-
matisering in de politiekorpsen. 

Onderzoek naar de besteding van de 
tijd door en de belasting door het werk 
bij het politiepersoneel. 

Bij het opnoemen van deze reeks on-
derzoeken en rapporten, die gelijktijdig 
plaatsvinden rijst de vraag welke lijn 
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hierin zit. Het komt ons voor dat som-
mige onderzoeken elkaar gedeeltelijk 
overlappen. Kan de Regering aange-
ven welk verband er tussen deze on-
derzoeken is, en hoe de verschillende 
taakopdrachten luiden? Tegelijk lijkt 
het mij nuttig nog eens een overzicht 
te krijgen van alle landelijk opererende 
commissies op het terrein van de poli-
tie, en wat hun taak is. Ik ga er graag 
mee akkoord, mijnheer de Voorzitter, 
als de Regering dit onderdeel van mijn 
betoog schriftelijk beantwoordt, liefst 
vóór de behandeling volgende week. 
Wij willen een algemeen commentaar 
horen op deze vragen. 

In het verlengde hiervan moet ik 
constateren, dat het ongeveer hetzelf-
de ligt met het gevarieerde samenstel 

- van bestaande richtlijnen. Daarover 
wordt onder meer gesproken in het 
jaarverslag van het Openbaar Ministe-
rie over 1977, bladzijde 10. Nog los van 
het karakter van al die richtlijnen, zijn 
het er zoveel, en bestrijken zij een zo 
groot terrein, dat het niet denkbeel-
dig is, dat degenen die er in de praktijk 
mee moeten werken, door al die richt-
lijnen het zicht op het beleid kwijtra-
ken. Zou het geen aanbeveling verdie-
nen, periodiek, bij voorbeeld jaarlijks 
of tweejaarlijks, een overzicht te ma-
ken van de op dat ogenblik van kracht 
zijnde richtlijnen? Dat zal een hoop 
verwarring voorkomen, en een over-
wogen politie-optreden ten goede ko-
men. 

Een derde algemeen punt dat ik bij 
deze begrotingsbehandeling wil aan-
roeren is de verhouding poli t ie-pu-
bliek, en wel met name het klachtenbe-
leid. In het voorlopig verslag (me-
vrouw Vonk is hierop ook ingegaan) 
van deze Kamer is de vraag gesteld of 
de bewindslieden bereid zijn te over-
wegen dit klachtenbeleid los van de 
nog in te dienen nieuwe Politiewet te 
regelen. Inhoudelijk lijkt het ons heel 
goed mogelijk dit te doen, bij voor-
beeld door middel van wijziging van 
de huidige Politiewet. Dit punt staat 
nogal los van de structurele aspecten 
van de reorganisatie van dat politiebe-
stel, maar bovendien lijkt het ons 
belangrijk dat de overheid op dit punt 
snel regelend gaat optreden. De 
rechtszekerheid van de burger én niet 
minder van de politieman is er in hoge 
mate mee gediend. Het antwoord van 
de Regering vinden wij wat cryptisch. 
De Ministers stellen: 

'Wij hebben besloten dat deze klach-
tenregeling zodanig moet zijn, dat zij 
ook in de huidige Politiewet inpasbaar 
is.' Zij geven hiermee een opening, 
maar lokken ook de volgende vraag 
uit: 
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Is de Regering bereid toe te zeggen, 
dat zij zo spoedig mogelijk bij de Sta-
ten-Generaal zal komen met een wets-
ontwerp tot regeling van de klachten-
procedure? Graag horen wij een reac-
tie van de bewindslieden op dit punt. 

Mijnheer de Voorzitter! In verband 
met de toegemeten tijd zal ik niet in-
gaan op een aantal onderdelen van het 
politiebeleid, met name niet op de 
sterkteproblematiek, de problematiek 
van de uitrusting en materiaalvoorzie-
ning en die van de opleiding en vor-
ming. Wij menen, dat daaraan aan de 
overzijde en bij de schriftelijke voorbe-
reiding voldoende aandacht is be-
steed. Niettemin is er een onderdeel 
waaraan wi j wel degelijk aandacht wi l -
len besteden, te weten de reorganisa-
tie van de politie. Op drie punten wil ik 
daarbij ingaan, nl: 

- de koppeling van de herziening 
van het politiebestel aan de herinrich-
ting van het binnenlands bestuur; 

- de samenwerking tussen rijks- en 
gemeentepolitie, vooruit lopend op de 
reorganisatie; 

~ de samenwerking tussen de poli-
tie en andere hulpverleningsdiensten. 

In de eerste plaats kom ik op de kop-
peling van de herziening van het poli-
tiebestel aan de herinrichting van het 
binnenlands bestuur. Aan de overzijde 
hebben de bewindslieden zeer duide-
lijk gesteld, dat men kan rekenen op in-
diening van het nieuwe politie-ont-
werp kort na de indiening van de wijzi-
gingsvoorstellen op de wetsontwer-
pen inzake de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. Dat zeiden de 
ministers op 24 oktober 1978, onge-
veer 4V2 maand geleden. Het politie-
wetsontwerp hoopten zij nog dit parle-
mentaire jaar in te dienen, dus voor 
komende Prinsjesdag. Wij zijn met de 
Regering van mening dat die koppe-
ling in beginsel wenselijk is. Wij wil len 
een gedecentraliseerde politie, maar 
niet met de huidige proviciale inde-
ling. 

Intussen bereiken ons niet de meest 
optimistische geluiden over de herin-
richting van het binnenlands bestuur. 
Er schijnt vertraging op te treden. Mijn 
collega Van de Werf zal daar straks 
dieper op ingaan. Voor dit debat is in-
teressant wat de bewindslieden gaan 
doen met de koppeling, als het proces 
van de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur wordt vertraagd. Is het 
in het licht van de ontwikkeling nog 
mogelijk het ontwerp van een nieuwe 
Politiewet dit parlementaire jaar in te 
dienen? Als dat niet het geval is, wan-
neer is in de ogen van de Ministers het 
ogenblik gekomen om deze twee reor-
ganisatieprocessen los te koppelen? 
Nolens volens, ook in mijn ogen. 

Eerste Kamer 
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Ik wi l in dit verband een passage uit 
het regeerakkoord citeren (par. 5 sub 2): 

'Mocht evenwel komen vast te staan 
dat de bestuurlijke reorganisatie, 
waarmee de herziening van het politie-
bestel verbonden is, langer zal uitblij-
ven dan ten tijde van de behandeling 
van die nota (vraagpunten) werd ver-
ondersteld, dan zal de Regering in 
overleg treden met de Kamer om het 
gestelde doel; opheffing van de ver-
snippering van het politie-apparaat 
onder veiligstelling van democratische 
controle op het functioneren van de 
politie, op andere wijze te verwezenlij-
ken.' 

Het is van belang om toch een da-
tum te stellen, waarop eventueel los-
gekoppeld kan worden. Bij herziening 
van het politiebestel speelt immers 
niet alleen de territoriale indeling van 
de politie in verband met de nieuwe 
provincies, maar ook de vorming van 
één Nederlandse politie een rol. Het zou 
te betreuren zijn als dat tweede aspect 
al te lang moet wachten. In onze ogen 
zou de herziening van het Politiebestel, 
als de reorganisatie van het binnen-
lands bestuur stagneert, beter in twee 
fasen kunnen verlopen. 

Namelijk een eerste fase waarbij het 
ene politiekorps wordt gevormd en 
waarbij de organisatie tijdelijk wordt in-
gebed in de al bestaande districten van 
de rijkspolitie. Een aantal daarvan 
komt al overeen met de huidige provin-
cies, zoals de districten in het Noorden. 
De schaal lijkt een goed functioneren te 
waarborgen. In een later stadium kan 
dan worden overgegaan tot een defini-
tieve provinciale indeling; dat is dan de 
tweede fase. 

Deze gedachte ligt in het verlengde 
van de schaalgrootte, waarin de be-
windslieden denken als het om samen-
werkingsregelingen van de huidige 
korpsen gaat (zie Hand. II, blz. 733). 
Graag verkrijg ik een reactie van de zij-
de van de Regering op dit punt. Ik wil 
steun betuigen aan de opvatting van 
de bewindslieden, dat samenwerking 
tussen bestaande politiekorpsen in-
derdaad op de schaal van de huidige 
rijkspolitiedistricten moet plaatsvin-
den. Wij hopen dat zij daaraan vast-
houden; de duidelijkheid is met deze 
visie zeker gediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn laatste 
punt in het kader van de herziening 
van het politiebestel betreft de samen-
werking van de politiekorpsen met de 
andere hulpverleningsdiensten, zoals 
de brandweer, ziekenvervoer en de be-
scherming bevolking. Wij hebben juist 
een brief hierover ontvangen van de 
burgemeester van Zaanstad. Aan dit 
punt is in onze ogen veel te weinig 
aandacht besteed. Niet alleen is het zo, 
dat deze diensten nauw met elkaar 
moeten samenwerken, maar het is 
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daarenboven beslist nodig dat zij gelij-
ke verzorgingsgebieden krijgen. Met 
name bij de ongevals- en noodsitu-
aties moet men volledig op elkaar zijn 
ingespeeld. Wij wil len er bij de Rege-
ring met klem op aandringen, dat deze 
problematiek duidelijk betrokken 
wordt bij herziening van het politiebe-
stel. Wellicht kunnen de bewindslie-
den er nu al op ingaan. De burger heeft 
recht op een gecoördineerde en effi-
ciënte hulp als hij in de problemen zit. 
Wij rekenen erop, dat deze problema-
tiek in de memorie van toelichting bij 
het komende wetsontwerp aan de or-
de zal komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan 
het slot van mijn betoog. Ik heb enkele 
in onze ogen belangrijke aspecten van 
het politiebeleid aangestipt. De tijd is 
te beperkt om er meer in beschouwing 
te nemen. Resumerend zijn wi j van 
mening, dat de Regering zich bij de in-
diening van de nieuwe Politiewet zal 
moeten uitspreken over de in gang ge-
zette discussie over doelstelling, taken 
en activiteiten van de politie, en daar-
bij ook duidelijker zal moeten zijn over 
de samenwerking tussen de politie en 
andere hulpverleningsdiensten. De 
klachtenprocedure moet zo spoedig 
mogelijk wettelijk worden vastgelegd. 

Graag zien wij enige ordening aan-
gebracht in de stromen van onderzoe-
ken en rapporten betreffende allerlei 
onderdelen van het politiebeleid en 
evenzo in de baaierd van circulaires en 
richtlijnen. Ten slotte willen we nadere 
inlichtingen hebben betreffende het 
tijdstip van indienen van het nieuwe 
wetsontwerp en willen wi j weten wat 
de bewindslieden doen als de reorga-
nisatie van het binnenlands bestuur 
stagneert. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil deze 
bijdrage niet beëindigen, dan nadat ik 
ook van onze kant mijn respect heb uit-
gesproken over de inzet van de politie-
mensen in een tijd en onder omstan-
digheden, waarin veel van hen wordt 
gevergd. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Uitbreiding en ver-
sterking van de politie zijn nodig, aldus 
de Regeringsverklaring. Mijn fractie 
kan dit streven wel ondersteunen. De 
politie moet immers in staat worden 
gesteld, haar taken te verrichten en die 
taken worden er niet lichter op. Wij 
blijven evenwel beducht voor de sim-
pele aanpak, door Wim Kan zo treffend 
getypeerd met 'het opentrekken van 
een paar extra blikken agenten'. Met 
wie wordt de politie uitgebreid en hoe 
wordt de politie versterkt? 

Uitbreiding betekent dat er meer po-
litiemensen moeten worden opgeleid. 
Wij zouden voorrang willen geven aan 
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verbetering van de opleiding, wat met 
zich brengt, dat die opleiding langer 
moet duren. Een jaar is te kort, zo stel-
de de heer Zeevalking aan de overzij-
de, om van een burger een politieman 
te maken. Ik zou wil len zeggen: het is 
te kort om van een jongen of meisje 
van 16 of 17 jaar een politieman of 
vrouw cum burger te maken. 

De leerlingen zullen zich bewust 
moeten worden in welke tijd wij leven 
en in welke maatschappij zij terechtko-
men. Het kost al veel t i jd, hen de 
grondbeginselen van de democrati-
sche rechtsorde bij te brengen. De Mi-
nister van Binnenlandse Zaken zei aan 
de overzijde van het Binnenhof, dat 
het niet de politie is die de waarde van 
door haar te handhaven rechtsnormen 
in onderling verband kan bepalen. Hij 
zal wel bedoelen dat de politie niet de 
wetten maakt, doch uitsluitend moet 
handhaven. 

Toch is dat nog iets te beperkt 
gesteld. De politie moet immers de 
waarde van de rechtsnormen wel 
goed kunnen vatten. Alleen dan kan de 
politieman of -vrouw ook blijven gelo-
ven in zijn of haar taak. Politiemensen 
moeten bovenal de democratische 
rechtsorde respecteren. Dat vraagt de 
erkenning dat bepaalde middelen in 
onze maatschappij niet mogen wor-
den aangewend, ook al zou daarmee 
in termen van wetshandhaving nog 
zo'n mooi doel kunnen worden be-
reikt. 

Uit het verslag van een veldonder-
zoek bij surveillancediensten in Gro-
ningen door R. C. Geerlings in 'lnter-
mediair' van 2 maart j l . blijkt, dat bij 
een bepaald verhoor de ondervrager 
bewust de verdachte bedreigde met 
maatregelen (aanhouding buiten he-
terdaad, voorlopige hechtenis) die, 
voor het strafbare feit waarvan deze 
verdacht werd, wettelijk niet zijn toe-
gestaan. Ik neem aan, dat zulke zaken 
bij de politie zelf, als zij bekend wor-
den, zeer ernstig worden genomen. 

De politieman is naar een woord van 
Laurie 'the state made flesh'. Hij perso-
nifieert het staatsmonopolie van de 
zwaardmacht. Van die machtspositie 
moet hij ook zelf een grondig besef 
hebben. Van een simpele overtreding 
kan het heel snel gaan naar de misdrij-
ven van wederspannigheid en ambts-
belemmering. Dat blijft natuurlijk altijd 
verwijtbaar, ook als de agent door een 
tactischer en minder autoritair optre-
den deze strafbare feiten misschien 
had kunnen voorkomen. Maar een 
goede agent zal niet veel aanhoudin-
gen en verbaliseringen voor weder-
spannigheid en ambtsbelemmering 
op zijn naam willen krijgen. Juist daar-
om is zijn taak zo moeilijk. 
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Een goede agent kent ook de samen-
leving waarin hij opereert. Bij de klach-
ten over het politieoptreden destijds 
bij de ontruiming van de Nieuwmarkt-
buurt in Amsterdam - om nog eens 
een voorbeeld te noemen; dat werkt 
verhelderend - handelden er vele 
over onnodige vernieling van eigen-
dommen. Het betrof dan spullen met 
een marktwaarde van nul. Voor de be-
woners betekenden zij evenwel veel. 
Was de politie ook daarop voorbereid, 
zo vraagt de lezer van het zwartboek 
zich af. 

De bewindslieden begrijpen mij 
goed (ik spreek hier in de aanvoegen-
de wijs) ook mijn fractie vindt het niet 
slechts 'goed, dat er politie is', maar 
ook goed dat déze politie er is. Wij 
spreken gaarne onze waardering uit 
voor het werk en de inzet van de Ne-
derlandse politiemensen. Mijn voor-
beelden, die ook ik slechts als inciden 
ten zie, beogen alleen duidelijk te ma-
ken hoe moeilijk de taak van de politie 
is, te moeilijk dan dat wij met een één-
jarige opleiding zouden kunnen vol-
staan. 

Ik sprak tot nog toe uitsluitend over 
de wetshandhavende taak van de poli-
tie. Mijn fractie is verheugd over de 
toenemende aandacht - zie onder 
meer het rapport 'Politie in verande-
ring' — voor de hulpverlenende taak. In 
tegenstelling tot de bewindslieden in 
hun memorie van antwoord zien wi j 
die taak niet 

als deel van de algemene politie-
taaktot geleidelijke handhaving der 
rechtsorde'. 

Wat is overigens een geleidelijke 
handhaving der rechtsorde? Het zal 
wel een drukfout zijn, maar ik kan dit 
niet invullen, want een gedeeltelijke 
handhaving van de rechtsorde kan ik 
mij ook niet voorstellen. Graag krijg ik 
opheldering wat wordt bedoeld. 

Wij zien dus de hulpverlenende taak 
als deel van de algehele taak tot hand-
having van de rechtsorde. Dat geldt 
wel voor de algemene dienstverle-
ning, maar niet voor de specifieke 
hulpverlening in noodsituaties. De po-
litie helpt daar waar het in onze maat-
schappelijke orde redelijk is dat er ge-
holpen wordt en de hulp zo dringend 
nodig is, dat als de politie niets deed 
niets meer zou kunnen gebeuren. Uit-
gangspunt is de formulering van arti-
kel 28 van de Politiewet: 

'het verlenen van hulp aan hen, die 
deze behoeven'. 

Met de Minister van Justitie ben ik 
het eens dat deze formulering nog 
steeds bij de tijd is. 

Het spreekt vanzelf dat de politie-
mensen onmogelijk adequaat op alle 
denkbare vormen van hulpverlening in 
noodsituaties kunnen worden voorbe-
reid. Vinden de bewindslieden dat er 
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thans in het kader van de opleiding 
voldoende aandacht aan de hulpverle-
nende taak wordt besteed? Wat de 
praktijk aangaat, laten de observaties 
van Geerlings zien, dat de dienstverle 
ning er betrekkelijk mager afkomt. Is 
het publiek over deze taak wel vol-
doende voorgelicht? De voorlichting 
aan het publiek heeft nogal eenzijdig 
op misdaadvoorkoming betrekking 
Mijn fractie vraagt een voorlichtings-
campagne die het publiek ook eens 
wijst op de hulpverlening die de politie 
kan en wil bieden. 

Ik heb van de cijfers van Geerlings 
een tabel bij mij, die ik graag als noot 
aan de Handelingen zie toegevoegd. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van deze noot in de Han-
delingen geen bezwaren bestaan.be-
staan.' 

[Opgenomen aan het eind van deze 
editie.] 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Op-
vallend is daarin het grote deel van 
de ti jd, dat onze dienders moeten be-
steden aan administratieve activitei 
ten. Het gaat daarbij niet alleen om 
wettelijke vereisten zoals processen-
verbaal. Het blijkt dat alles wat de poli-
tiemensen doen uitvoerig wordt gead-
ministreerd, mede ten behoeve van 
hun beoordeling. Zien de bewindslie-
den geen kansen voor vereenvoudi-
ging? 

Ik denk ook dat de administratieve 
taak van de politie verlicht kan worden 
door voor bepaalde zaken niet-politie-
mensen in te zetten. Daarbij doel ik 
niet alleen op de parkeerproblematiek 
die in de grote steden eigenlijk geheel 
uit de justitiële sfeer zou moeten wor-
den gehaald, omdat de verkeerssitu-
atie zo is dat je moeilijk nog van ver-
wijtbaar handelen kunt spreken, terwijl 
de verwijtbaarheid toch typerend is 
voor het strafbare feit. Ik doel evenwel 
met name op het opnemen van de ge-
gevens aangaande strafbare feiten 
waarvan met 99,9% waarschijnlijkheid 
te zeggen is dat er toch niets aan zal ge-
beuren, zoals de ± 60 opengebroken 
auto's per nacht in Amsterdam. Als 
voor het noteren van aangiften daar-
over gewone administratieve krachten 
worden ingezet, kunnen de agenten 
meer tijd aan het eigenlijke werk geven. 
Zijn ook de bewindslieden niet van me-
ning dat de administratieve taak van de 
politiemensen verlicht moet worden? 

Zouden politiemensen niet budget-
tair inruilbaar moeten worden ge-
maakt voor administratieve krachten? 
Ik denk aan een verhouding, waarbij 
voor een politieman ook twee admini-
stratieve medewerkers kunnen wor-
den aangesteld. Ik wijs hierbij op het 
voorbeeld van de gewestelijke ar-
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reed. Dat gaat de bromfietser f 40 kos-
ten waardoor hij uit zijn humeur raakt. 
De jeugdige agent valt al snel terug op 
een autoritair optreden en de al eerder 
genoemde misdrijven van wederspan-
nigheid en ambtsbelemmering wor-
den gepleegd. Het is wel begrijpelijk 
dat oudere ervaren agenten wat meer 
bureauwerk gaan doen, maar uit een 
oogpunt van preventie toch niet goed. 

Als apparaat zou de politie zeker 
meer kunnen doen aan preventie bij 
voorbeeld door het nauwkeurig in 
kaart brengen van alles wat er in een 
stad in het verkeer tussen mensen ge-
beurt. In Engeland is bij experimenten 
op dat punt gebleken dat vele strafba-
re feiten kunnen worden voorkomen. 
Het blijkt bij voorbeeld dat de vertrek-
tijd van een bus niet goed aansluit op 
de sluitingstijd van een jeugdhonk of 
het einde van een voetbalwedstrijd. De 
politie moet zicht hebben op de maat-
schappelijke activiteiten. Mogelijke 
knelpunten moeten gesignaleerd kun-
nen worden. Onze zorg is dat onze po-
litie zo achter de zaken moet aanhollen 
dat ze aan dat politieel preventieve 
werk onvoldoende toekomt. Er zijn wel 
ad hoe-projecten zoals dat in de Bijl-
m e r - met groot succes overigens -
maar wij zien nog te weinig beleid. 

De belangrijkste vorm van politiële 
preventie is natuur l i jk"zo ging het 
ook in de B i j lmer -da tde politie er is. 
Duidelijk kan dat worden geïllustreerd 
met het geval van de man die door een 
rood stoplicht was gereden en op de 
vraag van de agent waarom hij dat had 
gedaan antwoordde: 'Omdat ik u ntet 
zag'. De politie moet er zijn en niet al-
leen op de plaatsen waar ernstige mis-
drijven gepleegd kunnen worden. 

Minister De Ruiter gaf aan de over-
zijde blijk van het besef dat er delicten 
zijn die weliswaar niet zo ernstig zijn 
maar door het publiek wel als sterk be-
dreigend worden ervaren en die dan 
ook de indruk kunnen versterken dat 
het in crimineel opzicht met ons land 
bergafwaarts gaat. Hij dacht daarbij 
aan hinderlijk optreden in trein of bus. 

Ik wil daaraan toevoegen: het niet 
slechts hinderlijk optreden maar ook 
het overtreden van publieks- en natuur 
beschermende bepalingen zoals de snel-
heidsbeperking op het water. De His-
wa maakte dezer dagen bekend dat nu 
één op de acht Nederlanders een vaar-
tuig heeft. De grote toename van het 
aantal vaartuigen vraagt niet slechts 
om justitiële maatregelen zoals een 
vergunningenstelsel maar ook om een 
aanzienlijke versterking van de Rijks-
politie te water. De daarvoor beno-
digde financiën moeten maar door een 

vaarbelasting worden opgebracht. Ziet 
de Minister van Justitie de urgentie 
daarvan? 

Ten slotte maak ik nog een opmer-
king over de arrestatieteams. Met in-
stemming lazen wi j in de memorie van 
antwoord dat de bewindslieden ervan 
overtuigd zijn dat de bemanning van 
dergelijke teams uit de normale poli-
tiedienst afkomstig moet zijn en daarin 
moet blijven functioneren. Inderdaad, 
zij moeten gewoon meedraaien tot en 
met de hulpverlenende taak. Wij mo-
gen beslist niet de kant uitgaan van 
een oproerpolitie bestaande uit kerels 
wier enig specialisme is het omgaan 
met geweld. De integratie van de poli-
tie in onze maatschappij is een groot 
goed. Wie ooit wel eens heeft rondge-
wandeld in een maatschappij waarin 
de gewone oppassende burger een 
gevoel van angst krijgt bij het zien van 
geüniformeerde politie, beseft dit bo-
ven mate. Goed dat er bij ons een an-
dere politie is. Zo moet dat ook blijven. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Na het in mijn ogen duidelijke 
en goede betoog van mijn partijge-
noot Van der Spek aan de overzijde 
resten mij nog slechts enkele vragen 
betreffende de politie: Vragen die niet 
beantwoord zijn in het bedoelde debat 
en een vraag naar aanleiding van de 
memorie van antwoord. 

Is de Regering al gevorderd met 
haar denken over het geven van voor-
lichting aan het publiek voor wat be-
treft haar rechten als dat - (al of niet te-
recht) - met de politie in aanraking 
komt? Van der Spek heeft dit gevraagd 
en de Minister heeft gezegd er over te 
zullen nadenken. 

Dat zelfde geldt voor het dragen van 
naamplaatjes of eventueel het ver-
plicht afgeven van een kaartje waarop 
de naam van de agent vermeld staat. 
Deze zaak heeft direct te maken met de 
mogelijkheid van klachten van het pu-
bliek over de behandeling door een 
bepaald politieambtenaar. Een maat-
regel in deze zin zou moeten samen-
gaan met bovenbedoelde voorlichting 
aan het publiek. Voordeel zal daarvan 
zeker kunnen zijn dat onjuist optreden 
van een politieambtenaar niet meer de 
gehele politie zal worden aangere-
kend. 

Wie beslist uiteindelijk over de vraag 
wie als gevaarlijk moet worden gezien 
met betrekking tot de inzet van de in 
de memorie van antwoord genoemde 
arrestatieteams? Is de Regering zich 
bewust van het feit dat de ingeslagen 
weg mogelijk wel eens levens kan spa-
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beidsbureaus, waar mensen die goed 
voor bemiddeling zijn opgeleid, zijn 
vrijgesteld van administratieve taken. 
Daar voor worden mensen die in de 
Wet Sociale Werkvoorzieningen zitten, 
ingezet. 

Uit een oogpunt van bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer is er re-
den tot zorg over de aard, de hoeveel-
heid en het gebruik van persoonlijke 
gegevens die de politie verzamelt. Na 
de aan de overzijde unaniem aanvaar-
de motie-Stoffelen werden we gecon-
fronteerd met het Haagse geval: 'Gees-
telijk niet normaal? Lijdt aan hoog-
moedswaanzin, is PSP-er en leeft van 
de steun'. Gelukkig snapte de leiding 
van de Haagse gemeentepolitie on-
middellijk dat dit niet kan, maar begrij-
pen ook alle agenten dat zulke aante-
keningen niet in politiedossiers mogen 
voorkomen of ze nu juist zijn - in casu 
quod non - of niet? Hoofdcommissaris 
Peijster beloofde zuivering van de dos-
siers, zoals ook al eerder was toege-
zegd. Is dat inmiddels geschied? Kun-
nen de bewindslieden garanderen dat 
in andere plaatsen, Utrecht bij voor-
beeld of Rotterdam, gelijksoortige op-
merkingen niet in de dossiers te vinden 
zijn? Het zou goed zijn als in dit debat 

liets van de zorg op dit punt zou kunnen 
worden weggenomen, liefst met ad-
structie van feiten. 

Evenals bij de begroting voor Volks-
gezondheid hecht mijn fractie ook hier 
in de eerste plaats aan preventie. Twee 
opmerkingen wil ik daarover vooraf 
maken. De eerste is dat een pleidooi 
voor meer tijd en aandacht voor pre-
ventief werk niets te maken heeft met 
de verwijtbaarheid van hetgeen re-
pressief moet worden tegemoetgetre-
den. Als wij er bij voorbeeld van over-
tuigd zijn dat een doeltreffende bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid ver-
mindering van het jeugdvandalisme 
ten gevolge zou hebben, dan betekent 
dat niet dat wij daden van vernieling 
minder erg zouden vinden wanneeer 
die gepleegd worden door werklozen. 
De tweede prealabele opmerking 
houdt hiermee verband. Preventie is 
niet alleen een zaak van de polit ie; zij 
valt voor veruit het grootste deel zelfs 
buiten haar competentie. Ik spreek hier 
dan ook alleen over het enge terrein 
van de politiële preventie. 

Politiële preventie is het wanneer 
pas opgeleide agenten in een lange 
beginperiode alleen samen met oude-
re politiemensen op surveillance gaan. 
Het komt bijvoorbeeld voor dat een 
jonge politieman van 18 jaar alleen 
een leeftijdsgenoot moet verbaliseren 
die zonder helm op zijn bromfiets 
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ren maar dat het veeleer te verwach-
ten is dat door zwaar bewapende 
teams eerder méér mensenlevens zul-
len worden opgeofferd, omdat geweld 
nu eenmaal tegengeweld oproept en 
omdat het gevaar lang niet denkbeeldig 
is dat zwaar bewapende manschappen 
gaan lijden aan een te groot machtsge-
voel en daardoor te veel machtsvertoon 
en machtsgebruik gaan doorvoeren? 

De Voorzitter: Ik geef thans het woord 
aan de leden die in eerste termijn wi l -
len spreken over het algemene gedeel-
te. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President heeft 
in de regeringsverklaring gezegd, dat 
het kabinet zijn werk zal laten bepalen 
door bekommernis met mensen in 
verdrukking en eerbiediging en onder-
steuning van verantwoordelijkheid 
van mensen voor eigen en eikaars wei-
zijn. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
begint de memorie van toelichting met 
de verrassende uitspraak 'De overheid 
is er voor de burgers. De burgers zijn 
er niet voor de overheid'. Een ijzerster-
ke! Verondersteld mag worden, dat de 
regeringsverklaring enerzijds en de 
begroting van Binnenlandse Zaken an-
derzijds enig verband met elkaar heb-
ben. 

Wanneer de Minister van Binnen-
landse Zaken dan deze zojuist geci-
teerde woorden schrijft en die kenne-
lijk in het bijzonder betrekt op zijn ver-
antwoordelijkheid als Minister, dan 
moeten wi j aannemen, dat hij bedoelt 
te zeggen, dat hij er in het bijzonder is 
voor die mensen, die de bekommernis 
van de Minister-President deelachtig 
werden. Interessant zou dan zijn te ver-
nemen welke maatregelen en welke 
besluiten deze Minister tijdens zijn 
ambtsperiode heeft genomen, waaruit 
die bekommernis blijkt. 

Overigens veel belangrijker vinden 
wij het deel uit de inleiding van de me-
morie van toelichting, vermeldende 
dat de eenvoud, snelheid en door-
zichtigheid van beslisprocedures die-
nen te worden vergroot en dat de ver-
antwoordelijkheid voor de concrete 
vormgeving van het beleid daar moet 
worden gelegd, waar de omstandighe-
den het best kunnen worden beoor-
deeld en de voor de beslissingen ver-
antwoordelijken het gemakkelijkst 
kunnen worden aangesproken. 

Politiek belangrijk lijkt het om te be-
oordelen in hoeverre de Minister er in 
slaagt deze uitgangspunten waar te 
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maken. Want als hij erin zou slagen 
werkelijke verbeteringen in de huidige 
situatie aan te brengen, zou hij terecht 
voor een koninklijke onderscheiding -
overigens wel op basis van een aan de 
huidige tijd aangepast systeem - in 
aanmerking komen. 

Als wij evenwel kijken naar wat dien-
aangaande in de afgelopen periode 
door de Minister is verricht, loopt deze 
koninklijke onderscheiding naar ons 
gevoel wel groot gevaar. Zeker, de Mi-
nister toonde eenvoud, want hij kwam 
toch maar met paard en wagen naar 
het Binnenhof. Ook was hij snel met 
zijn Amsterdamse brief, al zijn er men-
sen die beweren dat dit een miskleun 
was. In ieder geval moet worden be-
twijfeld of die brief klopt met de idee 
van het leggen van verantwoordelijk-
heid bij die verantwoordelijken, die het 
gemakkelijkst kunnen worden aange-
sproken. 

Er was ook sprake van snelheid bij 
het aankondigen van de 6 x '/2% kor-
ting op ambtenarensalarissen, maar 
de definitieve beslissing schijnt - a l s 
wi j de pers mogen geloven - vandaag 
pas verwacht te worden. Dat is dan in-
middels acht maanden, nadat Bestek 
'81 is ingediend. Als die beslissing 
komt, dan is zij duidelijk genomen, 
zonder dat overeenstemming is be-
reikt met de ambtenarencentrales. 
Kennelijk is die overeenstemming ge-
strand op het punt van de inkomens-
verdeling. 

Daaruit moeten wij de conclusie 
trekken dat de bekommernis om hoge 
salarissen deze Minister kennelijk nader 
aan het hart ligt dan die om de lage sa-
larissen. Op zichzelf bevreemdt ons dit 
van deze Minister niet, evenmin van 
dit kabinet. 

Super snel, evenwel zonder geba-
seerd te zijn op enige wettelijke be-
voegdheid - althans dat moet onzes in-
ziens worden afgeleid uit het aan onze 
Kamer gegeven antwoord - werden 
maatregelen aangekondigd inzake be-
perking scholenbouw. Eenvoud, snel-
heid, doorzichtigheid en verantwoor-
delijkheid voor hen die het gemakke-
lijkst kunnen worden aangesproken 
zijn elementen, die stellig gelden voor 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. 

Wat is er terzake geschied sinds de-
ze Minister de portefeuille van Binnen-
landse Zaken ging beheren? Hij 
schreef een paar brieven; misschien 
komt er nog wel weer een, waarin nog 
langer uitstel wordt aangekondigd. Er 
werden enkele werkgroepen ingesteld. 
De raad voor de territoriale decentrali-
satie kreeg een opdracht. 

Inmiddels hebben enkele werk-
groepen hun rapport ingediend en 
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hebben provinciale staten daarover 
een oordeel gegeven. Wanneer wi j het 
Gelderse rapport lezen, moeten wij 
vaststellen, dat Maarten van Rossum 
vroeger al een groot staatsman is ge-
weest, want waar zijn troepen toen 
stopten liggen nu nog, globaal gespro 
ken, de in de huidige tijd passende 
grenzen. Voldoen deze rapporten aan 
de verwachtingen van de Minister? En 
... wat doet hij ermee? 

Hebben wi j het goed begrepen dan 
heeft ook een vertegenwoordiger van 
de Minister met onder andere het Gel-
derse rapport ingestemd? Eenvoud 
schijnt ver te zoeken. Snelheid is er 
niet. En doorzichtig is de situatie aller-
minst. Wat het leggen van verant-
woordelijkheid betreft bij hen die het 
gemakkelijkst kunnen worden aange-
sproken (in het jargon de decentralisa-
tie genaamd) is het zeer de vraag of de 
Minister in staat is zoveel politieke 
macht te ontwikkelen dat hij het begrip 
'decentralisatie' werkeiijk inhoud kan 
geven, ook in financiële zin. 

Bezit hij de kracht vakdepartemen-
ten bij voorbeeld zo ver te krijger, iat 
ze provinciale bureaus opheffen, cc, 
aanzienlijk inkrimpen, en om aan pro 
vincies en gemeenten werkelijk beslis-
singsbevoegdheden te geven zonder 
toch weer via allerlei toetsingen te ver-
vallen in een zekere betutteling? Kan 
de Minister weerstand bieden aan be-
langengroepen die roepen om juist 
voor hun belang een rijksregeling in 
het leven te roepen dan wel te handha-
ven, ook als parlementsleden hun oren 
naar dit verzoek laten hangen? Ik denk 
aan de recente gebeurtenissen rond 
het kruiswerk en aan wat ons te wach-
ten staat, overigens op basis van het 
regeerakkoord, met de schoolbegelei-
dingsdiensten. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
zou tegenover zijn collegae natuurlijk 
erg sterk staan, indien zijn eigen de-
partement een voorbeeld van decen-
tralisatie zou zijn. Ik ben mij ervan be-
wust dat er departementen zijn aan te 
wijzen waarbij dit iets gemakkelijker is 
dan voor Binnenlandse Zaken, maar 
toch, al zijn het maar spaarzame mo-
gelijkheden, de Minister zou een toon-
beeld voor zijn collegae zijn en zeg-
gen: zie, ik doe het ook, doen jullie nu 
ook eens wat! Maar daarvan heb ik bij 
deze Minister - misschien kan hij mij 
hiervan genezen - weinig gemerkt. 

Het probleem van de decentralisatie 
is niet op te lossen door de raad voor 
de territoriale decentralisatie maar eist 
politieke beslissingen. Wat stelt de Mi-
nister zich voor te besluiten ten aan-
zien van bouw- en woningtoezicht, nu 
hij kennelijk de bestemmingsplannen 
bij de gemeenten wil laten? Welke 
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constructie stelt hij zich voor met be-
trekking tot de brandweer? Het aan on-
ze Kamer gegeven antwoord doet ver-
onderstellen dat de gemeentelijke 
overheid geheel buiten spel komt te 
staan. 

Op de studiedag van het Instituut 
contact randgemeenten waren er nog-
al wat sprekers die opheldering vroe-
gen over regionaal bestuur. In zijn in-
leiding heeft de Minister te kennen ge-
geven dat zowel opdracht aan provin-
cies als hulpstructuren op basis van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
in aanmerking kunnen komen. 

Welke criteria dient de Minister te 
hanteren bij het doen van deze keuze? 
Het antwoord hierop zou erg belang-
rijk kunnen zijn. Denkt de Minister ove-
rigens, dat hiervoor voor het gehele 
land uniforme oplossingen moeten 
worden nagestreefd of ziet hij kans te 
komen tot een regionale differentiatie? 
Wij wil len pleiten voor een wet die 
flexibel te hanteren is en die de moge-
lijkheid voor een regionale differenti-
atie in zich bergt. De situatie rond Rot-
terdam zal hoogstwaarschijnlijk ande-
re oplossingen vragen dan die rond 
Emmen of Leeuwarden. 

Hoe het ook zij, de problematiek van 
de bestuurlijke reorganisatie vraagt 
om beslissingen, die voldoen aan de 
prachtige volzinnen, die de Minister in 
de inleiding van zijn toelichting op de 
begroting hanteert. Immers, de situ-
atie begint verwarrend te worden. Er 
zijn nu al provincies die zich zo af en 
toe toeleggen op zaken, waarbij je je 
nu de vraag moet stellen, of die bij de 
provincies zullen komen of dat die bij 
de gemeenten behoren te blijven. Er 
zijn diverse gewesten die op dit mo-
ment niet optimaal kunnen functione-
ren, omdat niet bekend is wat de defi-
nitieve positie straks zal worden. Met 
name het gewest Twente heeft daar-
aan de laatste tijd vrij duidelijk uiting 
gegeven. 

Hoewel het wellicht zijdelings met 
de reorganisatie te maken heeft, wil ik 
graag aandacht vragen voor het toe-
zicht van provincies op gemeenten. 
Ook hierbij loop je in de praktijk tegen 
zaken aan die meer op betutteling lij-
ken dan op toezicht als vorm van 
besturen. Wat dit onderwerp betreft, 
wi l ik aan de Minister vragen, of hij 
durft te garanderen, dat het gewijzigde 
wetsontwerp inzake de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur vóór de 
derde dinsdag van september zal zijn 
ingediend. 

Een ander onderwerp, waarvoor wij 
de aandacht wil len vragen, is dat van 
de burgemeestersbenoemingen. 

De procedure zullen wij laten rusten, 
omdat daarover aan de overzijde uit-
voerig is gesproken, al wil len wij wel 
opmerken, dat de nu geldende situatie 
stellig geen verbetering is. De moge-
lijkheid tot het instellen van een ver-
trouwenscommissie is gelukkig geble-
ven, maar een overleg over het advies 
van deze commissie met de commis-
saris is niet meer toegestaan. Dat is 
onzes inziens onbegrijpelijk, zelfs gelet 
op de redenen, die door de Minister 
voor de stroomlijning van de procedu-
re zijn aangevoerd. 

Wat de burgemeestersbenoemin-
gen betreft, heeft de Minister gecon-
stateerd, dat VVD en PvdA een achter-
stand hebben. Wij zouden nu wel eens 
wil len weten wat de Minister heeft ge-
daan om die achterstand, met name 
voor de PvdA, in te halen. Recente 
persberichten doen veronderstellen, 
dat zelfs gemeenten, die jarenlang 
door leden van de PvdA zijn bezet naar 
het CDA of D'66 zullen gaan. Nu begrij-
pen wi j best, dat ook D'66 rechten 
heeft en, gelet op de laatste Rooie 
Haan-opiniepeiling, mogelijk nog 
meer zal krijgen, zulks in tegenstelling 
tot de VVD, maar dan zou het voor de 
hand liggen die achterstand te halen bij 
de overbedeelde, het CDA, en niet ook 
bij de PvdA. 

Ook hier bij geldt uiteraard, dat het 
de vraag is, of de Minister de politieke 
macht heeft, zijn woorden in daden 
om te zetten. Want mijnheer Goud-
zwaard mag dan wel zeggen, dat de 
CDA-invloed in het kabinet te gering is, 
wanneer het gaat om het verwerven 
van burgemeestersfuncties voor zijn 
mandarijnen staat het CDA zijn man-
netje. Wij denken hierbij aan de affai-
re-Nijmegen en de gang van zaken in 
het gewest Twente, al was daarbij 
geen sprake van een burgemeesters-
maar van een voorzittersfunctie. Deze 
twee voorbeelden doen duidelijk zien, 
dat de PvdA bij het inhalen van de 
door de Minister zelf geconstateerde 
achterstand nauwelijks aan de bak 
komt. Wij zijn erg benieuwd, of de Mi-
nister zijn eerder aangekondigde be-
noemingsbeleid betreffende dit aspect 
nader kan toelichten door bij voor-
beeld aan te geven wat hij voor PvdA 
en VVD voor Limburg en Brabant in 
het vat heeft. 

Ik wi l nog een enkele opmerking ma-
ken over de spreiding van rijksdien-
sten. Met belangstelling namen wi j 
kennis van de informatie over de sprei-
ding van rijksdiensten. De beschrijving 
van dit traag verlopende proces is 
geen opwekkende lectuur. Lichtpunten 
zijn dat de doelstelling voor Zuid-Lim-

burg zal worden gehaald en dat de 
vestiging van het Rijks Inkoopbureau 
te Zwolle gunstig verloopt. 

Zwolle heeft inmiddels de Dienst ln-
vesteringsrekening gekregen. Wij gun-
nen dat Zwolle best, zij het dat enkele 
leden van onze fractie - de Staats-
secretaris zal dat begrijpen - zich af-
vragen of een vestigingsplaats in het 
Noorden of het Zuiden van ons land 
voor deze nieuwe dienst niet meer 
voor de hand zou hebben gelegen. 
Met name de motivering van de vesti-
gingsplaats waarbij er in het bijzonder 
op werd gewezen dat het voor een op-
timaal functioneren van de DIR wense-
lijk is, deze dienst enigszins centraal in 
het land te vestigen, vinden wij niet zo 
erg gelukkig. Dergelijke argumenten 
vormen bepaald geen bijdrage aan de 
positieve beeldvorming voor het 
Noorden en het Zuiden. Zij zijn geen 
aanmoediging voor particuliere en 
overheidsbedrijven om zich in het 
Noorden of Zuiden van ons land te 
vestigen. 

De Regering kan dit weer goed ma-
ken door meer vaart te zetten achter de 
spreiding naar het Noorden en het 
Zuiden. Wij denken daarbij speciaal 
aan het Noorden in verband met het 
feit dat de Staatssecretaris in zijn noti-
tie voor de bijzondere commissie 
Spreiding Rijksdiensten opmerkt, dat 
met name in het Noorden de zaak 
moeilijker ligt dan elders. 

De problemen van de eerste fase 
van de spreidingsoperatie zitten in de 
situatie in Emmen en in de overplaat-
sing van de Centrale Directie der PTT 
naar Groningen en Leeuwarden. Over 
Leeuwarden willen wij enkele opmer-
kingen maken omdat wij de indruk 
hebben gekregen dat deze gemeente 
door de Regering niet correct wordt 
behandeld. Aan Leeuwarden is in het 
kader van de spreiding van de Centrale 
Directie van de PTT een aantal arbeids-
plaatsen van randdiensten beloofd. 
Uitlatingen van de Regering hebben 
de vrees gewekt dat zij de Giro en de 
Dienst Persoonlijke Leningen wil mee-
tellen. Dat zou onjuist zijn, want de Gi-
ro en de Dienst Persoonlijke Leningen 
behoren noch tot de Centrale Directie, 
noch de randdiensten. 

Wij zouden graag van de Staats-
secretaris, die voorzitter is van de 
werkgroep 'vestiging Rijksdiensten 
ca . ' , vernemen of hij dat met ons eens 
is en dat de 400 arbeidsplaatsen voor 
Leeuwaren nog ingevuld moeten wor-
den. Wij zouden ook graag van hem 
horen, dat hij uiting geeft aan de be-
reidheid van de Regering uitvoering te 
geven aan de overplaatsing van 400 
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functies naar Leeuwarden. Alvorens 
over te stappen op de financiën wil ik 
nog een tweetal korte opmerkingen 
maken. 

Tegen onthouding van goedkeuring 
op raadsbesluiten kan een gemeente-
raad in beroep gaan bij de Kroon. Re-
centelijk zagen wij twee gevallen, be-
horende tot de competentie van Bin-
nenlandse Zaken, waaruit bleek dat 
een dergelijke procedure zoveel tijd 
neemt, dat instellen van beroep bijna 
een farce wordt. 

Ik noem als voorbeeld de kwestie 
van de boekhoudmachine in Weert, 
waarbij tussen de datum van het 
raadsbesluit en het laatste Koninklijk 
besluit een periode van vijf jaar ligt. 
Normaal zou men in die tijd een derge-
lijke machine kunnen afschrijven. Zo-
wel de eenvoud als de snelheid als de 
doorzichtigheid zouden gediend zijn 
met een beslissing op veel, veel korte-
re termijn. Hieraan zij toegevoegd dat 
dit euvel niet alleen te signaleren valt 
bij Binnenlandse Zaken. Misschien 
kan de coördinerend bewindsman hier 
iets aan doen. Bij de lange duur van de 
procedures wordt recht bijna tot on-
recht en dat kan nimmer de bedoeling 
zijn. 

Bij de vorige begrotingsbehandeling 
hebben wij uitvoerig gesproken over 
de subsidiëring van AW-werken en 
met name van de directiekosten. Op 
die zaak zelve zullen wij niet ingaan al 
heeft de praktijk ons geleerd, dat de 
uitvoering anders geschiedt dan toen 
mocht worden afgeleid uit het ant-
woord van de zijde van de Regering. 

Waar het ons om gaat is dat in zaken 
als deze de gemeente in feite rechte-
loos is. AROB-beroep is niet mogelijk. 
Alleen de burgerlijke rechter zou wei-
licht ingeschakeld kunnen worden, 
maar dat lijkt in het openbaar bestuur 
niet de meest voor de hand liggende 
weg. Bij het aanvaarden van de wet 
AROB zijn dit soort zaken uitgesloten 
voor AROB-beroep. Wij menen, dat er 
alle aanleiding is eens na te gaan voor 
welke gevallen van rijksbijdragen of 
•uitkeringen aan lagere overheden die 
lagere overheid geen recht van beroep 
heeft. Daarna zouden wij de wet AROB 
hierop kunnen aanpassen. 

Mijnheer de Voorzitter! De beperkte 
tijd belet mij, uitvoerig in te gaan op de 
financiën der lagere overheden en in 
het bijzonder die der gemeenten. Ter 
wille van de tijd zullen wij het laten bij 
enkele constateringen. 

In de eerste plaats constateren wij 
dat vóór de verkiezingen het CDA en 
de VVD, ondanks uitdrukkelijk verzoek, 
niet bereid waren, aan te geven welke 

gevolgen hun ombuigingswoede voor 
de lagere overheden zou hebben. Wij 
weten het nu; Bestek '81 ligt er. Zelfs 
de VVD-fractie in de gemeenteraad 
van Amsterdam heeft er geen goed 
woord voor over. 

Ten tweede constateren wi j dat de 
Minister van Financiën bij de algeme-
ne beschouwingen in deze Kamer blijk 
gaf geen notie te hebben van de vraag 
welke invloed de ombuigingsmaatre-
gelen zouden hebben op de gemeen-
telijke investeringen en dus op de 
werkgelegenheid vanuit die sector. Als 
ik het mij goed herinner, ging die hele 
operatie toch om het terugdringen van 
werkloosheid. 

Ter derde constateren wi j dat ant-
woorden, aan onze Kamer gegeven 
over de vergelijkbare ombuigingsper-
centages Rijk — lagere overheden niet 
uitmunten door duidelijkheid en dat zij, 
door het ontbreken van cijfermateri-
aal, voor ons oncontroleerbaar zijn. 

Voorts constateren wij dat om tot 
een gelijk percentage te komen het in 
ieder geval nodig was, na de totstand-
koming van Bestek '81 nog een bedrag 
van f 50 miljoen wegens personeels-
kosten sociale diensten bij te tellen, 
hoewel vóór die bijtelling ook al tot 
een gelijk percentage was gekomen. 
Ra, ra hoe kan dat? 

Ten vijfde constateren wij dat de 
toezegging, vóór januari 1979 te ko-
men met een nota over de renteverlie-
zen voor de woningbouw niet is nage-
komen. 

Vervolgens constateren wi j dat op 
de vraag, aan te geven hoe de percen-
tages voor prijscompensaties worden 
samengesteld, geen antwoord is gege-
ven. Daarmee is publieke controle en 
discussie daarover onmogelijk. Moge-
lijk kunnen wij dat antwoord nu vóór 
volgende week schriftelijk krijgen. 

In de zevende plaats constateer ik 
dat de financiële positie van veel ge-
meenten behalve als gevolg van de 
maatregelen met betrekking tot uitke-
ringen uit het Gemeentefonds, ook 
nog verslechtert door het wegvallen 
van de vaak enige investeringsmoge-
lijkheid, te weten de aanvullende wer-
kenpot. 

Daarnaast constateren wi j dat dien-
sten, door de werkvoorzieningsschap-
pen te verrichten, in verschillende ge-
vallen plotseling onder een ander - en 
dus lager "Subsidiepercentage moes-
ten vallen. Het lijkt mij voor de Minis-
ter van Sociale Zaken erg aantrekkelijk 
dat hij kan bezuinigen, maar wanneer 
hij die bezuinigingen afschuift op ge-
meenten - en vaak op gemeenten met 
een tekort - dan is dat weinig elegant. 

Ook constateren wij dat de ombui-
gingen wel snel konden worden gere-
aliseerd, maar dat bij voorbeeld een 
aanpassing van de Wet Uitkering We-
gen niet binnen vijfjaar haar beslag 
kon krijgen. Het zal nog wel enkele ja-
ren duren voordat die wet er werkelijk 
is. 

Teven constateren wij dat nog 
steeds niet de vereiste duidelijkheid 
bestaat over de financiële gevolgen 
van de rijksbijdrageregeling sociaal-
cultureel werk. Ons bereiken berichten 
dat de nodige wijzigingen van artikel 
14 van het Financiële-Verhoudingsbe-
sluit niet zullen geschieden conform 
eerder geschreven brieven en circulai-
res. Is dat juist? 

Nu kom ik op een punt dat nog veel 
belangrijker is, namelijk de constate-
ring dat er met betrekking tot de ge-
zonden circulaires over beperking van 
de scholenbouw kennelijk op grove 
wijze misbruik is gemaakt van macht, 
nu onverbloemd wordt toegegeven 
dat geen enkel wetsartikel daartoe de 
mogelijkheid biedt. Kennelijk houdt de 
eerbied voor de wet op, op het mo-
ment dat handhaving geld gaat kos-
ten. 

Ten slotte - om de rij niet al te lang 
te maken - constateren wij dat de 
gang van zaken rond de commissie-
Londo en de onderwijsuitkeringen 
niets meer heeft te maken met be-
stuursfatsoen. Uiteraard zullen wij op 
dit laatste iets dieper moeten ingaan, 
omdat wij in ieder geval zo fatsoenlijk 
willen zijn, deze aantijging waar te ma-
ken. 

Zeven jaar geleden is in deze Kamer 
een motie aangenomen met de VVD 
tegen - behalve de heer Zoutendijk -
waarin werd uitgesproken dat de uit-
keringen naar woord en strekking van 
artikel 5 van de Financiële Verhou-
dingswet al jaren te laag waren vast-
gesteld. Hierna werden de vergoedin-
gen enigermate verhoogd. Vervolgens 
werd een commissie beloofd, die na 
lang getreuzel werd ingesteld en geïn-
stalleerd. De taak van die commissie 
was, onderzoek te plegen naar de oor-
zaken van de huidige problemen - wij 
schrijven 15 mei 1974- met betrekking 
tot de uitgaven van kleuter- en lager 
onderwijs en daartegenover beschik-
baar gestelde middelen. ' 

Nu blijkt dat de commissie in feite 
werkt voor de komende wet op het ba-
sisonderwijs. De Staatssecretaris van 
Onderwijs heeft dat in de Tweede Ka-
mer heel nadrukkelijk gezegd. Verder 
blijkt dat de bewindslieden, hier achter 
de tafel, zeggen niet te weten welke 
betekenis de normen zullen hebben, 
die de commissie-Londo ontwikkelt en 
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dat geen geld beschikbaar is om iets te 
doen. Dat is een machtig resultaat van 
7 jaar praten! Als klap op de vuurpi j l : 
de VNG is het meer dan zat en laat 
haar bestuurlijke vertegenwoordiging 
uit de commissie verdwijnen. 

Conclusie: de politieke wil om tot 
een oplossing te komen is niet aanwe-
zig, behalve in woorden. Bij de aan-
vang van zijn taak heeft de Staats-
secretaris uitgesproken bezorgd te zijn 
over de onderwijstekorten. Hij had ons 
inziens beter kunnen zeggen, dat het 
hem een zorg was hoe de gemeenten 
en schoolbesturen zich hiermee red-
den. Wat dit betreft heeft de waakhond 
voor de gemeentelijke financiën de 
hondenbelasting nog niet eens ver-
diend. 

P 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mij beperken tot drie 
punten: 1. zaken rond de grondwets-
herziening; 2. perikelen rondom het 
ambtenarensalarissenbeleid; 3. reor-
ganisatie van het binnenlands bestuur. 

In bijlage 7 van de begroting geeft 
de Minister een overzicht van ingedien-
de en nog in te dienen wetsontwer-
pen betreffende de algehele grond-
wetsherziening. In die bijlage staat 
vermeld dat 22 wetsontwerpen zijn in-
gediend en dat er nog 14 zullen vol-
gen. Van die 22 ingediende wetsont-
werpen zijn er 4 medeondertekend 
door de huidige Minister van Binnen-
landse Zaken en wel omstreeks eind 
mei 1978, ruim negen maanden gele-
den. Die vier wetsontwerpen waren al 
in een vergevorderd stadium op het 
ogenblik dat deze Minister als Minister 
van Binnenlandse Zaken ging optre-
den. 

De vraag rijst, in welk stadium de nu 
nog niet ingediende wetsontwerpen 
verkeren. Kan de Minister aangeven, 
op welke termijn de indiening van deze 
wetsontwerpen tegemoet kan worden 
gezien? 

Staatsrechtsgeleerden en personen 
die ons kiesstelsel door en door ken-
nen hebben mij verzekerd dat indien al 
deze wetsontwerpen voor de volgende 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
ook deze Kamer gepasseerd moeten 
zijn, de uiterste datum waarop deze 
Kamer die wetsontwerpen moet be-
handelen is 31 maart 1981. Ik heb de 
stellige indruk dat wi j dit niet zullen ha-
len. 

Ik heb een reden om dit te vragen. In 
1980 wordt de helft van deze Kamer 
vernieuwd. Als wi j die wetsontwerpen 
niet goedkeuren, wordt in 1981 de hele 
Kamer vernieuwd, in 1983 weer de helft 

(het kan dezelfde helft zijn omdat er in ' 
1981 geloot wordt?) en in 1985 weerde 
hele Kamer, als wij het restant van de-
ze grondwetswijziging behandelen. 
Dat zijn in vijf jaar tijd vier verkiezin-
gen. Daardoor zullen zeer veel wijzi-
gingen optreden in de samenstelling 
van deze Kamer. Ik hoor nog de ver-
zuchting van de Voorzitter, uitgespro-
ken op 19 september 1977, toen 24 le-
den van deze Kamer afscheid namen. 
Hij noemde dit een betreurenswaardig 
feit. In het vervolg van zijn speech 
noemde hij dit een aardverschuiving 
en later zei hi j : 

'Niettemin mag men zich afvragen 
of het goed functioneren van een par-
lement niet enigermate in het gedrang 
kan komen, indien ervaring, die zich bij 
de leden van deze Kamer heeft opge-
hoopt, op een moment door zo'n grote 
wijziging in de samenstelling van deze 
Kamer wordt prijsgegeven.'. 

Onze fractie is het hiermee geheel 
eens. Gelet op het goede functioneren 
van deze Kamer en de continuïteit van 
het werk zou ik aan de Minister willen 
vragen, of in die wetsontwerpen inza-
ke wijziging van de Grondwet een 
overgangsbepaling kan worden opge-
nomen, inhoudende, dat één keer de 
verkiezing van leden voor de Eerste 
Kamer achterwege kan worden gelaten. 
Ik doel dan op het jaar 1981. 

De heer Van der Werff (VVD): Heeft de 
heer Van Kleef geen vertrouwen in de 
kiezers? 

De heer Van Kleef (PPR): Ja, zeker, 
daarom vraag ik dit juist. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom over 
de ambtenarensalarissen te spreken. 
Het verloop van de besprekingen, die 
de Minister heeft gevoerd met de ver-
tegenwoordigers van de 5 ambtenaren-
organisaties over de korting van de 
salarissen is een voorbeeld van een 
beleid, zoals het niet gevoerd moet 
worden. Eerst komt de Minister met 
een voorstel om alle ambtenarensala-
rissen met zesmaal een half procent te 
korten. Iedereen kon met de klompen 
aanvoelen, dat de laagstbetaalden 
hiervan de dupe zouden worden. Na 
zeer moeizame besprekingen - het 
heeft meer dan 8 maanden geduurd; 
na een interventie in de Tweede Ka-
mer moest de Minister de vastgelopen 
besprekingen weer hervatten - is er 
ten slotte toch geen overeenstemming 
bereikt. Twee centrales hebben het ui-
terste bod van de Minister aanvaard. 
Gelet op de ledenaantallen daarvan is 
sprake van een zeer kleine minderheid. 

Het is voor onze fractie onbegrijpe-
lijk waarom de Minister het voorstel 
van de overgrote meerderheid niet 
heeft overgenomen. Het is een goed-

koop argument om het mislukken van 
dit overleg toe te schrijven aan de on-
derlinge verdeeldheid van de centra-
les. Zolang het stakingsrecht voor 
ambtenaren nog niet is geregeld, is in 
feite geen goed overleg mogelijk. De 
Regering kan de ambtenarensalaris-
sen eenzijdig vaststellen. Als het sta-
kingsrecht voor de ambtenaren wel 
was geregeld, zou de positie van de 
ambtenaren uiteraard veel sterker zijn. 

Tijdens mijn interventie bij de alge-
mene financiële beschouwingen op 17 
december 1974 heb ik aan de toenma-
lige minister van Financiën een staatje 
overhandigd; daarin stond het resul-
taat van een gelijke procentuele verho-
ging van de verschillende bruto-inko-
mensen netto-inkomens vermeld. De-
ze gegevens staan vermeld op blz. 195 
van de Handelingen. Kan de Minister 
een dergelijke staatje verstrekken 
voor: A. zijn oorspronkelijk voorstel, 6 
maal een half procent; B. zijn voorstel, 
dat hij vandaag zal doen en C. het 
voorstel van de grootste ambtenaren-
centrales? Zijn de bezuinigingen in de 
voorstellen van de Minister en de 
grootste ambtenarencentrales in over-
eenstemming met Bestek '81 ? Als dat 
niet het geval is, dan rijst de vraag 
waar het ontbrekende geld vandaan 
moet komen. 

Het laatste punt betreft de reorgani-
satie van het binnenlands bestuur. In 
de memorie van antwoord aan deze 
Kamervermeiden de bewindslieden, 
dat zij binnenkort aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer een brief zullen zen-
den over een nota van wijzigingen ter 
zake van het aanhangige wetsontwerp. 

Daar moet deze Kamer het dan mee 
doen, de suggestie wekkend alsof wij 
over dit wetsontwerp maar moeten 
zwijgen. Een pikante bijzonderheid is 
dat in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag aan de Tweede Kamer de-
ze Minister schrijft, dat hij hoopt rond 
de aanstaande jaarwisseling een nota 
van wijzigingen te kunnen indienen, 
strekkende tot herziening op een aan-
tal onderdelen van het wetsontwerp 
tot reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. Dat ligt er al 26 maanden. Nu 
begrijp ik er helemaal niets meer van, 
want ik veronderstel dat de Minister 
toch niet zal volhouden dat 6 maart 
nog rond de jaarwisseling is. 

Op 6 november 1978 heeft de com-
missaris van de Koningin in 
Noord-Holland op een studiedag van 
het Instituut Randgemeenten een be-
toog gehouden, waarvan ik veronder-
stel dat de Minister daarvan ongetwij-
feld kennis heeft genomen. In het be-
toog van de heer De Wit kunnen wij 
ons in grote lijnen vinden, maar ik zou 
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graag van de Minister willen verne-
men wat zijn mening over de aldaar 
geponeerde stellingen is. Dat is mis-
schien een reden, waarom de nota van 
wijzigingen op dat wetsontwerp zo 
lang uitblijft. Men ziet door de bomen 
het bos niet meer. De provincies en de 
gewesten geraken in onzekerheid. Er 
ontstaan steeds meer puinhopen en 
deze Minister heeft in zijn verkiezings-
speeches van 1977 over puin ruimen 
gesproken. Ik heb de indruk dat er 
steeds meer puin bij komt. 

Een ander probleem dat hiermee sa-
menhangt betreft de interprovinciale 
samenwerking. Ik kan mij herinneren 
de kwestie slaapsteden Eelde versus 
Groningen en Mook versus Nijmegen. 
Deze situaties komen volgens mij 
slecht uit de verf, ook al omdat Mook 
zich nog altijd bij Limburg beschouwt 
te horen en zegt aan de Gelderse pro-
blemen geen boodschap te hebben. 
De voorzitter van de gemeenteraad 
van Eelde zal beamen dat deze ge-
meente hetzelfde probleem heeft. 

Het is genoegzaam bekend dat mijn 
partij grote problemen heeft met de 
grootschaligheid, ook op bestuurlijk 
gebied en bij de samenvoeging van 
gemeenten. Men vraagt zich dus af, of 
samenvoeging van gemeenten altijd 
wel heilzaam is. De verdeling van de 
provincies blijft altijd een moeilijke 
zaak. Kan de Minister aangeven, in 
welke provincies breukpunten aanwe-
zig zijn met betrekking tot de herinde-
ling? Er is ook nog een ontwerp-gewest-
landen geweest, in 1971 ingediend. 
Dat is min of meer geruisloos van tafel 
verdwenen. Daarvoor in de plaats is 
het wetsontwerp reorganisatie bin-
nenlands bestuur gekomen. Ik vraag 
mij af, of de huidige provinciale inde-
ling niet moet worden gehandhaafd, 
eventueel met een twaalfde provincie 
erbij. 

De ondergrond van mijn betoog is 
om aan te geven, dat ik de huidige be-
windsman besluiteloosheid verwijt. 
Een tweede Thorbecke, zoals onze 
oud-collega Van Riel destijds in hem 
zag, zal deze liberale Minister niet wor-
den. 

D 
De heer Van der Werff (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat gaat naar den Bosch 
toe, klonk het vol vreugde van be-
noorden de rivieren voor kort. Aan-
staande donderdag geldt dat zeker 
weer voor ieder die belangstelling 
koestert voor vraagstukken op het ge-
bied van het binnenlands bestuur en 
organisatie. Ook Minister Wiegel komt 
dan naar -z i jn eigen woorden van de 

overzijde - die prachtige provincie 
Noord-Brabant, al zegt hij dan deze 
nog niet zo goed te kennen. 

Alle facetten van de materie van be-
stuurlijke bevoegdheden, taakverde-
ling en territoriale herindeling, moeten 
nog uitvoerig worden behandeld, 
maar juist het verband, de samen-
hang, de volgorde maken dit bijzonder 
moeilijk. Vandaar dat ik in dit stadium 
in dit huis er al enkele kanttekeningen 
over maak. 

Decentralisatie is niet alleen nastre-
venswaard omdat het in de Grondwet 
staat of omdat het ideologisch-demo-
cratisch aantrekkelijk is maar ook om-
dat het puur noodzakelijk is. Binnen-
kort hebben wij 14 miljoen inwoners in 
onze verzorgingsstaat. Voorts is er de 
afkeer, eventueel de vrees voor 'appa-
raatski' bij burger en bij lagere overhe-
den. Ook is er de in de afgelopen de-
cennia gegroeide vooral financiële af-
hankelijkheid van lagere overheden 
ten opzichte van het rijk. Het zwaarst-
wegend met betrekking tot de decen-
tralisatie is het duidelijke fiasco van 
het centralisme, vooral bij enkele na-
oorlogse departementen. Men vergete 
daarbij overigens niet de begrijpelijke 
neiging van lagere overheden om alle 
rijksmiddelen, waarvoor zij de aanvra-
ge op enigerlei wijze gehonoreerd 
kunnen krijgen, in te palmen, ongeacht 
de wezenlijke behoefte. 

Een eerste aanzet tot decentralisatie 
was natuurlijk al de overgang van de 
honderjarige provinciale wet naar de 
Provinciewet. Ripperda Wiersma con-
stateerde in 1950 dat decentralisatie 
op provinciale basis een van de red-
middelen was voor het uit zijn krach-
ten gegroeide regeringsstelsel. Nota 
bene: het was toen 1950. Vijfentwintig 
jaar later schrijft Günther zuinigjes in 
zijn bewerking van De Monchy over de 
bevordering van decentralisatie: Dit 
lied is al vaker gezongen, maar belang-
rijke resultaten bleven in het alge-
meen achterwege. 

Moeten wi j nu maar gelaten Buys ci-
teren, die in 1884 stelde: Regeling van 
de verhouding tusschen den Staat, de 
provinciën en gemeenten behoort on-
getwijfeld tot de moeilijkste vraagstuk-
ken welke het positieve staatsrecht 
heeft op te lossen? Neen, mijnheer de 
Voorzitter, zoal niet een oplossing dan 
is toch in elk geval een aanpak vereist. 
Daarbij moeten wij goed onderkennen 
dat decentralisatie als doeleinde en als 
op gang te brengen proces het moei-
lijkste en het wezenlijkste onderdeel 
van bestuurlijke reorganisatie vormt 
en zal blijven vormen. Dit geldt net zo 
goed voor de rol van het Rijk ten aan-
zien van provincies en gemeenten als 

voor die van het provinciale centralis-
me - dat bestaat óók - ten opzichte 
van de gemeenten. 

Eigenlijk is het niet juist wat ik nu 
zeg. Het is niet nèt zo goed. Immers, 
provincies en gemeenten kennen col-
legiaal bestuur, hetgeen overigens ook 
zo zijn moeilijkheden oproept. Het Rijk, 
echter, wordt bestuurlijk gepresen-
teerd door een toch tamelijk verkokerd 
geheel. Bijna ieder departement be-
schiktzo over het eigen leidingstraten-
en buizenstelsel door het ganse land. 
Hoe denkt het kabinet de daaruit voort-
vloeiende veelheid van opvattingen 
binnen de diverse en tussen de diverse 
ministeries tot een gelijkwaardige aan-
pak van decentralisatie te brengen? 

De zeer positieve opstelling van de-
ze bewindsman in het debat aan de 
overzijde rond de met algemene stern-
men daar aanvaarde motie-Evenhuis 
èn de formuleringen van het Regeer-
akkoord roepen in dezen verwachtin-
gen op. Een ander aspect betreft de 
tweesporigheid. De Minister redeneert 
in dezen nèt als Mao Tse Toeng. 

Minister Wiegel zal zich herinneren 
dat Mao Tse Toeng met betrekking tot 
de ontwikkeling van landbouw en in-
dustrie even grote passen voor het ene 
als voor het andere been wenste. Dat 
zal ook zo moeten gelden voor decen-
tralisatie en territoriale herindeling. 

Toch krijg ik wel eens de indruk, dat 
de territoiale herindeling als ogen-
schijnlijk eenvoudiger aangelegenheid 
mogelijkerwijs eerder aan de beurt zal 
komen. De Minister dringt daarop aan. 
Hij maakt veel haast op dit punt. Me-
vrouw Vonk drong daarop ook aan, 
maar dan met een ministeriële 'over u 
en zonder u'-beslissing. Die wijs ik af. 
Ik geloof dat in dit stadium nog wel de-
gelijk de reorganisatievoorstellen door 
de provincies becommentarieerd 
moeten kunnen worden. Gezien de 
korte termijn leidt dat wel tot over-
werkte statenleden en overwerkte pro-
vinciale ambtenaren. 

Ik vraag mij af of de haast met de ter-
ritoriale herindeling, afgezien van de 
'vorderende' uitnodiging indertijd, on-
der andere van de Tweede Kamer te 
dezen, psychologisch goed werkt. Laat 
de Minister het verkooptechnische as-
pect van de inhoudelijk zo belangrijke 
kanten van de bestuurlijke reorganisa-
tie voldoende meewegen? De Minister 
heeft oog voor dat soort aspecten: De 
nieuwe huisstijl, met de B die zo krach-
tig over Den Haag uitstraalt, in zijn 
voorpartij zwaar aangezet en aan de 
achterkant diffuus uitwaaierend over 
het hele land. 

Ik denk ook aan het vlotte uitgaafje 
Traject '79, een titel passend binnen 
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Van der Werff 

Bestek '81 , een populaire presentatie 
van hetgeen wij vandaag behandelen. 
Zijn er reacties bekend waaruit blijkt 
dat het boekje aanslaat en effect heeft? 
Ikzelf begrijp voor een deel dat van die 
appel, de partjes en de mondjesmaat 
wel, maar toch heb ik ook 't gevoel dat 
iets mij ontgaat. Waarom ziet de appel 
ervan buiten zo bruinig uit? Hij is toch 
niet bespoten? 

De heer Kolthoff (PvdA): Hij is rot 

De heer Van der Werff (VVD): Het lijkt 
mij, dat men zoiets vanuit een nationa-
le optiek nauwelijks van het departe-
ment van Binnenlandse Zaken kan 
zeggen. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik veronder-
stel alleen maar dat de Minister er een 
symbool van zichzelf in ziet, maar ik 
kan mij natuurlijk vergissen. 

De heer Van der Werff (VVD): De heer 
Kolthoff moet een bril gaan gebruikffh, 
want zijn ogen zien wat wazig. Als hij 
het boekje inziet, ziet hij dat de partjes 
van binnen zeer gaaf zijn en door niets, 
door welke worm dan ook, zijn aange-
tast. 

Ik wil drie voorbeelden van psycho-
logische spanningsvelden geven. Ten 
eerste is het verknippen van willekeu-
rig welke provincie op basis van het 
huidige takenbestand zonder nadere 
zware motivering niet anders te impli-
ceren dan een tekortschieten van dat 
bestuurlijk apparaat in de afgelopen de-
cennia. Dat trekt iedereen op zijn ponte-
neur, als het althans niet voldoende 
wordt beargumenteerd. 

Als tweede voorbeeld noem ik het 
destijds in zwang geraakte woord 'mi-
ni-provincie'. Dat 'mini ' geeft onbe-
doeld in wezen toch een bijkleuring in 
de zin van onvolwaardigheid. Hoe 
krijgt men nu zo'n associatie en zo'n 
terminologie aan de kant geveegd? 

Als derde en belangrijkste voorbeeld 
noem ik de onzekerheid over geldmid-
delen. In hoeverre betekent een over-
dracht van taken het volledige en inte-
grale ter beschikking stellen van de 
daarvoor tot heden gebezigde gelden? 
Een paar jaar geleden bij voorbeeld 
hebben lagere overheden met stijgen-
de bezorgdheid gekeken naar het toen 
door CRM geïnproduceerde begrip 
'budgettair neutraal', dat overigens 
nog steeds wordt gehanteerd. Nog 
concreter: ten aanzien van functionele 
raden vreesde men het eigenmachtige 
rode potlood bij hetzelfde departe-
ment. 

Ik heb in het antwoord van deze be-
windslieden aan de Tweede Kamer 
naar aanleiding van eindverslag van 
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26februari 1979 met betrekking tot 
wetsontwerp 15060, nr. 7 (Wijziging 
van de Provinciewet met betrekking 
tot vergoeding statenleden) gelezen, 
dat er geen compensatie zal worden 
verleend. Inhoudelijk ga ik hierop niet 
in, dat zou niet passend zijn, maar haal 
het als voorbeeld in de psychologische 
sfeer aan. Met de bewindslieden denk 
ik dat de provincies wellicht de finan-
ciële verwerking van die operatie al in 
hun begrotingen voor 1979 hebben 
opgenomen. Juist zo'n op zichzelf 
klein bedrag zal het wantrouwen over 
de vraag, of de grote operatie van de 
reorganisatie van het binnenlands be-
stuur over de jaren en over de verschil-
lende bewindslieden heen zuinigheid 
als achterliggende bedoeling had, kun-
nen voeden. 

De heer Kolthoff (PvdA): Wat bedoelt 
de heer Van der Werff precies met de-
ze 'psychologie'? 

De heer Van der Werff (VVD): Ik vraag 
aandacht voor het feit, dat daar, waar 
tussen mensen met bepaalde structu-
ren wordt getracht een bestuurlijk ver-
antwoorde situatie te creëren die beter 
is - anders moet je niet gaan verande-
ren - dan wat bestaat, ervoor moet 
worden gezorgd dat de psychologi-
sche factoren zeer zwaar worden ge-
wogen. Daaraan moet grote aandacht 
worden besteed, opdat psychologi-
sche misverstanden worden voorko-
men. De heer Kolthoff weet ook wel 
dat in deze maatschappij communica-
tiestoornissen van de ene op de an-
dere dag niet alleen zich voordoen, 
maar ook een niet gering groeieffect te 
zien geven. Ik heb de indruk dat de 
heer Kolthoff wat naar de bekende 
weg vraagt. 

De heer Kolthoff (PvdA): U noemde 
twee voorbeelden: het wetsontwerp 
met betrekking tot de vergoeding voor 
statenleden en de daarmee verband 
houdende financiën en de kwestie van 
het budgettair neutraal zijn. Ik zag de 
psychologie tussen die twee factoren 
niet: enerzijds de centen en anderzijds 
de psychologie. Het is mij nog niet dui-
delijk. 

De heer Van der Werff (VVD): Ikdenk 
dat de heer Kolthoff geen kennis heeft 
kunnen nemen van de discussies die 
indertijd plaatsgevonden hebben tus-
sen provinciale en gemeentelijke be-
stuurderen en het departement van 
CRM naar aanleiding van de aspecten 
van het budgettair neutraal zijn die 
naar mijn mening destijds psycholo-
gisch niet goed zijn aangepakt. 

De heer Kolthoff (PvdA): Betekent dat 
dat die operatie naar uw mening niet 
budgettair neutraal kan geschieden? 

Binnenlandse Zaken 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds 
Gemeentefonds 

De heer Van der Werff (VVD): Dat heeft 
u mij niet horen zeggen. Ik heb uitslui-
tend gezegd het gevoel te hebben, dat 
er destijds op het psychologische vlak 
nogal wat fouten zijn gemaakt. Ik waar-
schuw daartegen voorzichtig, opdat 
wi j niet in de toekomst in psychologi-
sche fouten vervallen. 

Ik wens de bewindslieden veel wijs-
heid, veel overredingskracht, een lan-
ge adem, tact en een duidelijk beargu-
menteerde en ieder aansprekende fa-
sering toe wat betreft het slagen van 
de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur in al zijn facetten en aspecten. 
Anders gelukt het niet. 

Ter wille van de tijd ga ik op het per-
sonele vraagstuk rond die RBB-onrust, 
kwaliteitsverlies, vacaturevervulling, 
ti jdig wegsolliciteren enzovoorts niet 
verder in. Ook aan de gewesten in hun 
functie van gemeenschappelijk ver-
lengd lokaal bestuur, soms weinig 
doorzichtig, vaak ook gezien de in-
spanningen en kosten misschien met 
een niet helemaal bevredigend maat-
schappelijk rendement zal ik verder 
geen aandacht besteden. Wel zal ik 
hierover de volgende vraag stellen. De 
noodzaak van heroverweging van het 
huidige bijdragesysteem wordt, zo 
zegt de memorie van toelichting op 
blz. 27, gesteld. Wordt het resultaat 
daarvan nu gekoppeld aan de stukken 
die met betrekking tot de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur worden 
uitgebracht, of is het resultaat van de 
heroverweging eerder te verwachten? 
Ook daar zijn namelijk mensen, zowel 
bestuurderen als functionarissen, con-
creet bezig. Een redelijke waarschu-
wingsti jd en overgangstermijn zijn wel 
het minste dat zij moeten krijgen. 

Met instemming nam mijn fractie 
kennis van het standpunt van beide 
bewindslieden, dat zij ernaar streven 
de vrijheid van een eigen beleid voor 
de lagere overheden door het doen 
toevloeien van voldoende geldmidde-
len te waarborgen. Dit staat op blz. 18 
van de memorie van toelichting. Wel 
zou ik in aansluiting op de vraag, die 
zojuist is gesteld door de heer Kolt-
hoff, ook mijnerzijds de vraag wil len 
stellen, of voldoende aandacht wordt 
besteed aan het vraagstuk van de on-
derwijstekorten en of wij inderdaad 
mogen verwachten dat op basis van 
de werkgroep-Londo of anderszins toch 
uitsluitsel in het komende jaar te ver-
wachten is, uiteraard in de vorm van 
voorstellen. Wat het knelpunt van het 
renteverlies betreft, denk ik dat naast 
het belangrijke renteverlies dat door 
de Staatssecretaris wordt gesigna-
leerd ook bij heel wat gemeenten in 
andere gevallen renteverlies optreedt. 
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Ik denk aan de vraagstukken van sport-
accommodaties, monumentenrestau-
raties en andere posten die soms een 
worsteling opleveren. 

Mijn laatste vraag betreft de onroe-
rend goedbelasting Een aantal ge-
meenten was nog allerminst aan zijn 
limiet; andere gemeenten hadden in 
verband met hun bestedingsmogelijk-
heden al in het verleden de belasting 
tot het hoogste niveau opgetrokken. 
Kan de Staatssecretaris een moment-
opname van de huidige stand van za-
ken geven? 

Ik wi l graag gewag maken van een 
zeer kleine post die onze sympathie 
heeft, namelijk post 26a. Daarbij gaat 
het om een bedrag van nog geen f 3 
min. overigens wat vreemd onderge-
bracht in vergelijking met de andere 
zaken van dat volgnummer. Het betreft 
hier de subsidie aan de Oorlogsgra-
venstichting. Ik heb met vreugde ge-
zien dat ook dit jaar het bedrag trend-
matig is aangepast. Ik vind dit een goe-
de uitgave, omdat tallozen in den lan-
de zich door het voortreffelijk werk van 
deze stichting getroost voelen. Daarbij 
gaat het om werk op het gebied van de 
documentatie, van de registratie, van 
het daadwerkelijk onderhoud, enz. 

Ook het bedrijfsleven en de grafi-
sche scholen laten zich met betrekking 
tot de inmiddels 42 gedenkboeken en 
ook met betrekking tot de bloembollen-
verzorging niet onbetuigd. De Staats-
drukkerij was daarbij in de afgelopen 
jaren ook betrokken, hetgeen mijn in-
stemming had. Toch is de uitgaven-
systematiek van deze instelling in het 
algemeen niet duidelijk. Het gaat om 
het uitgeven van parlementaire stuk-
ken, rapporten van adviescommissies 
enz. Geschriften over monumenten 
van geschiedenis en kunst en de voor-
lopige lijsten zijn per traditie altijd al 
bij de landsdrukkerij uitgegeven, en 
wel zeer fraai. 

Ik noem voorts catalogussen van het 
bezit van rijksmusea en tentoonstellin-
gen aldaar. Zo ook bij voorbeeld het 
kostelijk boekje over Vermeer. Maar 
waarom een overigens schitterende 
vertaling en bewerking van een werk 
van een Italiaanse architect over een 
periode uit de Nederlandse bouw-
kunst? Het magnum opus van 's lands 
geschiedschrijver Lou de Jong wordt 
gedrukt door de Staatsdrukkerij, doch 
uitgebracht door Nijhoff, althans de 
wetenschappelijke uitgave. Dat laatste 
zal wel in verband met het distributie-
apparaat zijn, doch ook daar ligt een 
vraagstuk. Immers, de Staatsdrukkerij 
heeft nu ook al een netwerk van aparte 
relaties met een aantal boekhandola 
ren aangelegd. 

De bewindsman schrijft in de memo-
rie van antwoord dat er geen bruikbaar 
criterium voorhanden is. Daarnaast 
geeft hij dan een niet overtuigende ar-
gumentatie over een percentage van 
0,8 ten aanzien van particuliere uitge-
vers. Ik betwijfel of deze vergelijking 
wel helemaal goed is. Zijn daarbij al-
leen boeken en brochures aan beide 
zijden betrokken? Het argument van 
subsidie aan particuliere uitgaven 
heeft er naar mijn gevoel eigenlijk 
niets mee te maken. Dat er eventueel 
werk uitbesteed wordt bij particulieren 
is natuurlijk heel f i jn, maar als het een 
van de uitgaven betreft, waarvan ik be-
twist dat deze zonodig door de Staats-
drukkerij moet worden uitgegeven, 
lijkt mij dat zelfs helemaal geen boter-
tje tot de boom. Het zou goed zijn, als 
de Minister zich in dezen op een criteri-
um wilde bezinnen. Anders wi l ik hem 
graag helpen. 

Met dat aspect hulp van parlements-
leden aan de executive kom ik op een 
punt dat ons zelf betreft. Net na het op-
stellen van ons voorlopig verslag, 
werd aan de overzijde van het Binnen-
hof over adviesorganen gediscus-
sieerd. Hierbij werd de plaats van leden 
van het parlement daarin betrokken. Ik 
wi l hierover graag een vraag formule-
ren, al heb ik er begrip voor dat de Mi-
nister eventueel veel later schriftelijk 
met een antwoord komt. Ik wijs erop 
dat ik namens mijn fractie verleden jaar 
uitdrukkelijk aan de Minister van De-
fensie verklaarde dat wi j alle begrip 
hadden voor zijn opvatt ing met betrek-
king tot het niet verder opnemen van 
parlementsleden in de Adviesraad De-
fensieaangelegenheden, zelfs al was 
het originele commissiewerk - de 
voorganger van de ADA dus - juist 
voortgekomen uit de behoefte van re-
geringszijde, over een eigen overleg-
orgaan met parlementsleden van ei-
gen keuze te kunnen beschikken. 

De WRR had in zijn rapport betref-
fende externe organen - deel 12, 1977 
blz. 72 - op dat grote aantal parle-
mentsleden, als gevolg van die ADA, 
geattendeerd. Sedertdien kwam het 
kabinet op 31 oktober 1978 met aan-
wijzingen. Ik verwijs naar de Staats-
courant van 3 november. Er staat: bij 
voorkeur geen parlementsleden. 

In hoeverre valt eenheid van toepas-
sing per departement - ook binnen 
een departement — of per bewindsman 
of bewindsvrouw te verwachten? 
Quod non in dit stadium en ik verwijs 
naar het debat op 1 februari aan de 
overzijde van het Binnenhof tussen 
mevrouw Kraaijeveld en leden van 
verscheidene fracties. Wordt het nu 
een proces van uitsterven of stuurt 
men nu aan op spontane bedankjes, 

waartoe bij voorbeeld de heer Worrell 
prompt bereid bleek? Is de Regering 
overigens voornemens onderscheid in 
dezen te maken tussen leden van dit 
Huis en die aan de overzijde? De WRR 
heeft erop gewezen dat verhoudings-
gewijze meer leden - 39% - hier dan 
van de overkant - 24% - in adviesor-
ganen zijn opgenomen. 

Wij begroeten overigens met in-
s temming het voornemen van het 
kabinet om er enerzijds voor te zorgen 
dat er zoveel mogelijk adviesorganen 
zullen worden ingesteld op basis van 
artikel 87 van de Grondwet. Anderzijds 
zal de bewindsman - blz. 10 memorie 
van toelichting - overgaan tot twee-
jaarlijkse rapportage. Dat betekent dui-
delijk een fol low-up van het werk van 
de WRR en waarschijnlijk daarmee ook 
het opheffen van 'slapende' clubs en 
dergelijke. 

Jaren geleden placht een van onze 
kleinkunstenaars op te komen met een 
aktentas onder de arm. Hij haalde daar 
dan een klein boekje uit en hij zei tot 
het publiek; Dit is uw Grondwet! Dan 
lag de hele zaal plat van het lachen, el-
ke avond weer. 

Voor ons, als leden van het parle-
ment, is dat moeilijk te verteren. Zeker 
voor democratisch voelende buiten-
landers is het een volstrekt onver-
wachte, onbegrijpelijke en onbenader-
bare reactie van het Nederlandse pu-
bliek. 

Wij wensen de bewindslieden suc-
ces toe bij hun pogingen tot wijziging 
en nieuwe invull ing van de Grondwet. 
Wij vinden het echter nog belangrijker, 
wanneer zij kans zouden zien de eer-
bied voor de Grondwet als plechtanker 
van onze nationale samenleving te be-
vorderen. 

De vergadering wordt van 12.55 uur 
tot 13.55 uur geschorst. 

D 
De heerTjeerdsma (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen vorig jaar de ontwer-
pen voor de nieuwbouw voor de 
Tweede Kamer in de Ridderzaal ten 
toon gesteld werden, ontvingen de be-
zoekers ook een boekwerkje, waarin 
een historisch overzicht van de tot-
standkoming van het 'regeerkasteel' 
gegeven werd. Hieruit bleek, dat van 
het begin af aan het Departement van 
Binnenlandse Zaken een gewichtig zo 
niet het gewichtigst departement was 
en beschouwd kon worden als de 
moeder, waaruit alle departementen 
geboren werden. 

Sinds die ti jd is er wel iets veran-
derd, maar nog steeds is Binnenlandse 
Zaken in het regeringsgebeuren een 
belangrijk ministerie. Dit blijkt ook wel 
uit de uitvoerige informatie en beant-
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woording in de memorie van ant-
woord, waarvoor wij graag onze dank 
uitspreken, maar het is ook logisch, 
want meer dan andere ministeries 
heeft Binnenlandse Zaken via de pro-
vinciale en gemeentelijke besturen 
contacten met de burgers en is daar-
door ook een gevoelig ministerie ge-
worden. 

De bestuursindeling van thans, die 
reeds meer dan 130 jaar bestaat, be-
hoeft wijziging en aanvulling, moet 
aangepast worden aan de huidige om-
standigheden en vraagt om reorgani-
satie. Er wordt reeds jaren aan gewerkt 
en over gesproken; talloze adviezen 
zijn reeds binnen; andere worden nog 
verwacht. De Raad voor de territoriale 
decentralisatie staat de Regering terzij-
de als voorloper van de nog in te stel-
len raad voor binnenlands bestuur. De 
Regering heeft zich uitgesproken voor 
de driedeling: Rijk, provincie en ge-
meente; herziening van de provincie-
en gemeentewet is aan de orde; de 
gemeentelijke herindeling gaatgesta-
dig voort en er is een wijziging van de 
wet op de gemeenschappelijke rege-
lingen op komst. 

Kortom, er beginnen zich wel enkele 
duidelijke contouren af te tekenen, 
maar nog weten wij met zijn allen niet 
waar wi j zullen belanden en wanneer; 
het eindstation ligt nog in de mist en 
dit is natuurlijk niet bevordelijk voor 
een goed bestuur noch aan de top en 
ook niet aan de voet. Dat is niet zozeer 
de schuld van deze Minister, want het 
zou natuurlijk mooi zijn een tweede 
Thorbecke' te hebben, die voor de ko-
mende 100 jaar deze fascinerende be-
stuurlijke zaak eventjes zal regelen, 
maar de omstandigheden zijn wel een 
beetje anders geworden. Dat kan en 
mag van één Minister ook niet meer 
gevraagd worden. Dat het moeilijk is, 
bewijst wel het feit, dat de huidige Mi-
nister al de vierde bewindsman is, die 
zich de reorganisaite van het binnen-
lands bestuur ten doel stelt. 

Dat het geen gemakkelijke taak is, 
vindt onder andere zijn oorzaak in het 
feit, dat wij met dode middelen - wet-
ten, voorschriften, organisatie, regels 
etc. - voor levende mensen een sa-
menleving wil len creëren, waarin het 
gelukkig wonen, werken en recreëren 
is. In dat licht is het juist wat de Minis-
ter in zijn memorie van toelichting 
zegt, dat de overheid er is voor de bur-
gers en niet omgekeerd al zal het de 
Minister niet vreemd voorkomen als ik 
zeg, dat naar de mening van de CDA-
fractie de overheid ook aan normen is 
gebonden, die de toets van het evan-
gelie kunnen doorstaan. 

Een tweede oorzaak ligt ons inziens 
in het feit, dat nog niet goed duidelijk 
is wie wat kan, mag en moet doen. Wij 
doelen hier op de taakverdeling tussen 
Rijk, provincie en gemeente. Wel 
wordt in het wetsontwerp reorganisa-
tie binnenlands bestuur (ingediend 
d.d. 4 januari 1977) hierop ingegaan, 
maar de standpunten zijn verdeeld. 
Ook is niet duidelijk wat en welke ta-
ken op provinciaal niveau kunnen 
worden verricht. Zolang de ondui-
delijkheid blijft voortbestaan, is het 
niet wel mogelijk een behoorlijk be-
stuur hierbij aan te passen. 

Overigens, dachten wi j , is er nie-
mand in Nederland, die wil beweren 
dat een eenvoudig patroon gehan-
teerd kan worden. De ene situatie is de 
andere niet en het hangt ook af van de 
burgers, die een bepaalde gemeen-
schap vormen. Ook deze Minister is 
daarvoor gevoelig, gezien het feit, dat 
hij de ene keer een getalscriterium 
voor een gemeente noemt van 10.000 
inwoners, dan weer 8000, terwijl hij 
wetsontwerpen heeft verdedigd, waar-
in gemeenten met een inwonertal van 
ongeveer 5000 voorkwamen. Hoewel 
wi j de behandeling van het wets-
ontwerp inzake de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur in de Tweede 
Kamer afwachten, willen wi j , overeen-
komstig ons CDA-program, wel zeg-
gen, dat wij de opvatting van de Rege-
ring over de verdeling van de bestuurs-
taken over Rijk, provinciën en ge-
meenten van harte onderschrijven en 
wars zijn van een vierde bestuurslaag. 
Aangezien thans de provinciale herin-
deling en de gemeentelijke herinde-
ling niet aan de orde zijn, zwijg ik daar-
over nu in alle talen. 

Ook zijn wij echter van mening, dat 
een aantal rijkstaken gedecentrali-
seerd op provinciaal niveau zou kun-
nen geschieden. Daarin zal met name 
de taakverzwaring van het provinciale 
bestuur moeten worden gevonden. Dit 
zal niet moeten gebeuren door overna-
me van gemeentelijke taken. Daarom 
zal ervoor gewaakt moeten worden, 
dat een provinciaal bestuur zich niet 
als een gewest gaat gedragen. Im-
mers, de burger - en daarvoor is de 
overheid er! - is het meest betrokken 
bij het lokale bestuur. Uitgangspunt 
dient te bli jven: versterking van het lo-
kale bestuur, in die zin dat functie, ta-
ken en bevoegdheden van de gemeen-
te duidelijk vast komen te staan en dat 
een en ander in goed overleg met dat 
lokale bestuur tot stand komt. Graag 
zullen wi j vernemen, of de Minister de-
ze zienswijze kan delen. 

Er zullen echter bovengemeentelij-
ke, interlokale taken te vervullen blij-

ven, dus taken die intergemeentelijk 
en op regionaal niveau moeten wor-
den uitgevoerd. Hoewel de Wet op de 
gemeenschappelijke regelingen hier-
voor een handvat biedt, spreekt men 
toch van het zogenaamde regionale 
gat. In de ene provincie is men hier-
mee verder gevorderd dan in de an-
dere. In Friesland heeft men bij voor-
beeld de provincie in vijf regio's ver-
deeld en het provinciale bestuur is ge-
neigd, een gemeenschappelijke rege-
ling niet goed te keuren, wanneer zich 
in het betrokken samenwerkingsver-
band één of meer gemeenten bevin-
den die buiten die bewuste regio val-
len. In andere provincies is deze regio-
verdeling nog in studie. Men is daar 
dus nog bezig met een onderzoek. Ook 
worden vraagtekens gezet bij de wijze 
van bestuurssamenstelling van zo'n 
regio. Men stelt de vraag, of al dan niet 
met instemming van alle deelnemen-
de gemeenten het takenpakket moet 
worden vastgesteld. Er zijn samenwer-
kingsverbanden tussen gemeenten 
nodig. Er is sprake van een 'regionaal 
gat'. Wij menen dan ook dat nader on-
derzoek en overleg gewenst zijn. 

Ook vinden wi j , dat voor een regio -
dit is dus een verlengd lokaal bestuur -
de bestuursleden door de deelnemen-
de gemeenteraden moeten worden 
aangewezen en dat het takenpakket 
gemeenschappelijk moet worden vast-
gesteld. Deelt de Minister deze opvat-
ting en is de Minister in staat — dit is 
naar mijn mening een heel moeilijke 
vraag - het tijdsbestek aan te geven 
waarin hij denkt de bestuurlijke reor-
ganisatie te kunnen afronden? 

Wij zijn de Minister erkentelijk voor 
zijn uitvoerige beantwoording met be-
trekking tot de burgemeestersbenoe-
mingen. Dit, gevoegd bij de brief van 1 
juli 1978, geeft een duidelijk beeld van 
het beleid. Overeenkomstig het CDA-
program spreekt mijn fractie zich uit 
voor een door de Kroon te benoemen 
burgemeester, zij het met inachtne-
ming van wat in de genoemde brief op 
blz. 2 onderaan staat betreffende mo-
gelijke inspraak. Er is ook sprake van 
een verbeterde doorstroming, een 
doorstroming die niet uitsluitend in 
promotie haar einddoel behoeft te vin-
den. Het verheugt ons echter wel, dat 
deze doorstroming door de Minister is 
genoemd, namelijk vooral vanwege 
het sociale aspect. 

Toch willen wi j , omdat de Minister 
schrijft dat doorstroming naar ge-
meenten zijn bijzondere aandacht 
heeft, een waarschuwende vinger op-
heffen. Als het accent namelijk sterker 
komt te liggen op de carrièreburge-
meesters, zullen het partijpolitieke as-
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peet, de deskundigheid en de be-
kwaamheid wel eens in het gedrang 
kunnen komen. Daarom vragen wi j de 
Minister, dit aspect niette wil len over-
trekken. 

De heer Kolthoff (PvdA): De heer 
Tjeerdsma heeft zoeven nogal wat ly-
risch gedaan over de inspraak bij bur-
gemeestersbenoemingen. Kan hij ook 
vertellen welke inhoud hij daaraan zou 
willen geven? 

De heer Tjeerdsma (CDA): Dat heb ik 
tot nu toe builen beschouwing gela-
ten, want ik wil eerst het antwoord van 
de Minister afwachten. 

De heer Kolthoff (PvdA): Ik was be-
nieuwd wat u daaronder verstaat. 

De heer Tjeerdsma (CDA): Dat komt 
nog wel. Zit er maar niet over in. 

Wat de termijnen betreft die noodza-
kelijkzijn om in een burgemeestersva-
cature te voorzien, heeft de Minister 
wel gelijk. Er schijnen bijzondere ge-
vallen te zijn die ook een bijzonder lan-
ge termijn vragen, zelfs wanneer de 
datum waarop een burgemeester zijn 
ambt zal neerleggen maanden van te-
voren bekend is, bij voorbeeld bij pen-
sionering. In dit verband - vergun het 
mij - noem ik één gemeente, namelijk 
de gemeente Wageningen waar nog 
steeds geen burgemeester is be-
noemd, waar wel een waarneming is 
geschied die ook is afgelopen. Hier 
schijnen bijzondere omstandigheden 
een rol te spelen. Wanneer echter de 
datum vaststaat waarop een burge-
meester met pensioen zal gaan, kan 
naar onze opvatting die termijn aan-
merkelijk bekort worden. 

Graag wil ik nog een paar opmerkin-
gen maken over de Raad van State. 
Aangezien het rechtsgevoel bij de bur-
gers zich ontwikkelt en de mogelijkhe-
den om zijn recht te zoeken zich verrui-
men en bekend worden, neemt het 
aantal te behandelen gevallen bij de 
Raad van State toe en is er nog steeds 
sprake van een achterstand. De Minis-
ter denkt tot een oplossing te kunnen 
komen door een uitbreiding van het 
aantal leden van de Raad van State, 
middels een wijziging van de Wet op 
de Raad van State. Bij een aantal leden 
van onze fractie bestaan er enige twi j -
fels over of de uitbreiding van het aan-
tal leden wel zal leiden tot de gewen-
ste oplossing. Dit zal ook kunnen lei-
den tot uitbreiding van het aantal ka-
mers. Het gevaar bestaat dat de ene 
kamer soepeler gaat werken dan de 
andere. Bovendien dreigt het gevaar 
dat de eenheid van rechtspraak, ook 
binnen het college, niet voldoende is 

gewaarborgd. Deze eenheid van recht-
spraak is niet alleen een groot goed, 
maar zij dient ook gehandhaafd te blij-
ven. Hoe stelt de Raad van State zich 
dat zelf voor? Persisteert de Minister 
bij de uitbreiding van het aantal leden 
van de Raad van State? 

Ten aanzien van de gemeentefinan-
ciën zijn ook wi j van mening dat er 
sprake is van een feitelijke verplaat-
sing van de lasten van het Rijk naar de 
gemeenten, nu het takenpakket van de 
gemeenten, zoals de Minister zelf ook 
toegeeft, groeit, de uitkering uit het 
Gemeentefonds is verlaagd en de ge-
meentebesturen zelf het tarief binnen 
de gestelde grenzen van de onroe-
rend-goedbelasting kunnen vaststel-
len. Verhoging van de onroerend-
goedbelasting kan ten dele het rijksbe-
leid doorkruisen. Wij hadden het ook 
beter gevonden dat de Staatssecre-
taris bij de behandeling van de Per-
spectievennota Zuid-Limburg had vol-
staan met een beroep te doen op de 
gemeentebesturen, al tekenen wi j 
hierbij aan dat gemeenteraden alles 
liever doen dan belastingverhogingen 
voor de kiezers door te voeren. Er is de 
Staatssecretaris schijnbaar veel aan 
gelegen de onroerend-goedbelasting 
binnen bepaalde grenzen te houden. 
Daarvoor kunnen wij begrip opbren-
gen. 

De heer Kolthoff (PvdA): Hoe kan de 
heer Tjeerdsma nu stellen, met een 
ondertoon van teleurstelling, dat het 
Rijk lasten afschuift op de gemeenten, 
terwijl hij zelf en zijn fractie Bestek '81 
integraal hebben aanvaard? Dit zijn 
van die bekende krokodilletranen. 

De heer Tjeerdsma (CDA): Ik stel feiten 
vast. Dat weet de heer Kolthoff ook. Er 
vindt een verschuiving plaats van ta-
ken en lasten van Rijk naar gemeen-
ten. De gemeenten proberen dat onder 
andere op te vangen door een eigen 
belastinggebied. Daar wijs ik nu op, 
met die onroerend-goedbelasting. 

In dit verband wil len wi j wijzen op 
de extra kosten voor de provinciale en 
met name de gemeentelijke besturen 
en waterschappen in het Noorden des 
lands als gevolg van het sneeuw-vrij 
houden van de wegen, de boerderijen 
etcetera, waar in deze dagen de water-
overlast nog eens bijkomt. Wij heb-
ben er kennis van genomen dat de Mi-
nister via de provinciale besturen om 
een opgave heeft verzocht van de ex-
tra kosten voor de betrokken besturen. 
Daardoor is op zijn minst de verwach-
ting gewekt dat het Rijk zou bijsprin-
gen in deze kosten, want anders zou 
de onroerend-goedbelasting nog ho-
ger kunnen uitvallen. Kan de Minister 

hieromtrent iets naders mededelen? Is 
hij van plan hierbij ook de Raad voor 
de gemeentenfinanciën te raadplegen? 

Met betrekking tot de leegstand van 
schoollokalen en gezien het schrijven 
van de Ministervan 22 augustus 1978 
zijn wij blij van de Minister te verne-
men dat de beoogde ombuigingen pas 
kunnen worden bereikt na wijziging 
van de Financiële Verhoudingswet 
1960, de Lager-Onderwijswet 1920 en 
de Kleuteronderwijswet. Als dit schrij-
ven als een schot voor de boeg is be-
doeld, hebben wij er ook minder be-
zwaar tegen, maar de bewindslieden 
zullen ongetwijfeld met ons van me-
ning zijn dat bestaande wetten rechts-
kracht hebben en toekomstige niet. 

Zou het tegendeel het geval zijn, dan 
zou mei reent sprake zijn van onzorg-
vuldig bestuur, waarvan de Staats-
secretaris nu enkele gemeentebestu-
ren verdenkt, want anders zou hij de 
brief aan gedeputeerde staten - zij 
het redengevend - niet hebben ge-
schreven. 

Ook bij het plegen van bestuur dient 
men uit te gaan van goede trouw. Wij 
zijn dankbaar, te vernemen dat ook Dij 
voorgenomen wijziging van genoem-
de wetten de gelijkstelling - en niet de 
gelijkwaardigheid - van openbaar en 
bijzonder onderwijs zal worden ge-
handhaafd en dat de kleine kernen 
door de te nemen maatregelen niet ex-
tra zullen worden getroffen. Wij be-
pleiten bij de bewindslieden, de kleine 
kernen bij deze operatie helemaal niet 
te treffen, want die hebben het al 
moeilijk genoeg. Kan op een eventuele 
soepele toepassing door de Regering 
worden gerekend? 

Wat de monumentenzorg betreft, zit 
het kwaad juist in f3 van de memorie 
van antwoord, namelijk de vaststelling 
van het subsidiabele bedrag, en in het 
feit dat van rijkszijde 'om budgettaire 
redenen de prioriteit wordt vastge-
steld'. Van rijkszijde wordt in een aan-
tal gevallen geen geld beschikbaar 
gesteld en werkt de verfijningsrege-
ling niet. Zelfs wanmeer een gemeen-
tebestuur een monument van een der-
gelijke waarde acht dat men als ge-
meente wenst voor te financieren, zegt 
het Ministerie van CRM dat het wel ak-
koord gaat met het subsidiabele be-
drag, maar dat dit niet betekent dat 
subsidie wordt toegekend. Zo gaan 
onze monumenten teloor. Schreef 
men maar: akkoord met het subsidia-
bele bedrag, uit te betalen in het jaar 
1983 of in het jaar 2000. Dan weet het 
gemeentebestuur om welke bedragen 
het gaat en dan is men er zeker van in 
het vermelde jaar subsidie van het Rijk 
en de inkomsten via de verfijningsre-
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geling te krijgen. Is de Minister bereid, 
bij zijn ambtgenoot van CRM dit laat-
ste te bepleiten? 

Ik zal een enkel woord wijden aan de 
vaarbelasting. Er wordt naar ge-
streefd, een watersportbeleid vast te 
stellen. Een onderdeel daarvan is de 
registratie en een ander onderdeel is 
de vaarbelasting. Drie Ministeries be-
moeien zich hiermee, te weten die van 
Financiën, CRM en Binnenlandse Za-
ken. Elk departement vaart blijkbaar 
een eigen koers. Het is ons bekend dat 
in het kader van het interprovinciaal 
overleg met de drie Staatssecretaris-
sen hierover is gesproken, maar dat 
heeft nog niet tot een resultaat geleid. 
Ligt het nu niet in de li jn, als Regering 
een éénduidig watersportbeleid u i t te 
stippelen? Nu moet de botenbezitter 
voor de registratie betalen. 

In een jachthaven moet hij 18% 
b.t.w. betalen, die ten goede komt aan 
het Rijk. Straks moet hij ook nog vaar-
belasting betalen, te innen door de 
provincie om ook dat door te geven 
aan het Rijk, terwijl het provinciaal en 
gemeentelijk beleid er juist op is ge-
richt, de boten uit de vaarten en kana-
len te krijgen en ze naar een jachtha-
ven te dirigeren. De kosten voor on-
derhoud en aanleg van jachthavens 
komen met name ten laste van de pro-
vincies en eventueel gemeenten. Op 
deze wijze bevordert men niet dat het 
provinciaal beleid er op gericht blijft, 
de boten in de jachthavens onder te 
brengen. Is het niet broodnodig dat 
het IPO tot overeenstemming leidt en 
dat uit de eventuele vaarbelasting een 
redelijk bedrag voor onderhoud van 
vaarwegen en bruggen beschikbaar 
komt? Deelt de Minister deze opvat-
ting? 

Wij zijn erkentelijk voor de uitvoeri-
ge informatie omtrent het rampenbe-
leid en de hulpverlening en wi j hopen 
de ontwikkeling op de voet te volgen. 

Ten aanzien van het overheids-per-
soneelsbeleid moeten wij over twee 
zaken aan het adres van de Regering 
een dankwoord uitspreken. In de eer-
ste plaats zijn wij uitvoerig ingelicht 
over werkgroepen, stuurgroepen, het 
Centraal Bureau voor Spreiding van de 
Rijksdiensten, de verantwoordelijke 
bewindslieden enz. In de tweede 
plaats is het gelukt, het spreidingsbe-
leid voor Zuid-Limburg te doen slagen. 
Daarmee houdt het echter ook op. 

Wij hebben goed begrepen, dat er 
een beter gestructureerd beleid tot 
stand is gekomen; de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning heeft de algemene beleidsverant-
woordeli jkheid, maar de Staatssecre-
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taris van Binnenlandse Zaken is ver-
antwoordelijk voor het verwezenlijken 
van de doelstellingen. Wat waren deze 
doelstellingen en wat is het tot nu toe 
vastgestelde beleid? 

In een verhouding van 2 : 1 zouden 
er ongeveer 3500 arbeidsplaatsen naar 
het Noorden gaan en ongeveer 1500 
naar het zuiden. Het is gelukt om er 
zelfs meer in het Zuiden te creëren en 
om met de woorden van de Staats-
secretaris te spreken: 'het spreidings-
beleid ten opzichte van het Noorden is 
tot nu toe niet waargemaakt, om niet 
te zeggen, het heeft gefaald'. 

De dwarsligger schijnt de PTT te zijn. 
Maar daar kan toch geen Regering in 
toerusten, want men vindt het uitge-
stippelde beleid in de door de Tweede 
Kamer goedgekeurde en door de Re-
gering vastgestelde nota van 24 april 
1975. Nu zal men toch zijn belofte na 
moeten komen, of de zaak moeten her-
zien. Kan de ene rijksdienst niet ver-
spreid worden, dan zal men moeten 
pogen een andere rijksdienst hiervoor 
in aanmerking te laten komen. 

Er bestond een gerede kans om het 
bureau van de Dienst lnvesteringsre-
kening iets verder naar het noorden op 
te schuiven. Dat is dan niet in de peri-
ferie, want Nederland is één grote ge-
meenschap. Verbindingen en ti jd spe-
len in ons kleine landje geen rol. 

Ik wi l de opmerkingen van de heer 
Kolthoff over Leeuwarden graag on-
derschrijven. Dat doet niets af of toe 
aan de toezegging van de Staatssecre-
taris, dat de PTT nog met 120 man kan 
worden uitgebreid, want dat betreft de 
uitbreiding van de girodienst in Leeuw-
arden. Waarom is er, zulks in strijd 
met de genomen besluiten, in zoverre 
afgeweken, dat er geen sprake meer 
zou zijn van verplaatsing van grote 
diensten als die van de PTT en komt 
het accent te liggen op nieuwe en 
groeidiensten? Daar blijft het Noorden 
voorlopig koud van. Wat denkt de 
Staatssecretaris hieraan te doen? Het 
Noorden kan hierin moeilijk berusten. 
Met spanning zien wi j het antwoord 
van de Staatssecretaris hierop tege-
moet. 

Naar aanleiding van het door de be-
windslieden met betrekking tot het 
ABP op de blzz. 11 en 12 onder 'g ' in de 
memorie van antwoord gestelde wil ik 
het volgende opmerken. Mobiliteit van 
de werknemers is op de snel verande-
rende arbeidsmarkt niet alleen gewenst 
maar vaak ook noodzakelijk. De erva-
ring leert dat deze mobiliteit wordt ge-
remd door of verlies oplevert van be-
staande pensioenaanspraken, omdat 
de uitgestelde rechten veelal minder 
goed zijn geregeld dan bij het ABP. De 
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in uitzicht gestelde wettelijke aanvul-
lende pensioenvoorziening, geba-
seerd op het levensjarenbeginsel, 
waarderen wi j positief, in het vertrou-
wen dat een en ander niet te lang op 
zich zal laten wachten. Het vooralsnog 
afwijzen van een voortrekkersrol voor 
het ABP met betrekking tot het weer 
openstellen van de inkoopmogelijk-
heid betreuren wij . Los van de op 
grond van bestaande pensioenrechten 
ter beschikking zijnde inkoopsom zal 
inkoop in het ABP in het algemeen 
minder nadelig voor de betrokkene 
zijn dan uitgesteld recht elders. De 
overheid zou als grootste en nog 
steeds groter wordende werkgever 
een goed voorbeeld hebben kunnen 
geven. 

Bij de behandeling van de wetsont-
werpen regarderende de Europese 
verkiezingen heeft onze fractie uitdruk-
kelijk gevraagd om een nationale wet 
betreffende de salarispositie en pensi-
oenregeling voor toekomstige Neder-
landse leden van het Europees parle-
ment, indien een Europese overeen-
stemming te dezen mocht uitblijven. 
Kan de Minister mededelen, hoe de 
stand van zaken thans is? 

D 
De heer Van Hemert tot Dingshof 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan nu 
de derde burgemeester bij deze begro-
tingsbehandeling. 

Bij de behandeling van de begroting 
van het Departement van Binnenland-
se Zaken zpu ik bijzonder graag de 
aandachtvan de Minister willen vesti-
gen op het gedeelte 'nieuwe brand-
weerwet,' te vinden op blz. 11 van de 
memorie van antwoord, die is ontvan-
gen op 23 februari. Mijn college Kolt-
hoff heeft er al summier over gespro-
ken. 

Gelet op het feit dat de talloze vrij-
willigers die zich voor hun taak belan-
geloos inzetten, met verontrusting 
kennis hebben genomen van het daar-
in gestelde 'In het kader van de reorga-
nisatie van het binnenlands bestuur 
zal de brandweerzorg toevertrouwd 
worden aan de provincies nieuwe 
stij l ', komt het mij wenselijk voor dat 
de verantwoordelijke bewindsman nu 
eens precies uit de doeken doet wat 
zijn voornemens dienaangaande zijn. 
Wat dient men zich voorts precies voor 
te stellen bij 'de uitvoering van de ta-
ken zoveel mogelijk door het plaatselij-
ke korps en onder leiding van de plaat-
selijke commandant'?. 

De brandweerzorg (tot het voorko-
men, beperken en bestrijden van 
brand) is van oudsher en terecht, zijn-
de een op de veiligheid van de burger 
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gerichte functie, een zaak van de lokale 
besturen. Zie dienaangaand de ge-
meentewet, artikel 209, onder n, en ar-
tikel 174bis, alsmede artikel 1 van de 
Brandweerwet 1952. 

Zeker voor deze taak, waarbij de ge-
meenten voor een belangrijk deel op 
de vri jwil l ige inzet van de burgerij 
steunen, geldt het beginsel dat slechts 
datgene naar regionaal, gewestelijk of 
provinciaal niveau moet worden over-
gebracht, wat niet of minder goed 
door de gemeente kan worden ver-
richt. 

De voor de uitvoering van de repres-
sieve brandweerzorg bestaande 
gemeentelijke brandweerkorpsen zul-
len conform de door de Tweede Ka-
mer in 1975 aanvaarde ministeriële 
nota van de ambtsvoorganger De 
Gaay Fortman, de kernfunctie vervul-
len in de organisatie van de hulpverle-
ning van ongevallen en rampen. Daar-
toe is een nauwe samenwerking van 
de regionaal gebundelde gemeente-
lijke brandweerkorpsen met de andere 
- op dezelfde schaal samen te voegen 
- hulpverleningsdiensten noodzake-
lijk. Mede dank zij de interimregeling 
rijksbijdragen voor dit doel (oktober 
1976), zijn thans 41 regionale brand-
weerverbanden door middel van 
gemeenschappelijke regelingen tot 
stand gekomen, waaraan te zamen 607 
gemeenten deelnemen. Dat is verheu-
gend. 

Deze feitelijke ontwikkeling in de 
brandweersector komt duidelijk over-
een met de aanvankelijke, in genoemde 
ministeriële nota uitgesproken bedoe-
ling om de aldus op te bouwen organi-
satie van de hulpverlening te laten 
aansluiten op de 44 bestuurlijke ge-
westen. 

Het huidige ontwerp van wet reorga-
nisatie binnenlands bestuur heeft ech-
ter in meer dan één opzicht een breuk 
teweeggebracht, zowel met deze feite-
lijke ontwikkeling als met de ontwikke-
ling der gedachten op dit punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Genoemd 
ontwerp onttrekt immers de bevoegd-
heden met betrekking tot de brand-
weerzorg aan de gemeentebesturen, 
door deze in handen te leggen van de 
besturen der nieuwe provincies, waar-
van het te verwachten steeds kleinere 
aantal (eerst 26 daarna 17 en in de 
naaste toekomst wellicht nog minder) 
een schaal zal opleveren welke be-
paald niet passend is voor de be-
voegdheden en taken op het gebied 
van de brandweer en hulpverlening. 

Zoals de zgn. Amstelveengroep (lan-
delijke brandweerverenigingen en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
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ten samen) reeds bij herhaling heeft 
verwoord, moeten de wijzigingen in 
de organisatie van de hulpverlening er 
in de eerste plaats toe strekken de mo-
gelijkheden te verbeteren van de hulp-
verlening van alle dag aan de in ge-
vaar" en noodsituaties verkerende bur-
ger. De regionalisatie van de brand-
weer geschiedt dan ook op een stra-
mien dat aansluit op de eisen van een 
snelle en adequate hulpverlening in de 
praktijk van het dagelijkse gebeuren. 
Daarbij is het van uitermate groot be-
lang, dat de vrijwill igers, die veruit het 
grootste gedeelte van de gemeente-
lijke brandweerkorpsen vormen, zich 
geplaatst weten in een goed overzien-
bare organisatiestructuur zonder lan-
ge afstandslijnen, zodat het behoud 
van de eigen identiteit in de lokale sa-
menleving blijft gewaarborgd. Derhal-
ve: wel organisatie op regionale, doch 
niet op provinciale schaal. 

Ook de preventieve brandweerzorg, 
de vaststelling en uitvoering van de 
brandbeveilingsvoorschriften, dient -
evenals de bouwverordening welke 
volgens het wetsontwerp wèl tot de 
wetgevende bevoegdheid van de ge-
meenteraad blijft behoren - een on-
derwerp van gemeentelijke zorg te blij-
ven. 

Mijnheer de Voorzitterl Zoals be-
kend, komt de brandweerzorg voor in 
de opsomming van bevoegdheden 
welke aan de gemeentebesturen wor-
den onttrokken. Dit systeem van een 
negatieve lijst in de te wijzigen Ge-
meentewet pas echter niet binnen het 
systeem dat is neergelegd in onze 
Grondwet en organieke wetten, name-
lijk dat een met algemene bevoegdhe-
den uitgeruste bestuurslaag alles ter 
hand kan nemen wat aldaar in het 
openbaar belang kan strekken, met de 
beperking van deze bevoegdheid, voor 
zover een hogere bestuurslaag zich 
feitelijk op het betrokken terrein be-
weegt. Een integrale overdracht van 
de gemeentelijke bevoegdheden aan 
de provincie is mijns inziens daarmede 
dan ook in strijd. Gaarne zou ik van de 
bewindsman vernemen of hij deze me-
ning deelt. 

Bij geen enkele gelegenheid, waar 
de Minister de laatste tijd zijn mening 
over de bestuurlijke reorganisatie ten 
beste heeft gegeven, heeft hij gezegd 
het noodzakelijk te achten dat de 
brandweerzorg in handen van de ge-
meente blijft. Verwezen zij dienaan-
gaand naar: 

zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 
22 mei 1978 (14322 en 14323, nr. 6); 

zijn toespraak op 18 oktober 1978 ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van het gewest 's-Gravenhage; 
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zijn toespraak op 6 november 1978 
ter gelegenheid van de studiedag Con-
tact Randgemeenten. 

Duidelijk is mijns inziens dan ook dat 
de Minister de vermelding op de ne-
gatieve lijst, bedoeld in het voorgestel-
de nieuwe artikel 127c van de Ge-
meentewet, van 'het oprichten en in 
stand houden van de brandweer', als-
mede de wijziging van artikel 1 van de 
Brandweerwet (vaststelling organisa-
tie en beheersverordening brandweer 
door provinciaal bestuur) wi l handha-
ven. Hetzelfde geldt met name voor de 
overige wijzigingen (vaststelling 
brandbeveilingingsverordening en het 
dagelijks beheer van de brandweer, 
respectievelijk de huidige bepalingen 
van de artikelen 174bis en 209, letters 
n en o) van de Gemeentewet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn 
betoog afronden. Er blijven onoverko-
melijke bezwaren bestaan tegen het 
integraal overbrengen van een zo dui-
delijk tot de functie van de lokale over-
heid behorende zorg voor de brand-
veiligheid van de Nederlandse burge-
rij, waaraan de leden van de meeste 
plaatselijke gemeenschappen door ei-
gen inzet als vrijwill iger daadwerkelijk 
medewerking verlenen. Uiteraard zijn 
er ook voor de vanouds met het toe-
zicht op de gemeentelijke brandweer-
zorg belaste provinciale besturen ta-
ken te verrichten, doch deze zijn van 
coördinerende en plannende aard. 

Er is, naast het principiële bezwaar 
tegen de 'negatieve lijst', dan ook alle 
aanleiding de Minister te verzoeken de 
plannen tot wijziging van de bevoegd-
heden met betrekking tot de brand-
weerzorg in heroverweging te nemen. 
Onnodig te zeggen, dat ontelbaar vele 
vrijwill igers in den lande met spanning 
het antwoord van de Minister volgen-
de week tegemoetzien! 

D 
De heer Kremer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De overheid is er voor de 
burgers. Zo begint de memorie van 
toelichting. Het is een mooie stelling, 
een ijzersterke, zoals de heer Kolthoff 
vanmorgen reeds zei, maar de vraag is 
hoe het in de praktijk gaat. Tot nu toe 
bestaat bij ons de indruk dat het is: De 
overheid denkt voor u en de overheid 
weet wat goed voor u is. De overheid 
zegt vooral: Wij moeten bezuinigen, 
minder gaan uitgeven, hetgeen dan 
ook vooral geldt voor de gemeenten. 
Zoals bekend zal zijn is dit allemaal in 
Bestek '81 beschreven en in de begro-
tingen is het nader uitgewerkt. 

Wij zouden toch wel eens graag van 
de bewindslieden willen horen, of zij 
menen dat de burgers van vandaag 
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meer het gevoel hebben dat die over-
heid er voor hen is dan de burgers van 
gisteren. Dat er een overheid is, wordt 
wel algemeen ervaren. 

De burger heeft het meest contact 
met de lagere overheden, vooral met 
de gemeenten. Met de provincies 
wordt het al stukken minder. In dit ka-
der wil ik erop wijzen, dat er bij de bur-
gers niet zo'n grote behoefte bestaat 
aan een grote reorganisatie op het ge-
bied van het binnenlandse bestuur. In 
de afgelopen jaren zijn er diverse voor-
stellen geweest. Men dient te waken 
tegen een uitholl ing van de taken van 
de gemeenten. Daarmee komt de be-
volking verder van die overheid af te 
staan. Dit geldt vooral voor de demo-
cratische verhoudingen, ten aanzien 
waarvan eerder een stap terug dan 
een stap vooruit wordt gedaan. Die 
tendens bespeurt men de laatste jaren 
hier en daar reeds. 

Als men de democratie wil verster-
ken, zou men bij voorbeeld kunnen be-
palen, dat burgemeesters gekozen 
moeten worden in plaats van be-
noemd. De CPN heeft zich nimmer il lu-
sies gemaakt over het verkrijgen van 
burgemeestersposten, maar het hand-
jeplak van de laatste jaren ligt ons be-
slist óók niet. Bij herhaling is voorts 
gebleken, dat ook wethouders heel 
goede loco-burgemeesters kunnen 
zijn. Waarom worden dan de burge-
meesters niet door de bevolking geko-
zen? In ieder geval zouden dergelijke 
burgemeesters dichter bij de bevol-
king komen te staan. 

De burger krijgt het in zijn gemeente 
wèl moeilijker. In het kader van Bestek 
'81 gaan de gemeenten er immers f i-
nancieel op achteruit. Daarover is al 
veel gezegd. Gesteld wordt, dat er van 
de gemeenten óók een offer wordt ge-
vraagd. Het reële accres van 3,5% is 
teruggebracht naar 2,35%. In hoeverre 
dit een bijdrage moet vormen aan de 
bestrijding van de werkloosheid, is mij 
een raadsel, vooral nu ook het aantal 
AW-objecten voor gemeenten dras-
tisch wordt beperkt. 

Vele uitgaven van de gemeenten 
staan bij voorbaat vast. Daaraan is ge-
woonweg niet te tornen. Minder geld 
betekent minder werk uitvoeren, ter-
wi j l vele plannen klaarliggen om te 
worden aangevat. Helaas moeten wi j 
vaststellen, dat de tekorten op de ge-
meentebegrotingen ook ten aanzien 
van het onderwijs weer groter worden 
terwij l er de laatste jaren juist sprake 
was van enige daling. Afgezien van het 
feit, dat er reeds een tendens kon wor-
den waargenomen, begint het er nu 
steeds meer op te lijken, dat de lasten 

zonder meer op de gemeenten en hun 
inwoners worden afgewenteld. 

Het is de bewindslieden bekend dat 
er hier en daar nog wat ruimte zit in de 
zogenaamde onroerend goed-belas-
ting, vooral wat betreft het gedeelte in-
zake de gebruikers. In hoeverre nou-
den de plannen voor een eventuele 
systeemwijziging verband met het ver-
krijgen van een meer algemene greep 
op de omvang van heffingen? Nut en 
offer moeten nauwgezet tegen elkaar 
worden afgewogen, zo stellen de be-
windslieden. Dat is geen nieuw geluid 
maar als men die kant wil opgaan - e n 
per gemeente gaat beslissen - kunnen 
er ongelijke heffingen in verschillende 
gemeenten ontstaan. Voor een goede 
inkomenspolitiek zouden ongelijke be-
lastingheffing en tarieven zo veel mo-
gelijk moeten worden vermeden. 

In Bestek '81 waren er geen strenge 
winters ingecalculeerd. Eerder was er 
sprake van het omgekeerde. In ieder 
geval vond de Regering de weergoden 
niet aan haar zijde. Zowel de vorst als 
de dooi heeft de gemeenten verrast en 
voor problemen gesteld, die grote fi-
nanciële consequenties hadden en 
hebben. De vraag is nu, hoe die nadeli-
ge gevolgen worden opgevangen. 
Over de schade aan land- en tuin-
bouw, aan wegen, over het directe in-
komensverlies voor bedrijven, over 
extra hoge uitgaven betreffende glad-
heidsbestrijding voor provincies en 
gemeenten, over de schadeposten 
voor de individuele burgers zal ik nu 
niet spreken. Die zaken zullen onge-
twijfeld verder aan de orde komen 
naar aanleiding van de brieven, die 
aan die Kamer werden verzonden. 

Voor ons staat echter wel al vast dat 
er extra voorzieningen moeten komen. 
Wij geloven niet dat men mag stellen 
dat dergelijke verschijnselen in de be-
grotingen moeten worden ingecalcu-
leerd. Daarvoor zou moeten worden 
gereserveerd. Dat kan gewoon niet, 
omdat de uitkeringen uit het provincie-
en het gemeentefonds te laag zijn. 

Ten aanzien van de land- en tuin-
bouw worden in Brussel zeker ook 
geen prijzen berekend die de calami-
teiten van de afgelopen weken kunnen 
opvangen. Vele ouderen onder ons 
zeggen: Zo'n toestand heb ik de laat-
ste 50 jaar niet meegemaakt. Het wa-
ren dus uitzonderlijke toestanden. Er 
zijn geen reserves gekweekt en dat kon 
ook niet. 

Er moesten echter maatregelen wor-
den genomen om de gaten, zowel let-
terlijk als figuurlijk, te dichten. Als men 
wel rekening zou moeten houden bij 
het opstellen van de begroting met ab-
normale weersomstandigheden, dan 

zou dat naar onze mening een heel 
slechte zaak zijn. Er kon en er kan niet 
eerst gevraagd worden of er wel geld 
is. Immers, hulp was en is direct gebo-
den. Velen hebben die onbaatzuchtig 
gegeven. 

Onze algemene vraag is of de over-
heid niet alleen zal bijsprïngen, maar 
of zij ook eventueel door bijzondere 
maatregelen de schade voor provin-
cies, gemeenten en waterschappen zal 
vergoeden. Zal de individuele burger 
niet in de rij op de stoep van een ge-
meentehuis worden geplaatst om in 
aanmerking te komen voor een uitke-
ring krachtens de Algemene Bijstands-
wet? 

De spreiding van de rijksdiensten, 
hier al meermalen ter sprake gebracht, 
blijft bevolking en parlement bezig-
houden en uiteraard ook de Regering. 
De vraag blijft of het destijds wel zo'n 
gelukkige zet is geweest. Zoals be-
kend, hebben de fracties van de CPN 
zich destijds tegen het spreidingsbe-
leid verklaard, in de eerste plaats om 
de betrokkenen zelf, in de tweede 
plaats omdat er landelijk ten aanzien 
van de werkgelegenheid niets werd 
opgelost en in de derde plaats omdat 
het bakken vol geld zou gaan kosten. 

Zoals bekend is veel deining ont-
staan over de spreiding van de PTT. 
Die bestaat vandaag aan de dag nog. 
Wanneer er sprake is van nieuwe dien-
sten met nieuw personeel hebben wij 
geen bezwaar tegen spreiding, ook 
niet wanneer de mensen uit het wes-
ten in andere windstreken wil len gaan 
werken, of omgekeerd. Dat heeft zon-
der spreiding altijd al bestaan. 

Wat heeft het spreidingsbeleid tot 
nu toe met veel pijn en moeite opgele-
verd? Wanneer in de bij de memorie 
van antwoord gevoegde brieften aan-
zien van Emmen wordt gezegd, dat de-
ze gemeente de komst van de staf van 
de vierde divisie uit Harderwijk op 
grond van gestelde ruimtelijke eisen 
heeft afgewezen, is dat maar ten dele 
juist. Een belangrijk facet was vooral, 
dat dit voor de werkgelegenheid van 
weinig betekenis was. Dat was de kern 
van de zaak. 

Naar onze mening zou men in feite 
op de spreiding moeten terugkomen. 
Het gaat om honderden miljoenen gul-
dens. Dat geld zou op een andere wijze 
voor de betrokken gebieden moeten 
worden besteed. 

Een laatste kanttekening wil len wi j 
plaatsen bij het personeelsbeleid, ove-
rigens niet zozeer bij het betrekken van 
de BVD bij het verkrijgen van informa-
tie over sollicitanten, hetgeen door 
ons met klem wordt afgewezen, maar 
vooral bij het gesol met de ambte-
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naren. Wat moeten die inleveren in het 
kader van de bezuinigingen die de Re-
gering wil doorvoeren? 

Deze kwestie is reeds meer dan een 
half jaar aan de orde. Helaas kon het zo 
lang duren doordat ook een eventueel 
tweede kabinet-Den Uyl de ambte-
naren gekort zou hebben. Vakbonds-
bestuurders die ook deze opvattingen 
koesterden zijn door hun leden te-
rechtgewezen. Er zijn ware campagnes 
tegen de ambtenaren gevoerd. Zij wer-
den bij wijze van spreken platgewalst. 
Zij zouden het landsbelang wil len 
schaden. De meest platvloerse be-
schuldigingen werden bedacht. Toen 
ambtenaren staakten werden arbei-
ders opgehitst en verzocht niet solidair 
te zijn, want wie staakt er nu voor de 
hoge salarissen van burgemeesters? 
Zo werd het onder andere gezegd. 

De heer Kolthoff (PvdA): Dat kan een 
zeer nobel streven zijn! 

De heer Kremer (CPN): Zeker ten aan-
zien van de gemeente Borger, daarin 
hebt u gelijk. De vertoning die wi j toen 
te zien kregen, was zeker fraai. Wij 
staan niet op het standpunt dat het 
parlement zich in de loononderhande-
lingen moet mengen. Wanneer de 
ambtenaren zeggen dat er niet mag 
worden bezuinigd op hun salarissen 
staan wij achter hun eisen. Dat het 
vooral om de hoge salarissen zou 
gaan, gelooft toch niemand? De zwak-
sten, zoals de sociaal gesteunden, zijn 
toch de eersten die worden gepakt. 

Wij wijzen elke aantasting van de 
trend en elke korting op de salarissen 
af. De verhalen van sommige profes-
soren dat er door bezuinigingen meer 
werkgelegenheid zal komen, zijn even 
doorzichtig als onjuist. Minder loon en 
minder salaris betekent minder koop-
kracht. Voor de Regering is de bezuini-
ging op het overheidspersoneel ken-
nelijk de speerpunt van Bestek '81. De 
vraag is, wat de overheid doet. Is zij 
van plan haar zin door te voeren door 
te komen met een eenzijdige loonsver-
laging, of zal het open overleg blijven 
bestaan? Is zij er nu werkelijk voor de 
burger, zoals zij zo mooi in de memo-
rie van toelichting heeft geschreven? 
In ieder geval blijven wij solidair met 
de burgers die zowel voor hun rechten 
als voor hun inkomen opkomen. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Datgene wat deze Regering een 
'ombuigingsoperatie' heeft genoemd 
en de naam 'Bestek '81 ' heeft meege-
geven, uit zich uiteraard in alle begro-
tingshoofdstukken. In de algemene be-
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schouwingen heb ik mijn opvatting 
over deze bezuinigingsoperatie - die 
de Regering hardnekkig niet zo wil 
noemen - a l gegeven en ik zal dat 
uiteraard nu niet herhalen. 

Het feit dat een Regering een onver-
valste bezuinigingsoperatie inzet en 
daarbij beweert dat de bezuinigingen 
geen bezuinigingen maar matigingen 
in de groei zijn, heeft met twee dingen 
te maken. Historisch met het feit dat 
sinds de politiek van de kampioenen 
op dit punt, Colijn en Romme, het be-
grip 'bezuiniging' in een kwade reuk 
staat, daarnaast met een zekere hui-
chelachtigheid die heel vaak in de poli-
tiek de kop opsteekt en die mogelijk 
het menselijk handelen vaak begeleidt 
en al eeuwen lang begeleid heeft, ge-
tuige de uitspraak van Christus: 'Waar-
om noemt gij Mij Heer, maar doet 
niet wat ik zeg?' 

Mijnheer de Voorzitter! Het is verre 
van mij om die huichelachtigheid al-
leen te zoeken bij partijen die zich met 
de 'C' van Christus tooien. De huidige 
regeringsppolitiek wordt op dit punt 
mede gemaakt door een partij die 'V' 
van vrijheid in haar vaandel heeft 
staan; vroegere kabinetten hebben het 
woord 'bestedingsbeperking' ge-
gebruikt en daarbij was een regerings-
partner die zij als 'democratisch so-
cialistisch' voorstelt. 

Laten we het er dus maar op houden 
dat huichelarij in allerlei groepen en bij 
allerlei individuen is te vinden. Maar 
zo onvervalst als het naar voren komt 
in hoofdstuk VII van de begroting voor 
1979 ben ik het nog niet eerder tegen-
gekomen. Niet in de stukken betreffen-
de de bescherming bevolking en de 
binnenlandse veiligheidsdienst. Daar 
komt naar mijn ogen een misvatting in 
naar voren maar geen huichelarij. Niet 
in de stukken betreffende de politie. 
Ook daar zie ik misvattingen, die ove-
rigens nauw met de misvatting die ik 
zojuist bedoelde te maken hebben. 
Maar ook hier geen huichelarij. Ook 
niet in allerlei delen en deeltjes, waar-
over ik hier niet verder wi l spreken, 
maar in het hoofdstuk over de finan-
ciën in het binnenlands bestuur. 

De Regering heeft hardnekkig be-
weerd dat haar 'ombuigingsoperatie' 
de laagstbetaalden minder zou treffen. 
De stukken die handelen over de finan-
ciën van de gemeenten leren wel an-
ders. Werden de inkomsten al openlijk 
verminderd voor deze groepen bij de 
aangekondigde beperkingen van de 
kindertoeslag, bij de aangekondigde 
eigen bijdrage bij ziekenhuisopname 
voor bepaalde groepen ziekenfonds-
verzekerden, bij de aantasting van de 
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sociale uitkeringen, in deze begroting 
zien we de ondergeschoven aantas-
ting via de gemeenten. 

Eerder constateerde de Regering 
een stijging van de gemeentelijke be-
lasting met f 17 miljoen door de invoe-
ring van de onroerend-goedbelasting. 
Daarbij werd tevens vastgesteld dat de 
meeste gemeenten nog niet (soms 
nog lang niet) aan de maximale moge-
lijkheid toe zijn. Met andere woorden 
daar zit nog een enorm stuk ruimte: 
Gemeenten ga je gang maar. De Rege-
ring heeft wel een rem gezet op de ver-
hoging van de tarieven van de ge-
meenten, maar ze heeft geen rem ge-
zet op de belastingen. Door de verla-
ging van de uitkering van het Gemeen-
tefonds (een verlaging die sterker zal 
worden in de jaren 1980 en 1981) en 
doordat de gemeenten steeds meer 
geld moeten gaan uitgeven, komen zij 
eenvoudig voor de noodzaak te staan 
de onroerend-goedbelasting en soms 
ook enkele andere belastingen te ver-
hogen. 

Bij de algemene beschouwingen 
heb ik daar al over gezegd dat de on-
roerend-goedbelasting misschien niet 
de slechtste belasting is op gemeente-
lijk gebied, maar zij wordt niet geheven 
naar inkomen en dat is in een groot 
aantal gevallen naar mijn mening een 
bezwaar. In de memorie van antwoord 
staat in feite nogmaals dat de gemeen-
ten, indien dat absoluut nodig is, hun 
gang kunnen gaan bij de verhoging 
van de onroerend-goedbelasting, ver-
stopt in de mooie zin dat publiekrech-
telijke lichamen zich van de verant-
woordelijkheden voor de gevolgen 
van te grote lastenverzwaringen be-
wustzi jn en derhalve dergelijke lasten-
verzwaringen achterwege laten tenzij 
- en nu komt het - blijkt dat een sterke 
stijging van belastingtarieven het ge-
volg is van een autonome beslissing 
waarbij nut en offer nauwgezet tegen 
elkaar zijn afgewogen. 

Ik wi l in tegenstelling tot onze Rege-
ring de gemeenteraden in ons land 
een ruime voldoende geven voor hun 
beleid. Ze zullen dus altijd nut en offer 
nauwgezet afwegen. De Regering 
dwingt hen tot sterke lastenverzwarin-
gen. De mogelijkheden die de ge-
meenten geboden zijn, zijn beperkt tot 
enkele belastingen. Die belastingen 
zullen dan ook worden verhoogd, naar 
mijn mening niet alleen en zelfs niet in 
de eerste plaats in 1979, maar vooral 
in 1980en 1981. 

De Regering heeft het wel over het 
repressieve toezicht van de Kroon, 
maar een klein overzicht van een aan-
tal aangekondigde verhogingen van 
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de onroerend-goedbelastingen in ver-
schillende gemeenten doen je de ha-
ren te berge rijzen. Nu weet ik dat de 
Kroon daar straks kan ingrijpen, maar 
hoe stelt de Minister zich dat voor? 

Als de ontwerp-begrotingen die ik 
op het oog heb zonder meer als zoda-
nig zijn aanvaard door de diverse ge-
meenteraden - wat bijna zeker aange-
nomen mag worden voor wat deze za-
ken betreft - zullen de wijzigingen van 
de diverse gemeentelijke verordenin-
gen nu in snel tempo de molen passe-
ren. Gesteld dat de Kroon ze in even 
snel tempo zal behandelen en gesteld 
ook dat ze stringent elke excessieve 
verhoging zal afwijzen, hoe moet het 
dan met die begrotingen? Moeten die 
dan achteraf ook allemaal worden aan-
gepast? Komt de Regering dan mis-
schien met een even excessieve verla-
ging van de ambtenarensalarissen 
voor de gemeenteambtenaren? 'Koop-
kracht' van december 1978 toont aan 
dat verschillende gemeenten voorstel-
len de onroerend-goedbelasting met 
meer dan 10% te verhogen. Daarbij 
komt in een aantal gevallen nog de 
verhoging die vastzit aan een eventu-
ele hertaxering. 

De Regering zegt hierover dat die in 
de regel gepaard gaat met een tariefs-
verlaging. Vanzelfsprekend, maar die 
tariefsverlaging werkt versluierend 
omdat in veel gevallen de totale op-
brengst ondanks een soms flinke ta-
riefsverlaging toch behoorlijk geste-
gen is. Dat de Regering in haar memo-
rie van antwoord opmerkt dat de meer-
opbrengst dan overeenkomt met de 
behoeften van de gemeenten is op-
nieuw een bewijs dat de gemeentera-
den in het algemeen een verstandig 
beleid voeren, iets wat ik van het kabi-
net beslist niet kan zeggen. 

In het al door mij aangehaalde num-
mer van 'Koopkracht' wordt ook nog 
gewezen op het feit dat bij hertaxering 
in het algemeen bedrijfsgebouwen 
niet meer in prijs zijn gestegen, doch 
woonhuizen wel. Dat houdt dan weer 
in dat de onderlinge verdeling van de 
bedragen meer in het nadeel van de 
bewoners zal komen dan in het nadeel 
van het bedrijfsleven. De Regering zal 
dat, gezien haar voorkeuren, wel toejui 
chen, maar ik zou het op prijs stellen 
als ze het ook in het openbaar en heel 
duidelijk zou zeggen: 

'De manier waarop de onroerend-
goedbelasting zal worden verhoogd 
zal op de lagere inkomens verhou-
dingsgewijs een veel zwaarder beroep 
doen dan op de hogere. We kunnen 
constateren dat dat jammer is, maar 
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dat doen we niet. Is de Minister bereid 
een dergelijke uitspraak te doen? 

Ten aanzien van de onderwijstekor-
ten zou ik de Minister wil len vragen of 
er ook rekening is gehouden met het 
bouwjaar van het merendeel der scho-
len in de diverse gemeenten. Als een 
betrekkelijk groot aantal nieuwe scho-
len in een gemeente staat zullen de 
kosten in verhouding hoger zijn. Dat 
heeft ook niets te maken met de kwali-
teit van het onderwijs. 

Ten aanzien van de vraag waarom 
het provinciefonds niet en het ge-
meentefonds wèl door een extra kor-
ting getroffen wordt, is in de memorie 
van antwoord een half antwoord gege-
ven. Wat is het bedoelde verschil in 
problemen waarvoor beide bestuurs-
lagen staan? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde het 
hierbij laten. Rest mij slechts een be-
roep op de Regering te doen, de door 
mij centraal gestelde verzwaring van 
de lasten voor de gewone burger die 
voortvloeien uit de verhogingen van 
de gemeentelijke belastingen mee te 
gaan rekenen bij de prijsindex en de 
compensaties daarvoor. Alleen als de 
Regering daartoe onverkort bereid is, 
kan ik mijn verwijt van huichelachtig-
heid intrekken. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Terecht stelt de Minister 
in de memorie van toelichting dat in 
de komende jaren in de sector binnen-
lands bestuur, de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur en de herzie-
ning van de Gemeentewet de meeste 
aandacht zullen opeisen. In de Tweede 
Kamer is eveneens aandacht aan dit 
vraagstuk gegeven. Aangezien een on-
derdeel uit deze discussie, naar mijn 
gevoelen, niet duidelijk uit de verf is 
gekomen, wil ik daar graag nog even 
op terugkomen. 

De Minister toonde zich in de Twee-
de Kamer een voorstander om op ver-
schillende sporen tegelijk het pro-
bleem aan te pakken. Ik acht dit een 
goede zaak. Daar is allereerst de nood-
zaak van een decentralisatie van rijks-
taken naar de provincies toe, er is ook 
de noodzaak van een sterker lokaal be-
stuur hier en daar, er zal een moderni-
sering moeten plaats vinden van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 
en ook zal moeten worden bezien of in 
dit geheel het draagvlak van de provin 
cies groter of kleiner moet worden. 
Kortom, alles heeft met elkaar te ma-
ken; het één grijpt in het ander. Een 
véél-sporen aanpak dus. Akkoord. 

Doch nu begrijp ik één ding niet. De 
Minister noemt het getal 17. Dit klopt 
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naar mijn mening niet met het veel-
sporen-beleid. Want een aantal, een 
cijfer, kan er pas uitrollen als duidelijk 
blijkt waar de andere deelonderzoeken 
op uitkomen. Het aantal provincies 
nieuwe stijl zal immers sterk afhangen 
van het takenpakket dat aan de provin-
cies wordt opgedragen. Als een vader 
zijn zoon om boodschappen naar een 
winkel stuurt en hij geeft hem f 17 in 
zijn portemonnaie mee, dan zal pas 
blijken of hij genoeg geld bij zich heeft 
als hij weet welke boodschappen hij 
moet doen. 

Pas dit maar toe op het plan van de 
17 provincies. Het lijkt nu veel op 'nat-
te vinger'-werk. Uit niets blijkt dat de 
keuze van dit getal op een weten-
schappelijke manier is onderbouwd. 

Nu weet ik wel dat de Minister 
gesteld heeft dat het aantal van 17 pro-
vincies voor hem niet het belangrijkste 
onderdeel is in het geheel. Dat is een 
verstandige notitie waar ik het geheel 
mee eens ben. Nog verstandiger zou 
het naar de mening van mijn fractie 
zijn als helemaal geen aantal zou zijn 
genoemd. In de veel-sporen-strategie 
heb je dan bij voorbaat niet één spoor 
min of meer geblokkeerd. 

Een variant op de werkmethode van 
de Minister zou kunnen zijn om voors-
hands ui t te gaan van het huidige aan-
tal provincies. Immers, veel ingeko-
men reacties op het ontwerp van wet 
Reorganisatie Binnenlands Bestuur 
geven de voorkeur aan een gefaseerde 
decentralisatie van rijkstaken en een 
gemeentelijke herindeling waarbij 
naar de toekomst wordt verschoven 
een heroverweging van het aantal pro-
vincies alsmede een eventuele herver-
deling van taken en bevoegdheden 
over provincies en gemeenten. 

Die variant zou men een soort pro-
ces-planning kunnen noemen waar, 
naar mijn gevoel, ook veel voor te zeg-
gen is, te meer omdat in de bestuurlij-
ke organisatie de pijn niet zit bij de 
provincies. Over deze bestuurslaag is, 
naar mijn weten, nimmer kwalijk ge-
sproken. Integendeel. Welnu, wat 
goed loopt moet je niet gaan verande-
ren. Bovendien, het conceptadvies van 
de werkgroep Advisering Bestuurlijke 
Indeling Gelderland toont met een 
keur van argumenten aan dat, als men 
taken van het Rijk wi l gaan decentrali-
seren aan de provincies, dan moet de 
omvang van de provincies eerder gro-
ter dan kleiner worden. Dit geldt, zo is 
aangetoond, welhaast voor ieder be-
leidsveld. 

Welnu, in het kader van de proces-
planning zou het begin van de pro-
cesgang vrij duidelijk en eenvoudig 
zijn. Als in eerste instantie wordt vol-
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staan met een decentralisatie van rijks-
taken en een versterking van het loka-
le bestuur waar dit nodig is dan is er in 
een later stadium de keuzemogelijk-
heid of er al of niet bij sommige pro-
vincies tot een herverkaveling moet 
worden overgegaan. Het is de overtui-
ging van mijn fractie dat de weg van 
de procesplanning een zeer goede is. 

De provinciale besturen kunnen ge-
woon doorgaan met het versterken 
van het lokale bestuur door middel 
van het instrument van gemeentelijke 
herindeling. De Minister zou, na advies 
van de Raad voor de Territoriale De-
centralisatie, gefaseerd rijkstaken kun-
nen decentraliseren. De Wet gemeen-
schappelijke regelingen zou kunnen 
worden gemoderniseerd. Kortom, de 
weg van de procesplanning kan stap 
voor stap worden gerealiseerd, uit-
gaande van wat goed functioneert nl. 
de provincies. 

De voorgestelde procesgang, mijn-
heer de Voorzitter, houdt dus in dat 
allereerst een beslissing wordt geno-
men over de functionele aspecten nl. 
het bestuursmodel, de taakverdeling 
en de decentralisatie van rijkstaken; 
daarna kunnen pas verantwoorde be-
sluiten genomen worden over de om-
vang van de provincies. 

Graag zou ikvan de Minister wil len 
vernemen of hij, nu de adviezen van de 
provincies binnenkomen en ook in deze 
richting wijzen, deze procesgang in 
overweging zou wil len nemen. In dit 
verband zou ik de Minister ook wil len 
adviseren om vooral de positie van het 
lokale bestuur niet te verzwakken, eer-
der te versterken. Dat verzwakken ge-
beurt door het hanteren van een nega-
tieve lijst. 

De Minister heeft gelukkig al veel ad-
viezen van het IPO en van de VNG 
overgenomen. Inzake de negatieve 
lijst evenwel is de Minister, naar mijn 
gevoelen, niet ver genoeg gegaan. Als, 
om een voorbeeld te noemen, hij bij 
het oorspronkelijke plan blijft om dui-
delijke gemeentetaken (ik denk nu aan 
het bouw- en woningtoezicht) aan de 
bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur te onttrekken en dit wi l overhe-
velen naar de provincie, dan is dit in 
strijd met de algemene gedachten-
gang om de afstand tussen de over-
heid en de burger zo klein mogelijk te 
doen zijn. Want bij realisering van dit 
plan zal iemand uit de Achterhoek, die 
een duivenhok in zijn achtertuin wil 
bouwen, een reis naar de provincie-
hoofdstad Arnhem moeten onderne-
men. Een dwaze centralisatie! 

Daarom zou ik de Minister willen 
vragen of hij bereid is deze problema-
tiek nog eens serieus te overwegen. Ik 
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wens hem een goede reis op zijn veel 
sporenrit. 

Ten slotte, vanwege de mij toegesta-
ne spreektijd, nog slechts een enkele 
opmerking over een paar andere be-
leidsonderdelen. In de eerste plaats 
zou ik de aandacht van de Minister wi l -
len vragen voor de onverantwoorde si-
tuatie op de grote rivieren. De Com-
missaris van de Koningin in Gelder-
land heeft reeds verschillende malen 
de aandacht gevraagd voor de ram-
penbestrijding op de grote rivieren. 

Het scheepvaartverkeer op de Maas, 
Waal en Rijn neemt toe, evenals het 
vervoer van gevaarlijke en het milieu 
aantastende grondstoffen. De aan de 
rivieren gelegen gemeenten zijn niet 
toegerust om voorkomende rampen 
effectief te kunnen bestrijden. Herhaal-
de malen is aangedrongen om op ge-
vaarlijke punten zogenaamde rampen-
boten te stationeren. Kan de Minister 
meedelen of in deze gevaarlijke situ-
atie een eerste stap gezet kan worden 
ter bestrijding van voorkomende ram-
pen? 

Wat de positie van de brandweer be-
treft, gelooft mijn fractie dat niet alleen 
de uitvoering van de taken maar ook 
de beheerstaken een zorg van het loka-
le bestuur moet blijven. Ik ben bang 
dat anders de aardigheid voor de 
plaatselijke brandweer, waarbij de vri j-
will igers een belangrijke rol spelen, er 
gauw af is. 

De planning en coördinatie zouden, 
in het bijzonder bij rampenbestrijding, 
bij de provincie kunnen worden onder-
gebracht, wat ook de heer Van Hemert 
tot Dingshof voorstelde. Kan de Minis-
ter deze visie delen? 

Vervolgens - en dat is wellicht ten 
overvloede - z o u ik de Minister willen 
attenderen op het feit dat niet alleen 
D'66 zwaar onderbezet is in het aantal 
burgemeesters, maar dat dit ook bij het 
GPV het geval is. Ik weet dat er vacatu-
res zijn die in aanmerking komen voor 
een geestverwant. Ik weet dat er ook 
goede sollicitanten zijn die deze func-
tie op een waardige wijze zouden kun-
nen vervullen. Ik hoop dat deze zaak 
ook de blijvende aandacht heeft van 
de Minister. 

Tot slot: verschillende malen is van-
daag het begin van de memorie van 
toelichting van de Minister geciteerd, 
waarin gezegd wordt, dat de overheid 
er is voor de burger. Het is evenwel 
één zijde van de medaille. De ene kant 
is, dat de overheid allereerst in dienst 
moet staan van de Allerhoogste. De 
andere kant is, dat zij er is, de burger 
ten goede. Het ene is er niet zonder het 
andere; beide diensten horen bij el-
kaar. 
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De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 15.05 uur 
tot 15.25 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van; 

hoofdstuk XII (Verkeer en Water-
staat) van de rijksbegroting voor 1979 
(15 300X11); 

de begroting van het Rijkswegen-
fonds voor 1979 (15 300-B); 

de begroting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
en de Rijkspostspaarbank voor 1979 
(15 300-G); 

de begroting van het Staatsvissers-
havenbedrijf te Umuiden voor 1979 
(15 300-1). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Vooreerst zou ik de verschillen-
de sprekers onze dank wil len over-
brengen voor de aandacht die zij aan 
de begroting en ons beleid hebben 
willen schenken. Alvorens op de be-
schouwingen in te gaan, wi l ik mij 
graag aansluiten bij degenen die 
woorden van lof hebben geuit aan het 
adres van de mensen die vaak onder 
barre omstandigheden de winter te lijf 
zijn gegaan en daarbij ervoor hebben 
gezorgd dat de verbindingen, het ver-
voer en verkeer zo goed en kwaad als 
dat ging in stand zijn gebleven. Dit is 
een hele goede zaak geweest en een 
bewijs van grote inzet. Wij weten dat 
er in het Noorden van het land op het 
ogenblik nog problemen zijn, dat er 
een aantal mensen in de moeilijkhe-
den zit door wateroverlast. Laten wij 
echter hopen dat ook dit op vrij korte 
termijn ten einde zal zijn. 

Vanuit de Kamer is nogal uitvoerige 
aandacht besteed aan de veiligheid. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Krimpen heeft daar iets uitgebreider 
aandacht aan geschonken. Hij heeft er-
op gewezen dat de behoefte aan vei-
ligheid één van de eerste behoeften 
van de mens is. Het zou interessant 
zijn daarop wat dieper in te gaan. Op 
deze plaats - ik hoop dit nader te ad-
strueren - wil ik echter zeggen dat het 
mij toch wel spijt dat hij ten aanzien 
van de veiligheid in het beleid van ons 
ministerie weinig lijn meent te ontdek-
ken. 

Het begrip veiligheid maakt al zo 
lang deel uit van het werk dat op het 
ministerie gebeurt, dat die veiligheid -
ga de oude keuren en tractaten van 
ons Waterschapsrecht maar na, dat 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswegenfonds 
PTT en Rijkspostspaarbank 
Staatsvissershavenbedrijf 489 



De heer Elfferich (CDA) begroet Staatssecretaris Smit-Kroes. Rechts op de foto Minister Tuijnman 

ten grondslag ligt aan het werk dat ons 
ministerie sedert jaar en dag d o e t -
misschien wel een beetje als vanzelf-
sprekend werd beschouwd. Toch ge-
loof ik niet dat die veiligheidsgolf van 
de zeventiger jaren, zoals de geachte 
afgevaardigde het noemt, zomaar over 
ons heen spoelt. Dit geldt evenzeer 
voor de milieugolf uit de zestiger ja-
ren. De afgevaardigde stelt namelijk 
dat dit beleidsmatig toch wel verleden 
tijd zou zijn. 

De eerste tekenen van het veilig-
heidsbeleid vindt men, meer gestruc-
tureerd, terug in het rapport van de 
Deltacommissie. Het beleid ten aan-
zien van de beveiliging tegen het wa-
ter is vanaf toen reeds gebaseerd op 
de begrippen 'Maximal Credible Acci-
dent' - toen heette dat nog niet zo - en 
op het bewust aanvaarde gekwantifi-
ceerde risico. Kortom, bij de Ooster-
schelde, bij de rivierdijken, maar ook 
bij de vaststelling van de prioriteiten 
van de verhoging van de dijken heeft 
dit een grote rol gespeeld. Er zijn ver-
schillende scholen die in dit opzicht 
gevolgd worden. Op het ogenblik 
wordt ook veel aandacht geschonken, 
ook wel terecht, aan het gepercipieer-
de risico. De Amerikanen zeggen daar-
van 'the feelings are facts'. De com-
missie-Rivierdijken zegt iets eenvoudN 
ger 'gevoelens van onveiligheid zijn 
een reëel welzijnstekort'. 

Ik wi l hiermee eigenlijk zeggen dat 
het veiligheidsbeleid zo gecompli-
ceerd is dat het niet juist zou zijn, dit 
binnen één school of één stelling sa-
men te vatten. 

Zoals ik al zei, kan men op het terrein 
van de beveiliging tegen het water niet 

met een beperkte school volstaan. Wij 
moeten dan bedenken dat er vele ter-
reinen zijn - verkeer en vervoer in de 
breedste zin van het woord — waarop 
wi j met de veiligheid bezig zijn. Het 
wordt al moeilijker wanneer wij een 
onderscheid willen maken tussen de 
collectieve veiligheid en de individuele 
veiligheid. Het maakt een groot ver-
schil of een mens zich bedreigd voelt 
door invloeden van buitenaf, zoals na-
tuurrampen, dan wel dat hij het gevoel 
heeft zelf wat te kunnen doen aan zijn 
eigen veiligheid. 

Bij de verkeersveiligheid - een zaak 
die reeds lang de aandacht heeft - spe-
len beide factoren, dus het gevaar van 
buitenaf en de overtuiging er zelf wat 
aan te kunnen doen, een grote rol. De 
eerste factor eist overheidsmaatrege-
len in de zorg voor de infrastructuur, 
hetzij dijken, veilige wegen, spoorwe-
gen of waterwegen. Bij de tweede fac-
tor heeft de overheid de plicht, het in-
dividu te helpen zijn eigen veiligheid te 
bevorderen. 

Alles samenvattend, hoop ik dat ik in 
het kort heb aangegeven dat veiligheid 
een begrip is dat al heel lang in mijn 
ministerie is geïncorporeerd. 

De geachte afgevaardigde, de heer 
Van Hemert tot Dingshof, heeft spre-
kende over de veil igheid, naar voren 
gebracht dat het CBR loskomt van de 
opinie dat het zich monopoliseert en 
zich met een zekere machtswellust zou 
werpen op de beoordeling van de rij-
vaardigheid van 'argeloze en bekla-
genswaardige examenkandidaten'. 
Het doet mij genoegen dat deze ont-
wikkeling zich aftekent, ook omdat die 
ontwikkeling past in de doelstellingen 
van het beleid. 

In alle publikaties die vanuit mijn de-
pa rtement ter zake zijn verschenen, is 
zeer nadrukkelijk naar voren gekomen 
dat het beleid gericht moet zijn op een 
betere rij-opleiding en dat de maatre-
gelen die betrekking hebben op de rij-
examens, zijn bedoeld om de verbete-
ring van de rij-opleiding te stimuleren 
en om een betere aansluiting te krijgen 
van opleiding voor het examen. De 
mentaliteit van een kandidaat kan na-
tuurlijk niet of slechts moeilijk in een 
examen worden getoetst, maar men 
moet toch hopen dat in de rij-opleidin-
gen in toenemende mate aandacht zal 
worden besteed aan het verkeersge-
drag. Dit aspect kan wellicht tot uit-
drukking komen in de verdere ontwik-
keling van de rij-opleiding. Ik prijs mij 
dan ook gelukkig dat het CBR in het 
overleg over deze ontwikkeling is be-
trokken. 

De heer Van Hemert tot Dingshof 
heeft in dit verband nog een enkele op-
merking gemaakt over de reorganisa-
tie van de directie verkeersveiligheid. 
Aan de overkant heb ik hierover wat 
uitvoeriger mogen discussiëren. Ik kan 
bepaald niet zeggen dat alles is gere-
geld en dat alles prima voor elkaar is. 
Op het ogenblik wordt er hard gewerkt 
om een activiteitenprogramma van de 
grond te laten komen, samen met een 
tijdelijke steunverlening qua man-
kracht van andere onderdelen van het 
ministerie. Op die manier proberen wi j 
tot een verbetering van de situatie te 
komen. Ik hoop dat ik conform de mo-
tie-Van Thijn binnen drie maanden de 
stand van zaken - en vooral de vorde-
ringen - aan de Kamer zal kunnen rap-
porteren. 

De heren Meuleman en Schlinge-
mann hebben gesproken over de vei-
ligheid in verband met de maximum 
snelheid voor auto's en in verband 
met andere problemen. Op het ogen-
blik kan het vraagstuk van de maxi-
mum snelheid niet los worden gezien 
van de problematiek van de olievoor-
ziening. Men weet dat het kabinet in 
dit opzicht een aantal zaken naar bui-
ten heeft gebracht. Het zal dat in de ko-
mende weken in een wat sterkere ma-
te zeker ook nog doen. 

De heer Schlingemann heeft in zijn 
betoog ter zake aangegeven dat hij -
dat houdt mij in bijzondere mate bezig 
- het gevaar onderkent dat de kans op 
stijging van het aantal dodelijke onge-
vallen zeer groot is wanneer de maxi-
mum snelheid wordt verhoogd. 

Natuurlijk speelt de problematiek 
van de naleving en controle zowel bij 
100 als bij 120 km/u een grote rol. Wij 
mogen blij zijn dat het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers verleden jaar is 
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gedaald. Wij zijn nog lang niet zover 
dat wij in dit opzicht de zaken rustiger 
kunnen aanzien. 

Tot mijn spijt ben ik niet in de gele-
genheid geweest de gegevens uit Bel-
gië te pakken te krijgen. Ik wi l er wel op 
wijzen dat verleden jaar op de confe-
rentie van de Europese ministers van 
verkeer door België duidelijk is gesteld 
dat na verhoging van de maximum-
snelheid in België tot 120 km/u het 
aantal ongevallen, ook dodelijke, op 
de autosnelwegen sterk was toegeno-
men. Wij kunnen daar niet helemaal 
omheen. 

De heer Meuleman heeft gevraagd 
of geen ontheffing mogelijk is van de 
draagplicht van de autogordels en van 
het dragen van valhelmen, waarbij hij 
speciaal dacht aan vrouwen die zich in 
klederdracht op de brommer voortbe-
wegen. 

Ernstig letsel kan door het dragen 
van een autogordel worden voorko-
men. Wetenschappelijke berekenin-
gen hebben uitgewezen dat daarbij 
een met 60% verminderde kans op do-
delijk letsel bestaat. In het buitenland 
wijst men zelfs op nog hogere percen-
tages. Gezegd wordt wel dat als men 
langs een kanaal rijdt en daarin komt, 
men dan niet los komt. Men moet ech-
ter niet vergeten dat als men in een ka-
naal terecht komt, het niet aanvoelt als 
wol , maar het hetzelfde effect heeft als 
wanneer men ergens tegenop botst. 
Het is belangrijk dat men dan in elk ge-
val verwondingen binnen de auto zo-
veel mogelijk voorkomt. 

Belangrijk is een zekere standaardi-
satie. Dit geldt niet alleen voor de gor-
del maar ook voor de ontsluiting van 
de auto. Wat het eerste betreft zijn we 
gelukkig internationaal een stuk ver-
der. Wat de ontsluiting van de auto 
aangaat vrees ik dat wij nog vele tien-
tallen jaren met allerlei verschillende 
hengsels te maken zullen hebben. 

Op de vraag naar ontheffing in ver-
band met klederdracht moet ik helaas 
negatief reageren. De wetgeving biedt 
erthans geen enkele mogelijkheid 
voor. Mijn voorganger heeft gepro-
beerd een tussenoplossing te vinden 
door de valhelm niet voor te schrijven 
voor de snorfiets. 

De heer Gooden heeft op het ver-
keersonderwijs gewezen. Ik ben het ze-
ker met zijn betoog eens. Wij kunnen 
er niette weinig aan doen. Er gebeurt 
ook het een en ander. In het rapport 
van de W N , verkeersonderwijs na de 
lagere school, is gewezen op wat er 
moet gebeuren. Ik heb ook toegezegd 
met de heer Pais in overleg te treden. 
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Er zijn verder experimenten, die door 
ons worden medegefinancierd. Er 
wordt dus aan een aantal wensen van 
de heer Gooden tegemoet gekomen. 

De heer Meuleman vroeg of er vol-
doende financiën zijn voor de aanleg 
van fietspaden. In het algemeen is dat 
het geval, in die zin dat wi j op het 
ogenblik het tempo waarin de aanvra-
gen van de provincies ons bereiken 
aardig bij kunnen houden. Dit jaar had-
den wi j er een bedrag van f 41 mil joen 
voor op de begroting. Wij hebben dit 
bedrag wat toezeggingen betreft niet 
onbelangrijk overschreden, niet om te-
gen ons zelf in te werken maar weten-
de dat tussen aanvrage en uitvoering 
meestal een zekere tijd zit. 

De heer Maris heeft gevraagd, of het 
percentage schadelijke stoffen in uit-
laatgassen van auto's kan worden te-
ruggedrongen. Hij heeft ook over na-
branders gepraat. Europese afspraken 
zijn gemaakt, neergelegd ook in onze 
wetgeving, dat auto's wat de samen-
stelling van de uitlaatgassen betreft 
aan een aantal voorwaarden moeten 
voldoen, die overigens doordat ook de 
techniek voortschrijdt allengs hoger 
kunnen worden gesteld. 

Wat de naverbranders betreft, merk 
ik op dat men hiervoor in Europa wei-
nig voelt. Zij vervuilen en het vermo-
gensverlies bij vooral de kleinere au-
to's is zodanig, dat op andere punten 
weer bezwaren ontstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! In deze Ka-
m e r - o o k aan de overkant heb ik daar-
mee te maken gehad - is vrij uitvoerig 
gesproken over het ontbreken van stu-
rend beleid. Het sturend beleid zou 
niet herkend worden. Ik heb het ge-
voel, dat de mogelijkheden en grenzen 
van het sturend beleid onvoldoende 
uit elkaar worden gehouden. Steeds 
wordt de nadruk gelegd op het niet of 
wel sturen; vergeten wordt, dat het be-
leid belangrijk is. Het gaat om een ver-
keers- en vervoerbeleid, dat ook met 
andere maatschappelijke belangen re-
kening moet houden. Dat beleid laat 
zich niet in alle opzichten verzelfstan-
digen. 

In een democratische maatschappij 
is het voeren van een sturend beleid 
toch bepaald niet hetzelfde als afdwin-
gen. Als het gevoerde beleid tot ge-
volg heeft, dat de vrijheid van sommi-
gen moet worden beperkt, dan dient 
dit slechts te gebeuren in die mate, 
waarin het maatschappelijk belang dit 
vordert. Bovendien zijn er een aantal 
praktische redenen, die grenzen stel-
len aan de uitvoering van elk sturend 
beleid. De eerstgenoemde overweging 
heeft ertoe geleid, dat niet gedacht 
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wordt - het is ook niet bepleit - het au-
tobezit aan banden te leggen, noch 
aan rijverboden voor personen in ge-
hele stadswijken. 

Voor degenen, die wel in deze rich-
ting denken, zij opgemerkt dat de auto 
voor gezinsrecreatie, zakelijke ritten en 
het goederenvervoer in de huidige 
maatschappij onmisbaar en onvervang-
baar is. De maatschappelijke belan-
gen en de werkgelegenheid in de met 
de auto samenhangende bedrijfstak-
ken nopen tot grote voorzichtigheid ter 
zake van ingrijpen. Dit is te meer ver-
antwoord omdat autobezit op zich zelf 
nog geen hinder behoeft te betekenen. 
Een sturend beleid wordt wel gericht 
op een beperking van het tot hinder 
leidende gebruik van de auto. Daaron-
der valt het parkeren, een zeer groot 
hinderprobleem. 

Uitvloeisels van dit beleid zijn, dat 
met name in de grote steden niet meer 
wordt voldaan aan de vraag naar ver-
groting van de wegcapaciteit en dat 
plaatselijk ten behoeve van de door-
stroming van het openbaar vervoer of 
fietsvoorzieningen zelfs tot verminde-
ring wordt overgegaan. In de stads-
centra wordt het areaal voor langpar-
keren teruggedrongen. 

Afgestapt is van het principe, dat de 
auto altijd vlak voor de huisdeur ge-
parkeerd moet worden. Parallel aan 
deze beperkende maatregelen loopt 
de bevordering van het gebruik van 
het openbaar vervoer en de fiets. Dat 
dit hoge prioriteit heeft, blijkt uit de 
zeer grote bedragen, die ten laste van 
mijn ministerie worden gevoteerd. AI-
leen al de dekking van de exploitatiete-
korten vergt jaarlijks f 2 mld. 

Voor de uitbreiding van de voorzie-
ning van het streek- en stadsvervoer 
wordt elk jaar 2% extra uitgetrokken. 
Daarnaast worden elk jaar vele hon-
derden miljoenen ter beschikking 
gesteld voor de grote infrastructurele 
voorzieningen ten behoeve van het 
openbaar vervoer. Daarbij komen dan 
nog de maatregelen ten behoeve van 
de doorstroming. Deze autogebruik-
beperkende en openbaar vervoerbe-
vorderende maatregelen te zamen 
hebben ertoe geleid, dat in de jaren 
1972 tot 1977 in het lokale lijndienst-
vervoer een toename van het aantal 
reizigers van ruim 81 miljoen heeft 
plaatsgevonden. 

Dat wil zeggen in totaal ongeveer 
16% of gemiddeld 3 ,1% per jaar. Dat 
moet ook wel. Wij moeten in het oog 
houden dat in de grote stadsgewesten 
langzaam de infrastructurele situaties 
aldus zijn, dat van een blijvende toene-
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ming van het autogebruik geen sprake 
kan zijn, wil het niet tot een chaotische 
situatie komen. 

De andere kant van de medaille is 
dat uit studies duidelijk is gebleken, 
dat een verder autonoom opvoeren 
van het voorzieningenniveau, vooraf-
gaand aan de potentiële behoefte, zo-
als die wel wordt gesteld, een ver-
waarloosbare invloed uitoefent op de 
vervoerwijskeuze. Het is jammer dat 
men dit moet constateren. Op lange 
termijn wordt het voeren van een ac-
tief vervoer- en verkeersbeleid vooral 
gezocht in een drietal gebieden. Dat 
zijn maatregelen op het terrein van de 
ruimtelijke ordening. 

In dit opzicht bestaat er een zeer 
nauwe samenwerking met het Minis-
terie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, waardoor de vervoer-
wijskeuze ook kan worden beïnvloed. 
Verder moet een verantwoord gebruik 
worden gemaakt van de heffingen die 
met het autogebruik samenhangen. 
Ook het beleid, gericht op het selectief 
autogebruik, kan worden onder-
steund. Dat zou moeten gebeuren juist 
in de grote bevolkingsconcentraties. 
Omdat het zwaartepunt van het ver-
keers- en vervoerbeleid in de steden 
en de stadsgewestelijke gebieden ligt, 
zijn het de lokale overheden die het in 
de eerste plaats moeten doen om het 
beleid gestalte te geven. Ik denk daar-
bij aan verkeerscirculatieplannen, 
waarop stedelijke ringautowegen on-
der onze verantwoordelijkheid kunnen 
aansluiten. 

De rijksoverheid kan de wettelijke 
kaders scheppen, gerichte financiële 
steun verlenen en de planningstructu-
ren verschaffen die de door het Rijk 
beoogde doelstelling bevorderen, dat 
wi l zeggen: de instrumenten aanrei-
ken, maar dan moet er ook wel gebruik 
van gemaakt worden. Ik geef toe dat 
het een macro-beleid is, maar toch een 
beleid met de duidelijke doelstelling 
om het verkeer en het vervoer op een 
evenwichtige wijze te laten functione-
ren. Men kan niet zover gaan om aller-
lei gedetailleerde zaken buiten de sfeer 
van de rijksoverheid aan ons te vra-
gen. 

Als ik overga tot het verkeers- en 
vervoerbeleid in wat nadere zin, wijs ik 
erop dat wij een aantal zaken met el-
kaar moeten gaan doen, wil de stad 
leefbaar, bereikbaar en ook doorkruis-
baar zijn voor het verkeer. Daarbij 
moeten wij goed in het oog houden 
dat de auto een consumptiegoed is, 
waarvan de groei zich juist aan het af-
tekenen is in de lagere inkomensni-
veaus. Ik deel dan ook niet de opvat-

ting van de heer Van Krimpen, dat het 
openbaar vervoer in de grote steden 
het domein van de laagbetaalden 
dreigt te worden. Dat is trouwens ook 
in strijd met de algemene groei van 
het openbaar vervoer in de steden. 

De heer Van Waterschoot heeft in dit 
verband gezegd dat het structuurver-
keersbeleid niet veel ruimte laat, dat 
het geen weg aangeeft voor de lange 
termijn en dat er geen sturend karakter 
inzit. Ik meen dat ik hierover al het een 
en ander heb gezegd. Als hij daar eni-
ge scenario's bij aanhaalt, zou ik erop 
wil len wijzen dat toch ook in afdeling B 
van het structuurschema verkeer en 
vervoer het nodige is gezegd over de 
toekomstige ontwikkeling. Niet alleen 
in de steden en in de stadsgewesten 
wordt wijziging in het gebruik nage-
streefd, maar ook daarbuiten wordt 
wel degelijk rekening gehouden met 
landschappelijk waardevolle gebie-
den, met de belangen van de land-
bouw en wat dies meer zij. 

De uitgangspunten, doelstellingen 
en richtlijnen bieden in dit opzicht wel 
degelijk een sturend kader en een af-
weging als bedoeld vindt plaatsten 
aanzien van de door de geachte afge-
vaardigde genoemde infrastructurele 
werken, ook in Zeeland. Daarbij staat 
natuurlijk niet van tevoren vast dat 
daar op geen enkele wijze aan de 
vraag naar voorzieningen zal worden 
tegemoet gekomen. Het is een zaak 
van overleg. 

Door de heer Van Krimpen en ande-
ren is erop gewezen, dat de uitbreiding 
van de verkeers- en vervoerinfrastruc-
tuur ruimtelijk wordt ingepast na afwe-
ging van allerlei belangen. Hij vraagt 
zich af, of alle verlangens ruimtelijk 
wel te verwezenlijken zijn. Natuurlijk 
wordt het nemen van een beslissing 
ter zake voorafgegaan door allerlei 
maatregelen en studies. Uiteindelijk is 
er de tracé-vaststellingsprocedure. 
Daarbij worden alternatieven wel de-
gelijk meegewogen, maar ik wi l niet 
ontkennen dat wi j in verschillende ge-
deelten van ons land - en bepaald niet 
alleen in de randstad - te maken krij-
gen met ruimtenood. In die situaties 
moet men bij de afweging niet alleen 
aandacht besteden aan landschap en 
geluidhinder maar ook aan de moge-
lijkheden om nog door een gebied 
heen te komen. 

De heer Gooden heeft zijn zorg uit-
gesproken over de lange weg van de 
besluitvormingsprocessen op het ter-
rein van verkeer en waterstaat. Ik ben 
met hem van mening dat een noodza-
kelijke en zorgvuldige afweging bij de 
totstandkoming van infrastructurele 
werken en de belangen, die daarmee 

samenhangen, moet leiden tot een 
goed beleid en dat daarbij ongewenste 
vertraging kan ontstaan. 

Ik betreur dit uiteraard, maar er is 
niet aan te ontkomen, mede gelet op 
de inspraak, die thans in ruime mate 
wordt toegestaan en door de procedu-
res, die thans door de lage overheden 
moeten worden gevolgd. Wèl ben ik 
met de heer Gooden van oordeel, dat 
vertragingen, die in sommige gevallen 
ontstaan, de redelijkheid te buiten 
gaan. Het is mogelijk dat er in plaats 
van op een democratische besluitvor-
ming wordt gedoeld op een vertra-
gingstechniek. Een dergelijk optreden 
van minderheidsgroepen baart mij 
zorgen. Ik hoop dat er wegen gevon-
den kunnen worden om hieraan een 
einde te maken. In dit verband hoop ik 
ook, dat het Structuurschema Verkeer 
en Vervoer, eenmaal vastgesteld, ertoe 
kan bijdragen dat de tracé-procedures 
sneller verlopen. 

De heer Van Waterschoot heeft aan 
de hand van de memorie van toelich-
ting vragen gesteld over de prioritei-
ten en de beperking van het autoge-
bruik. Hij meent, dat er een grotere in-
spanning moet worden geleverd om 
de reiziger te beïnvloeden. Dat dit niet 
zo eenvoudig is, zei ik al, maar ik vind 
verder dat er op dit gebied toch al heel 
wat gebeurt. Ik wijs daarbij op de pro-
paganda, die de Nederlandse Spoor-
wegen nu in het land gaan maken voor 
reizen per trein, op allerlei campagnes 
die opgezet worden om waar te maken 
wat wi j allen op dit terrein wil len. 

Verder verwijs ik naar de ruimte, die 
gegeven wordt ten behoeve van de 
uitbreiding van het stads- en streek-
vervoer. Bovendien zijn er de laatste 
jaren honderden miljoenen ter 
beschikking gesteld voor allerlei wer-
ken, zoals de metro in Amsterdam, de 
Rotterdamse sneltram tussen Om-
moord en Coolhaven, de Zoetermeer-
li jn, de Schiphollijn, de Nieuwegeinlijn 
enz. Wij zijn druk doende om de moge-
lijkheden voor de Willemstunnel na te 
gaan. Deze tunnel zou een geweldige 
doorwerking hebben voor het spoor-
wegverkeer. Ook zijn wij druk doende 
om een oplossing te zoeken voor het 
ringspoor en aansluitende verbindin-
gen naar Zaanstad voor Amsterdam. 

In het meerjarenplan personenver-
voer is aangegeven, dat fysieke maat-
regelen in het algemeen effectiever 
zijn voor het realiseren van het gewen-
ste beleid dan financiële maatregelen. 

Naast het parkeerbeleid en niet te 
vergeten de park and ride voorzienin-
gen is er heel wat te doen. Ik denk aan 
de doorstromingen, de Vetag-installa-
ties, de vrije tram- en busbanen enz. 
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Het zou mij te ver voeren een uitput-
tend overzicht te geven. Er gebeurt wel 
het een en ander. 

De heer Gooden vroeg, of de inwo-
ners van de Bijlmer, Zoetermeer en 
Spi jkenisse niet moeilijk over te halen 
zullen zijn opnieuw van het railvervoer 
gebruik te gaan maken als er niet ti jdig 
railverbindingen zijn. Hij zegt dat het 
met Almere en Lelystad dezelfde kant 
op dreigt te gaan. Er is een goede 
overlegprocedure om bij nieuwe 
woonwijken en zeker bij groeikernen 
t i jdig, vooruitlopend op de massale 
vraag naar vervoer, het openbaar ver-
voer te stimuleren. Voordat de sprinter 
in Zoetermeer kwam en de metro in de 
Bijlmer werden zij al door een groot 
aantal buslijnen ontsloten. Hetzelfde 
geldt voor Spijkenisse, dat met bussen 
is aangesloten op de metro bij Hoog-
vliet. Ik zou er nog een aantal voor-
beelden aan kunnen toevoegen. Ik wi l 
niet nalaten, het zeer goed bezette 
snelbusverkeer tussen Amsterdam en 
Lelystad te noemen. 

De heer Meuleman heeft erop gewe-
zen, dat op zondag nogal wat ritten 
worden gereden met een zeer geringe 
bezetting. Hij pleit ervoor die te laten 
vervallen. Dat komt de zondagsrust 
dan nog ten goede ook. Het gebruik 
dat op zondag van het openbaar ver-
voer wordt gemaakt is inderdaad 
belangrijk geringer dan op werkdagen 
of zaterdagen. Om die reden is dan 
ook het voorzieningenniveau dat op 
zondag wordt geboden lager dan op 
andere dagen. 

In het normeringssysteem voorzie-
ningenniveau streekvervoer zijn nor-
men opgenomen voor een minimaal 
aantal reizigers, wil men op zondagen 
één of meer ritten kunnen rijden. Zo-
lang aan die norm wordt voldaan, acht 
ik geen reden aanwezig om deze ritten 
te laten vervallen. Degenen die zich 
wil len of moeten verplaatsen en niet 
over een auto beschikken moet toch 
reisgelegenheid worden gegeven. 

Niet alle aanvragen voor buurtbus-
jes zijn gehonoreerd, maar de aanvra-
gen, die voldeden aan de eisen die wi j 
hebben gesteld, wel. Zij zijn geselec-
teerd en naar urgentie gerangschikt 
door de provincies. Indien nog meer 
gebieden aan de voorwaarden zouden 
voldoen dan nu zijn aangewezen, kun-
nen deze uiteraard nog worden aange-
meld. Wanneer de ervaringen met de 
buurtbusprojecten daartoe aanleiding 
geven, kunnen de voorwaarden op-
nieuw worden bezien. Hierdoor kun-
nen in de komende jaren wellicht meer 
gebieden een buurtbusproject krijgen 
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of de stoot geven, zoals nu in Brabant 
gaat gebeuren, tot het instellen van 
een echte buslijn. 

De heer Van Hemert heeft een vraag 
gesteld over de vestigingseisen voor 
taxichauffeurs. Hij heeft erop gewe-
zen, dat er te weinig wordt opgetreden 
tegen de vergunninghouders die meer 
wagens hebben rijden dan de vergun-
ning toestaat of tegen degenen die 
zonder vergunning rijden. Dat is na-
tuurlijk een strafbaar feit waar de bo-
nafide taxiondernemers niet onder 
mogen lijden. Ik zal nagaan welke mo-
gelijkheden er zijn. 

Ik ben het met hem eens dat het on-
zinnig is dat Duitse en Belgische taxi's 
wel met passagiers naar Nederland 
mogen rijden, maar dat het omgekeer-
de niet mag. Ik zal dit met mijn buiten-
landse collega's bespreken. 

Hij heeft ook gewezen op het belang 
van de taxi in onze totale verkeersaf-
wikkeling. In het structuurschema ver-
keer en vervoer is plaats ingeruimd 
voor hettaxivervoer. 

De heer Van Hemert tot Dingshof 
vraagt of het mogelijk is de taxi's van 
de vrije busbanen gebruik te laten ma-
ken. Dat hangt in belangrijke mate af 
van wat de beheerders, in het bijzon-
der de gemeenten, ervan vinden. Wel 
is bekend dat bij vrij grote aantallen 
taxi's al snel grote moeilijkheden ont-
staan. 

De heer Van Krimpen heeft geïnfor-
meerd naar de stand van zaken ten 
aanzien van de Flevospoorlijn. Con-
form de afspraak, in de Eerste Kamer 
gemaakt, heb ik mij tot het college van 
burgemeester en wethouders van 
Weesp gewend met de vraag, of het 
tracé Bos met Gooiboog aanvaardbaar 
is. Conform de discussie in de Tweede 
Kamer heb ik daaraan toegevoegd dat 
het niet uitsluit dat ook over andere 
tracés kan worden gesproken. Het is 
mij bekend dat de gemeenteraad van 
Weesp zich voorstelt hierover op 15 
maart a.s. een uitspraak te doen. 

De heer Van Krimpen heeft zijn 
waardering uitgesproken over het 
voornemen van het kabinet de dienst 
van het Rijksloodswezen naar het Mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat 
over te brengen, maar tekende daarbij 
aan dat deze overgang op zich zelf 
niets betekent, als zij niet wordt ver-
taald in een duidelijke eenduidige or-
ganisatiestructuur. Ik ben het op dat 
punt met hem eens. 

In het overleg dat wij hierover voe-
ren, wordt ernaar gestreefd om zo mo-
gelijk nog dit jaar en, indien dat niet 
gelukt, op de kortst mogelijke termijn 
daarna, in het Directoraat-Generaal 
Maritieme Zaken in te brengen het hui-
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dige Directoraat-Generaal van de 
Scheepvaart, het Rijksloodswezen en 
uiteraard ook relevante delen van 
Rijkswaterstaat. Ik wijs erop dat het 
een beginselbesluit, een beleidsvoor-
nemen is, waarbij alle belanghebben-
den - ook de vakorganisaties en de 
ambtenarenorganisaties -zu l len wor-
den betrokken. 

De overgang van het rijksloodswe-
zen naar mijn departement mag niet in 
een belangenstrijd met een ander 
dienstonderdeel terecht komen. Ik zal 
erop toezien dat dat niet gebeurt. 

De heer Schlingemann heeft ge-
vraagd naar de afmetingen van de 
sluis in de Oesterdam. Hij vroeg mij 
wanneer een beslissing zal worden ge-
nomen inzake de afmetingen van dit 
type sluis in de Oesterdam. Dat zal op 
korte termijn geschieden. Het daarbij 
behorende overleg zal zeer binnenkort 
kunnen worden afgesloten. Er zijn ech-
ter nogal wat tegenstrijdige belangen 
in het geding. Een vergroting van de 
sluis levert problemen op voor de 
zoet-zout-situatie in het oostelijke 
deel van de Oosterschelde. Wij zullen 
echter proberen de oplossing te vin-
den die tegemoet komt aan beide be-
langen. Ik hoop dat het laatste overleg 
hierover tot overeenstemming zal lei-
den. 

De heren Van Krimpen en Van Wa-
terschoot hebben gevraagd naar het 
ti jdstip waarop de studie inzake de 
Markerwaard wordt afgerond. Niet 
ontkend kan worden, dat er vertraging 
is ontstaan in het gegeven tijdschema. 
Naar verwachting zal het advies van 
de Rijksplanologische Commissie, aan 
de hand waarvan het beleidsvoorne-
men van de Regering zal worden be-
paald, gelijktijdig met het advies van 
het Structuurschema Burgerlucht-
vaartterreinen in de tweede helft van 
het jaar worden uitgebracht. 

Ik kan de heer Van Waterschoot ver-
zekeren dat er geen sprake van is dat 
reeds werkzaamheden voor inpolde-
ring zijn begonnen. Ik denk dat hij 
doelde op de voorbereiding van een 
nota over het tracé van de Tweede 
Oostvaardersdijk. Deze nota wordt ge-
maakt ten behoeve van een adviesaan-
vrage bij de Raad van de Waterstaat. 
Daarbij gaat het om een onderdeel van 
de minimale waterhuishoudkundige 
voorzieningen. Mijn ambtsvoorganger 
heeft over deze werken reeds een prin-
cipebesluit genomen overeenkomstig 
het advies van de Raad van de Water-
staat. 

Nogmaals, ik wil onderstrepen dat 
deze werken losstaan van een eventu-
ele inpoldering van de Markerwaard. 
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Zij zijn er inmiddels voor bedoeld om, 
ook al gaat deze inpoldering niet door, 
een afronding in de waterhuishoud-
kundige zin aan het Zuiderzeeproject 
te geven. Ik verzet mij zeer nadrukkelijk 
tegen de hier en daar wel gehoorde 
suggestie dat dit al een beginnetje zou 
zijn. 

De heer Gooden heeft enkele voor-
beelden gegeven van de moeizame 
besluitvorming. Hij vraagt hoe het 
staat met de gang van zaken rond de 
rioolzuiveringsinstallaties in de Rotter-
damse regio's. Ook uit hoofde van het 
internationaal overleg dat wi j hebben, 
kan ik zeggen dat ik bijzonder grote 
waarde hecht aan het snel tot stand 
komen van deze zuiveringsinstallaties. 
Ik heb in dat verband met waardering 
kennisgenomen van de opvattingen 
ter zake van de wethouder van open-
bare werken van Rotterdam, zoals hij 
deze op het stedensymposium in Düs-
seldorf naar voren heeft gebracht. 

Het is mij bekend dat het provinciaal 
bestuur van Zuid-Holland energieke 
pogingen onderneemt om tot een defi-
nitieve beslissing te geraken. Ik ben 
bijzonder verheugd dat een dezer da-
gen het hoogheemraadschap Delfland 
een besluit heeft genomen om de Gro-
te Lucht te gaan bouwen. Ik ben dan 
ook blij dat Vlaardingen en Schiedam 
zich daar ook achter hebben gesteld. 
Wat de overige plannen betreft, hoop 
ik dat deze snel zullen worden afge-
rond. Ik kan de verzekering geven, dat 
mijnerzijds daaraan alles zal worden 
gedaan. 

De heer Van Krimpen heeft vragen 
gesteld over het beleid ten aanzien van 
de havens. Het beleid van de overheid 
is erop gericht - en dat is niet van van-
daag op gisteren - om te komen tot 
een nationaal zeehavenbeleid. Dat wil 
zeggen een landelijk geïntegreerd be-
leid, gericht op een in maatschappelijk 
opzicht optimale ontwikkeling van de 
zeehavens, uiteraard gevormd tegen 
de achtergrond van de verantwoorde-
lijkheden en inzichten van de daarbij 
betrokken partijen. Daarbij denk ik ui-
teraard in de eerste plaats aan de ha-
venbeheerders. Het Rijk is geen haven-
beheerder, zoals men weet. Daarbij 
zullen ook de werkgevers en werkne-
mers het nodige dienen in te brengen. 

In het kader van die maatschappelijk 
gewenste regionale en nationale eco-
nomische ontwikkelingen hebben de 
havens in Groningen en Zeeland naast 
de kleinere havens en de havens van 
Amsterdam en Rotterdam ieder hun 
eigen plaats. De gedachte om alles in 
één haven te concentreren acht ik vol-
komen uit den boze. 
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Ik geloof dat de gezamenlijke haven-
beheerders sterker zijn en dat zij op de-
ze wijze ook veel beter de concurrentie 
aan kunnen. Natuurlijk mag ook de on-
derlinge concurrentie niet helemaal 
worden vergeten. Ik meen dat deze op 
zich zelf ook niet verkeerd is, al mag 
deze natuurlijk niet ontaarden, omdat 
dan het overleg tussen de havenbe-
heerders, naast het overleg tussen de 
havenbeheerders, het Rijk en het be-
drijfsleven, op de tocht zou komen te 
staan. 

Tegen de achtergrond van een opti-
male ontwikkeling van de zeehavens 
zullen het Rijk en de havenbeheerders 
in gezamenlijk overleg een oplossing, 
die voor alle partijen aanvaardbaar is, 
moeten vinden voor problemen zoals 
de financiering van de verbetering van 
de maritieme toegangswegen. Bij de 
inspanningen van de gemeente Rot-
terdam en het Rijk om de Rotterdamse 
haven de functie van toegangspoort 
van Europa te laten behouden, is de 
toegankelijkheid van Europoort zeker 
van wezenlijk belang. De recent met 
Rotterdam opgestelde studieresulta-
ten pleiten ook voor vergroting van de-
ze toegankelijkheid door verdieping 
van de oliegeul, waarbij de financie-
ring zeker in de huidige budgettaire si-
tuatie toch nog een probleem vormt. 

Medio dit jaar kan het advies van de 
Raad voor de Waterstaat over de voor-
haven van Umuiden en het zogenaam-
de plan Noord-Oever worden ver-
wacht. Nadat ook de rijksplanologi-
sche commissie haar advies heeft af-
gerond zal de Regering vervolgens 
een beslissing nemen. Of dit voor de 
zomer zijn beslag zal krijgen, weet ik 
niet. Ik verwacht binnenkort ook een 
rapport van de interdepartementale 
commissie van overleg inzake de zee-
havenaangelegenheden, waarin de in-
stelling bij Koninklijk besluit van de 
voorlopige nationale havenraad wordt 
voorgesteld. Ik ben het met de heer 
Van Krimpen eens dat wij geen be-
hoefte hebben aan een praatcollege 
maar aan een intelligente en goed toe-
geruste groep mensen, die kunnen ad-
viseren over de bestuurs- en beheers-
structuur van de havengebieden. 

In deze gang van zaken denkt ook de 
ICOZA aan een raad van beperkte om-
vang met als taak het bevorderen van 
de coördinatie en de samenwerking 
door overleg tussen de drie betrokken 
geledingen. Hierbij komen onder an-
dere ook veel nieuwe zaken aan de or-
de. Ik heb de overtuiging dat de heren 
niet om werk verlegen zullen zitten. 

Zoals in het advies van het bestuur 
en het beheer van de commissie zee-
havenoverleg werd geconstateerd, 

Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat 
PTT en Rijkspostspaarbank 
Staatsvissershavenbedrijf 

heeft het proces van de schaalvergro-
ting ertoe geleid dat het bestuursterri-
toir van een gemeente, zelfs een grote 
gemeente als Rotterdam, van onvol-
doende omvang wordt geacht in ver-
houding tot de aard, en de geografi-
sche reikwijdte van de havenproble-
matiek. In dit kader past het ontwerp 
van de wet tot wijziging van de Wet 
Openbaar Lichaam Rijnmond, waar-
van ook de heer Van Krimpen zei daar-
over bij een andere gelegenheid te zul-
len spreken. Het ligt voor de hand dat 
daarbij toch de verantwoordelijkheid 
van de havenbeheerder binnen het ka-
der van de eventuele richtlijnen onver-
let zal blijven. 

De heer Schlingemann vroeg of er 
wat kan worden gedaan aan de grote-
re veiligheid van de vaarroute van het 
verkeer tussen Vlissingen en Breskens. 
Er is op het ogenblik overleg gaande 
met België om een scheepvaartregle-
ment voor de Westerschelde op te 
stellen. Hier zal onder meer een anker-
verbod in de route van de veerverbin-
ding Vlissingen-Breskens worden op-
genomen. Het is bekend dat, vooruitlo-
pend op het van kracht worden van dit 
nieuwe reglement, er door Belgische 
en Nederlandse loodsdiensten naar 
wordt gestreefd, in die route niet te an-
keren. 

De heer Gooden vroeg nog wanneer 
de oplossing wordt verwacht van het 
knelpunt De Hartelsluizen. Naar ver-
wachting zal in 1982 een voorlopige 
open verbinding tussen de Oude Maas 
en de Hartel gereed komen. De afwer-
king zal nog twee jaren vragen. 

Ook is een vraag gesteld over de 
problemen bij de internationale bin-
nenvaart in de Waalbocht bij Nijme-
gen. Ik heb aan de Kamers bij brief van 
18 augustus verleden jaar medege-
deeld dat de situatie op de Waal bij Nij-
megen verbeterd zal worden door het 
verwijderen van de rivierpijler van de 
spoorbrug in de Waal. De beoogde 
verbetering van de verkeerssituatie 
wordt naar verwachting in 1985 be-
reikt. 

Er is ook nog gevraagd naar de 
vorstschade. Wat hieraan moet wor-
den gedaan, hangt af van de soort 
schade en de mate waarin die is opge-
treden. Het is nu al duidelijk - alhoe-
wel wi j niet over een totaal overzicht 
beschikken - dat die schade niet aan 
alle wegen even groot is. Er zijn wegen 
waarbij helemaal geen schade is opge-
treden. Er zijn echter ook wegvakken 
waarvan de verharding geheel moet 
worden vernieuwd, zij het dat een en 
ander samengaat met wegvakken die 
eigenlijk al aan een groot onderhoud 
toe waren. De herstelkosten zullen des-
ondanks niet onbelangrijk zijn. 
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Wat betreft de rijkswegen merk ik op 
dat w i j een stelpost op de begroting 
hadden'voorf 1 miljoen voor winter-en 
stormschade. Daar doe je op het ogen-
blik niet veel voor. Gezien onze op-
dracht veilige wegen te maken en in de 
verwachting dat wi j binnen enkele we-
ken een volledig overzicht zullen heb-
ben, zullen wi j zien hoe het best deze 
zaak kan worden aangepakt en welke 
prioriteiten wi j daarbij moeten stellen. 

In afwachting van een duidelijk in-
zicht in de extra kosten ten gevolge 
van de winterse omstandigheden - ik 
denk aan de provincies en de gemeen-
ten - kan ik uiteraard geen concrete 
uitspraken op dit moment doen over 
de vraag of en in welke mate, naast de 
bestaande financiële instrumenten, 
aanvullende maatregelen voor de 
weg beheerders nodig zijn. 

Overigens houden ook de wegbe-
heerders er rekening mee dat zich van 
ti jd tot t i jd bijzondere omstandigheden 
kunnen voordoen die verstoringen ge-
ven in het normale onderhoudspa-
troon. Daarbij speelt mede een rol dat 
naarmate de gevolgen van de thans 
opgetreden weersomstandigheden 
vervroegd moeten worden opgevan-
gen, enig soelaas wordt geboden in 
het bestedingspatroon voor de jaren 
daarop. 

De heer Van Hemert heeft gevraagd 
mede te werken aan maatregelen die 
tegen opdooi genomen zijn, namelijk 
het afsluiten van wegen. In het alge-
meen wi l ik hierover het volgende zeg-
gen. De weg beheerders moeten zelf in 
de eerste plaats beoordelen of de op-
dooi van dien aard is dat wegen afge-
sloten moeten worden of dat de toe-
laatbare belasting door voertuigen be-
perkt moet worden. Daarvoor zijn na-
tuurlijk moeilijk algemene regelen te 
geven. Wel kan door het te vroeg berij-
den schade worden aangericht die een 
veelvoud is van de maatschappelijke 
schade die ontstaat door het enkele 
dagen wat aan te zien. 

Ik geloof, gezien het zeer sterk uit-
eenlopen van de gevallen waarom het 
gaat, dat het niet mogelijk is een door 
de centrale overheid sluitende rege-
ling te doen ontwerpen. Ik zou veel wi l -
len overlaten aan de eigen verant-
woordelijkheid van de wegbeheer-
ders. 

Het is ons trouwens bekend dat in 
Friesland en Groningen centraal infor-
matie wordt verzameld, die dan weer 
op navraag beschikbaar gesteld kan 
worden. Hierdoor kan men nagaan 
welke wegen in welke periode afgeslo-
ten zijn of nog zullen worden en wie 
hiervan de wegbeheerder is. Belang-
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hebbenden kunnen dan in noodgeval-
len weer horen of hiervoor ontheffin-
gen mogelijk zijn. 

De heren Gooden, Schlingemann en 
Van Waterschoot hebben de aandacht 
gevraagd voor de vaste oeververbin-
ding over de Westerschelde, zij het 
niet met een gelijk uitgangspunt. De 
Regering heeft na zorgvuldige overwe-
ging besloten medewerking te verle-
nen aan de aanleg van een vaste oe-
ververbinding, waarbij dan de aan-
vang van de werkzaamheden gesteld 
wordt in 1981 of (en dit heeft nogal wat 
losgemaakt) zoveel eerder als de situ-
atie op de arbeidsmarkt en de kapitaal-
markt het toelaten. 

Wat betreft de arbeidsmarkt is voor-
al de situatie in de staalsector ener-
zijds en de betonsector anderzijds van 
belang. De gematigde orderportefeuil-
le van de Nederlandse staalindustrie 
pleit voor een vervroeging van het in 
staal uit te voeren bruggedeelte. An-
derzijds moeten wi j in de betonsector 
erg oppassen gezien de spanningen 
die kunnen ontstaan door de hoeveel-
heid mensen die wi j voor de Ooster-
schelde nodig hebben. 

Wat grond- en baggerwerkzaamhe-
den betreft, worden geen onoverko-
melijke moeilijkheden verwacht. Men 
weet dat de situatie op de kapitaalmarkt 
primair ter beoordeling van mijn ambt-
genoot van Financiën staat. Ik verwacht 
binnenkort in overleg met mijn betrok-
ken ambtgenoten een beslissing over 
het mogelijke tijdstip te kunnen nemen. 
In elk geval hoop ik dat een bevredigen-
de oplossing kan worden gevonden. Ik 
moet er eerlijk bij zeggen dat er nog wel 
een aantal problemen is. Ik denk hierbij 
behalve aan de arbeidsvoorziening aan 
de huidige budgettaire situatie. 

De heer Van Waterschoot is nog 
eens teruggekomen op de vraag of het 
wel of niet moet. Met alle respect voor 
zijn benadering meen ik dat, na alle af-
wegingen die hebben plaatsgevon-
den, gelet op hetgeen de regio in de-
zen wi l en op de noodzaak de onzekere 
veerdienst Kruiningen/Perkpolder te 
vervangen, het wel door moet gaan. 
De positie van Zeeuwsch-Vlaanderen 
rechtvaardigt dit ook. 

In aansluiting op de vragen over de 
vaste oeververbinding hebben de he-
ren Schlingemann en Van Water-
schoot nog mijn aandacht gevraagd 
voor de bouw van de nieuwe dubbel-
deksveerboot. Voor een goed begrip 
wil ik hierbij aantekenen dat na de tot-
standkoming van de vaste oeverver-
binding over de Westerschelde tot de 
opheffing van de huidige veerdienst 
Kruiningen/Perkpolder zal worden 
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overgegaan en dat het op deze dienst 
varende materieel, bestaande uit dub-
beldeksveerboten, dan op de veer-
dienst Vlissingen/Breskens zal worden 
ingezet. 

Het ligt in het voornemen de daaruit 
voortvloeiende besparingen op de ex-
ploitatietekorten van de Westerschel-
deveren, die geheel door het Rijk wor-
den gedragen, ter beschikking te stel-
len van de vaste-oeververbinding 
Westerschelde. Dit is in de opzet be-
trokken. Met behulp van deze ter 
beschikking te stellen besparingen op 
de rijksbijdragen en de opbrengsten 
van tolgelden zal naar verwachting, 
behoudens uiteraard aanloopverliezen 
in de beginperiode, toch van een ren-
dabele exploitatie van de vaste-oever-
verbinding kunnen worden gesproken. 

Indien echter tijdens de bouwperi-
ode van de vaste-oeververbinding het 
vaarmaterieel moet worden uitge-
breid, zal de rijksbijdrage minder groot 
kunnen zijn, omdat ervan wordt uitge-
gaan dat de aanleg van de oeverver-
binding geen extra kosten meer voor 
het Rijk met zich zal brengen. Immers, 
zo is dat eigenlijk afgesproken. Het 
voordeel van de grote rijksbijdrage zal 
derhalve moeten worden afgewogen 
tegen de mate van dienstverlening. 
Het zal echter duidelijk zijn, dat ik daar-
over met mijn ambtgenoten zal praten 
met het provinciale bestuur van Zee-
land. 

De heer Maris heeft nog gevraagd 
om bij het herstel van de rijkswegen zo 
veel mogelijk f i levorming te voorko-
men door desnoods 's nachts of op 
een andere wijze, dus door verschui-
ving van de werkwijze en de werkti j-
den, daarin te voorzien. Wij zullen dat 
zo veel mogelijk proberen. Dat gebeurt 
trouwens ook al in de praktijk. Men zal 
echter begrijpen, dat de nachtarbeid 
een zeer kostbare oplossing is. Wij zul-
len in elk geval proberen het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstromen 
bij herstelwerkzaamheden. 

De heer Meuleman heeft vragen 
gesteld over weg nr. 50, Hattemer-
broek-Kampen. Bij de interne meerja-
renplanning voor de aanleg en de uit-
breiding van het rijkswegennet wordt 
zo veel mogelijk rekening gehouden 
met vertragingen van planologische 
aard. Daarvoor vindt er ook een zekere 
overplanning plaats, waardoor meer 
werken in voorbereiding worden ge-
nomen dan dat daarvoor in feite mid-
delen beschikbaar zijn. Weg nr. 50, 
Hattemerbroek-Kampen, is gewenst. 
Landelijk gezien heeft deze weg echter 
geen hoge prioriteit. Het is bekend, dat 
is toegezegd, dat binnen een periode 
van vijf jaar na openstelling van de 
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nieuwe IJsselbrug bij Kampen de aan-
sluiting zal worden gemaakt. Ik zal die 
toezegging ook gestand doen. 

De heer Van Krimpen heeft ge-
vraagd welke budgettaire mogelijkhe-
den ik in de toekomst zie om zowel het 
weg- als railnet uit te breiden of te ver-
nieuwen. Daaraan verbond hij de 
vraag, of dit alles nog ruimtelijk is te 
verwezenlijken. Wat die ruimtelijke 
moeilijkheden betreft, heb ik al ge-
zegd, dat er situaties zijn die zeer 
moeilijk oplosbaar zullen zijn en bij-
zonder veel gtudie en vooroverleg vra-
gen. Er zullen echter ook situaties zijn 
die niet oplosbaar zijn. 

Wat de budgettaire kant van de zaak 
betreft, zal het duidelijk zijn, dat ik 
geen uitspraken voor de lange termijn 
kan doen. Natuurlijk kan wel de orde 
van grootte worden bepaald van wat 
er in de eerstvolgende jaren nodig is. 
Dit is trouwens ook in het structuur-
schema aangegeven. De uitwerking op 
langere termijn wordt echter een uiter-
mate moeilijke kwestie. Wel blijkt naar 
mijn mening uit de meerjarencijfers, 
zoals die in de begroting van het Rijks-
wegenfonds zijn opgenomen, dat in de 
wegensector een reële aanzet van het 
te voeren beleid mogelijk is. Zoals 
men zal weten, kent het Rijkswegen-
fonds geen voorziening voor prijsstij-
gingeli. Dat heeft ons in het verleden 
toch wel in moeilijkheden gebracht. 
Wat dat betreft kunnen geen voorzie-
ningen worden gemist. 

De heer Meuleman heeft een vraag 
gesteld over de financiering van de 
specifieke kosten van de toenemende 
recreatievaart. Voor het Rijk doet zich 
hierbij het probleem voor van de stij-
gende kosten. Dit geldt niet alleen 
voor de recreatievaart, maar ook voor 
de broodvaart. In het interprovinciale 
overleg inzake recreatie en natuurbe-
scherming is de nadruk gelegd op het 
onderhavige probleem voor de provin-
cies. Dit is ook wel bekend. Deze pro-
blemen, hun urgentie en de daarvoor 
te kiezen oplossingen, waaronder 
eventueel een vaartuigenbelasting, 
moeten nog in de Ministerraad wor-
den besproken, waarna ambtelijke be-
studering van de aangegeven richting 
zal volgen. 

Over de vraag of en wanneer vaar-
tuigenbelasting wordt ingevoerd - ook 
in het voorlopig verslag heeft de ge-
achte afgevaardigde daarover vragen 
gesteld - kan ik op dit moment geen 
uitsluitsel geven. 

De heer Maris heeft nog gewezen op 
de problemen in Benschop. Mij is me-
degedeeld dat de doelstellingen van 
de aangebrachte verkeersbelemmerin-
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gen waren hetterugdringen van de ge-
reden snelheden binnen de bebouwde 
kom en het weren van het doorgaand 
verkeer. Deze doelstellingen worden 
juist geacht omdat ter plaatse een 
rondweg is aangelegd om het door-
gaand verkeer te dienen. In deze situ-
atie is het niet verstandig, ook met het 
oog op de veiligheid en de leefbaar-
heid van het dorp zelf, de oude weg 
door de dorpskern in de oude staat te 
laten. Gekozen is voor een aantal voor-
zieningen, gericht op versmalling van 
de rijbaan. Deze voorzieningen zijn 
voor een deel in juni 1978 aange-
bracht. Het resultaat daarvan is, vol-
gens onderzoekingen, inderdaad dat 
de gereden snelheden niet zijn ver-
minderd. Wel is het percentage door-
gaand verkeer met ongeveer 25% ver-
minderd. 

Ten einde de eerste doelstelling ver-
der te realiseren, bestaan er plannen 
nog enkele verdere voorzieningen aan 
te brengen. Verwacht wordt dat deze 
de gereden snelheden omlaag bren-
gen en de leefbaarheid ter plaatse ver-
beteren. 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Toen de heer Van Krim-
pen de vorige week het principiële 
punt op tafel legde van hetgeen maat-
schappelijk aanvaardbaar is van ver-
voer, dacht ik even 'hij zal toch niet aan 
suikerbieten denken'. Ik begreep ech-
ter al snel dat hij sprak over gevaarlijke 
stoffen. Die discussie is naar mijn ge-
voelen het discussiëren meer dan 
waard. De vraag doet zich dan voor of 
het maatschappelijk nut van het ver-
voer, met name van gevaarlijke stof-
fen, opweegt tegen het risico dat men 
bij zo'n vervoer loopt. 

Als wi j de Wet gevaarlijke stoffen er-
op nagaan, blijkt dat een regime valt te 
onderkennen dat strenger wordt naar-
mate de stof gevaarlijker is. Dit is 
mijns inziens een heel goed uitgangs-
punt. Dit regime berust voor het 
grootste deel op internationaal aan-
vaarde normen. Wij zijn bij de tot-
standkoming daarvan dus niet geheel 
onafhankelijk. Wij hebben overigens 
wel een erg actief aandeel in de tot-
standkoming van die wetgeving, ook 
internationaal. Het regime gaat er van-
uit dat het vervoer aldus, gegeven de 
stand van techniek - en dat met na-
druk - zo veilig mogelijk wordt verricht 
en dat het steeds weer wordt bijge-
steld, al naar gelang de ervaringen. 

De voorschriften zijn dezelfde, onaf-
hankelijkof er veel of weinig vervoer 
van een bepaalde stof plaatsvindt, af-
gezien nog van eventuele beperkingen 
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voor de toegelaten hoeveelheid per 
vervoermiddel. Dat spreekt echter 
voor zich zelf. Dit neemt echter niet 
weg dat de omvang van het vervoer 
toch een element is dat van belang is 
voor de vraag naar de maatschappelij-
ke aanvaardbaarheid. Immers, ook het 
aandeel in het aantal van de transpor-
ten bepaalt mede het risico. 

De heer Van Krimpen heeft in dat 
verband het boven de kim verschijnen 
van bij voorbeeld grootschalige aan-
voer van LPG ter sprake gebracht. Dat 
is nu juist een voorbeeld van zo'n situ-
atie dat met het oog op de maatschap-
pelijke aanvaardbaarheid steeds op-
nieuw geëvalueerd zal moeten wor-
den. Daarbij dienen wi j overigens niet 
alleen de risico's bij het vervoer, maar 
alle risico's in de gehele keten van aan-
voer en verwerking tot en met het ver-
bruik, in ogenschouw te nemen. Dat 
zal dan moeten worden afgewogen te-
gen het maatschappelijk nut van LPG. 

Het is duidelijk dat hierbij niet alleen 
het Departement van Verkeer en Wa-
terstaat is betrokken, maar ook vele 
andere departementen. Op het ogen-
blik zijn wi j bezig de gehele kwestie 
met de coördinerend Minister voor ge-
vaarlijke stoffen door te excerceren. 
De heer Van Krimpen weet ongetwij-
feld ook dat er op het ogenblik een risi-
co-analyse bij TNO in uitvoering is. Ik 
heb zelf het gevoel dat de ambtenaren, 
die zijn belast met de begeleiding van 
dat onderzoek, dit met erg veel kennis 
van zaken doen. 

De geachte afgevaardigde heeft 
voorts de afweging tussen kans en ge-
volg, de meer genuanceerde mogelijk-
heid voor een dergelijke analyse ge-
noemd. 

Ik neem aan dat ook hij tevreden 
gesteld zal zijn met het feit dat TNO de 
kansen op ongewenste gebeurtenis-
sen tracht te bepalen, alsmede de mo-
gelijke effecten daarvan. 

Het moet mij overigens persoonlijk 
wel van het hart dat er een grote on-
evenredigheid bestaat tussen de wijze 
waarop in het algemeen het feit van de 
duizenden verkeersslachtoffers wordt 
ervaren en de wijze waarop men in het 
algemeen reageert op incidentele - en 
in Nederland gelukkig schaarse - on-
gevallen met slachtoffers bij het ver-
voer van gevaarlijke stoffen. Dat zou 
iets te maken kunnen hebben met het 
al dan niet gepercipieerd risico. 

De prioriteiten in het beleid laat ik 
liever door werkelijke dan door ver-
meende risico's bepalen, al kan ik er 
niet omheen dat niet iedereen rati-
oneel, maar soms ook emotioneel re-
ageert. Soms doet mij dat deugd, 
maar in dit geval niet. Het kan ove-
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rigens niet anders, of de heer Van 
Krimpen zal - als ik zijn betoog in aan-
merking neem - dit helemaal onder-
schrijven. 

Ik neem aan dat het duidelijk zal zijn 
dat het veiligheidselement door mij 
niet wordt verzelfstandigd. Integen-
deel; bij het voorbeeld van het LPG 
wordt dit element ingebracht in een af-
wegingsproces dat wellicht niet eens 
in de eerste plaats zal uitmonden in 
maatregelen op het terrein van verkeer 
en vervoer, maar veeleer in maatrege-
len op het terrein van het inrichtings-
of vestigingsbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde, de heer Maris, heeft 
gesproken over de Akte van Mann-
heim. Dat is een onderwerp waarmee 
wij in de afgelopen jaren zeer bezig 
zijn geweest, en dan niet alleen omdat 
dit instituut het honderdjarig bestaan 
heeft gevierd, maar veeleer omdat het 
nog steeds van wezenlijk belang is 
voor de Nederlandse situatie. Dank zij 
het liberale karakter dat uit de Akte van 
Mannheim spreekt, heeft vooral onze 
binnenvaartpositie zo kunnen worden 
als zij vandaag de dag is. 

Ik ben het met de geachte afgevaar-
digde eens dat voor de toekomstper-
spectieven, die juist met betrekking tot 
de vaarwegen langzamerhand komen 
opdoemen, in het Westeuropese een 
waarschuwende vinger op zijn plaats 
is. Het streven om de Akte aan te pas-
sen aan de toevloed die op niet al te 
lange termijn is te verwachten van bin-
nenvaartvloten van achter het IJzeren 
Gordijn, heeft ook ons aanleiding ge-
geven, actief mee te doen met de dis-
cussie. Men weet dat wi j partij zijn bij 
die internationale overeenkomst, maar 
dit is nog een te weinig actieve rol. Wij 
zijn in de discussie zeer sterk bezig, on-
ze steen bij te dragen, opdat de Neder-
landse Regering bij de uitwerking van 
het streven zal worden betrokken en 
opdat wi j ook datgene zullen herken-
nen wat wi j voor de Nederlandse bin-
nenscheepvaart voor ogen hebben. 

In de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart - die is ingesteld bij de Akte 
van Mannheim - is een wijzigingspro-
tocol ten aanzien van de Akte ontwor-
pen. Dat protocol voorziet in een rege-
ling waarbij de cabotage op de Rijn 
wordt voorbehouden aan de tot de 
Rijnvaart behorende schepen en te-
vens aan de daarmee gelijkgestelde 
schepen van de Gemeenschapslan-
den, waarbij ik doel op die landen die 
niet tevens lid zijn van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart. 

Het volgende punt is belangrijk in 
dat hele streven: schepen van derde 
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landen worden dan slechts toegelaten 
tot de Rijnvaartmarkt, op voorwaarden 
die zijn te stellen door de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart. De deel-
name aan het zogenaamde wechsel-
verkeer - daaronder moet worden ver-
staan het verkeer tussen een plaats 
aan de Rijn en een plaats in een derde 
staat, zoals Tsecho-Slowakije of Hon-
garije - zou moeten worden geregeld 
in bilaterale overeenkomsten. 

De regeling van de toelating tot de 
cabotage en de deelname aan bij voor-
beeld het wechselverkeer op de Rijn 
heeft mijns inziens zeer terecht de 
hoogste prioriteit. In november 1978 is 
door de Raad voor de Europese Ge-
meenschappen aan de lid-staten die 
tevens partij zijn van de Akte van 
Mannheim, - dat is Nederland dus -
machtiging verleend om deze regeling 
in die C.C.R. definitief te maken. 

De mogelijkheid om regels te stellen 
voor de vestiging van ondernemingen, 
als extra waarborg om de positie van 
de traditionele scheepvaart veilig te 
stellen, is ook voorzien. Daarover zal 
overigens nog overleg moeten plaats' 
vinden in de Europese Gemeenschap-
pen en in de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart. 

Dezelfde afgevaardigde heeft ge-
vraagd naar de stand van zaken in het 
wegvervoer in verband met het stop-
zetten van de bedrijfsuitvoering van de 
bekende of beruchte vier vervoersbe-
drijven. Ik kan er niet veel meer over 
zeggen dan dat op korte termijn de 
Koninklijke besluiten met betrekking 
tot de ingestelde beroepen bij de Raad 
van State te verwachten zijn. 

Gevraagd is ook hoe de huidige situ-
atie is met betrekking tot het naleven 
van de ca.o. bij het goederenvervoer. Ik 
heb nog niet zo lang geleden in een in-
terview gezegd, dat ik het gevoel had 
dat niet alles rozegeur en maneschijn 
is. De afgelopen week ben ik optimisti-
scher geworden. Berichten uit de 
bedrijfstak zelf en een verslag van de 
raad van toezicht wijzen erop dat lang-
zamerhand weer wat optimistischer 
mag worden gedacht. Ik hoop oprecht 
dat die hoopvolle ontwikkeling zal aan-
houden, omdat het werkelijk een erg 
belangrijke zaak voor de bedrijfstak is 
en omdat het in het belang is van elk 
wegvervoersbedrijf dat een ieder zich 
houdt aan de regels, die door partijen 
zijn afgesproken. 

De heer Van Krimpen heeft ge-
vraagd wat er aan de hand is in de 
kwestie van Rotterdam Airlines. Hij 
heeft gerefereerd aan een uitspraak 
van de voorzitter van de afdeling 
rechtspraak van de Raad van State 
naar aanleiding van de schorsing van 
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de vergunningverlening van Rotter-
dam Airlines. Het is belangrijk ons te 
realiseren dat het een beroep betreft 
dat door een aantal instanties is inge-
steld tegen het verlenen van die ver-
gunning aan Rotterdam Airlines. De 
vergunning was verleend om enkele 
lijndiensten en ongeregelde diensten 
van en naar de luchthaven Zestienho-
ven te onderhouden. 

Ik stel er prijs op nogmaals erop te 
wijzen dat de behandeling ten princi-
pale van het beroep voor de afdeling 
rechtspraak van de Raad van State nog 
moet plaatsvinden, zodat de zaak nog 
sub judice is. Ik moet mij er om die re-
den dan ook toe beperken met enige 
nadruk erop te wijzen dat bij het verle-
nen van de aangevochten vergunning 
aan Rotterdam Airlines van mijn kant 
zorgvuldigheid en nauwgezetheid op 
hun plaats zijn, maar dat ook met het 
verlenen van die vergunning dezelfde 
zorgvuldigheid en dezelfde nauwge-
zetheid de daarvoor geldende regelen 
zijn gevolgd. 

Misschien ten overvloede wil ik er 
nog eens op wijzen dat niet alleen de 
bevolking maar ook andere belang-
hebbenden in het kader van de 1 okto-
ber j l . van kracht geworden wijziging 
van de Luchtvaartwet, de zogenaamde 
Zoneringswet, via een uitgebreide en 
vastgelegde inspraakprocedure volle-
dig in staat zullen worden gesteld om 
hun visie en hun opmerkingen naar 
voren te brengen inzake de geluids-
consequenties van het gebruik van de 
luchthaven Zestienhoven. Dan gaat 
het om het totale gebruik van de lucht-
haven en niet om incidentele beslissin-
gen, zoals in dit geval de vergunning-
verlening aan Rotterdam Airlines. 

Ook de PTT heeft de nodige aan-
dacht gekregen. Door de heer Schlin-
gemann is gesproken over het al of 
niet goed begrijpen van het vesti-
gingsbeleid ten plattelande. Er is in-
derdaad van goed begrip sprake als de 
heer Schlingemann concludeert dat 
geen postinrichtingen en dus ook geen 
postagentschappen worden opgehe-
ven zonder dat daarover overleg heeft 
plaatsgevonden met de betrokken ge-
meente en met de PTT-kamer in de 
desbetreffende provincie. Om alle mis-
verstand ui t te sluiten wi l ik erop wi j-
zen dat in dat verband een wijziging 
van de bedrijfsvorm niet als een op-
heffing moet worden gezien. Zo'n wi j-
ziging van de bedrijfsvorm kan soms 
gepaard gaan met een verplaatsing 
van de postinrichting binnen het dorp. 

Een wat principiëler punt betreft het 
al of niet tolereren van het onrendabel 
zijn van één poot van de PTT, in dit 
concrete geval, door de heer Schlinge-
mann aangevoerd, het onrendabel zijn 
van de post. 
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De geachte afgevaardigde is de me-
ning toegedaan dat de post wel altijd 
onrendabel zal bli jven, al was het maar 
vanwege het arbeidsintensieve karak-
ter van dit dienstonderdeel. De neiging 
is sterk aanwezig om zo'n pessimisti-
sche visie op de toekomst te hebben. 
Toch is er een strohalm. Het boekjaar 
1977 - het einde van een periode met 
een hoog inflatie-percentage - is wel 
met een duidelijke winst afgesloten. 
Nu zou men kunnen zeggen: Uitzon-
deringen bevestigen de regel. Toch is 
bewezen dat het kan. Overigens vind 
ik, dat wij te dien aanzien niet al te 
strak moeten opereren. 

Als de post nu weer met enig verlies 
werkt, vind ik dat toch een aanvaard-
bare zaak. Men zal op wat langere ter-
mijn moeten kijken. Bovendien zullen 
de diverse belangen tegen elkaar moe-
ten worden afgewogen. Het kabinet 
streeft naar een lager inflatiepercenta-
ge; het kan een prae zijn niet met ta-
riefsverhogingen te werken, wanneer 
een en ander in de andere dienst-
onderdelen kan worden verwerkt. Men 
hoort mij niet zeggen dat dit een prin-
cipieel standpunt is. Van keer tot keer 
zal dit moeten worden bekeken. 

De geachte afgevaardigde heeft een 
interessante ontboezeming gegeven. 
Indachtig het feit, dat telefoneren 
goedkoper is dan brieven schrijven, 
merkte hij op dat er hoe langer hoe 
meer getelefoneerd wordt en verhou-
dingsgewijs steeds minder brieven 
worden geschreven. Hij heeft ervoor 
gepleit dit als een geheel te bekijken. 
Het hangt er maar vanaf, hoe je dat re-
kensommetje maakt. 

Men kan ook het verhaal vertellen 
dat de abonnementskosten van de te-
lefoon verdeeld over de gevoerde ge-
sprekken, leiden tot het tegenoverge-
stelde. Het zou wel eens duurder kun-
nen zijn. Onderzoekingen wijzen 
steeds meer uit, dat het al dan niet 
schrijven van brieven en het al dan 
niet opbellen niet worden bepaald 
door de hoogte van de tarieven. Veel 
meer overwegingen spelen een rol. Ik 
denk aan het gemak, de doeltreffend-
heid, de behoefte zaken vast te leggen. 

Ook de geachte afgevaardigde let er 
in zijn dagelijks handelen op, wat hem 
het beste en gemakkelijkst uitkomt. Ik 
ben al een aantal keren door de geach-
te afgevaardigde opgebeld, maar ik 
heb nooit een brief van hem ontvan-
gen. Dit kan toch niet tot de tarieven 
worden teruggevoerd. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Maris heeft een aantal kritische op-
merkingen gemaakt over het emissie-
beleid. Hij heeft dit niet alleen kwanti-
tatief, maar ook kwalitatief uitgediept. 
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Er is nogal wat kritiek op de vormge-
ving van de bijzondere postzegels. Die 
berichten bereiken ook mij. Ten op-
zichte van de PTT vind ik het juist te 
vermelden dat ook erg veel positieve 
waardering is geuit, niet alleen in het 
binnenland maar ook in het buiten-
land. Nog niet zo erg lang geleden zijn 
wi j zelfs in de prijzen gevallen in ver-
band met het vooruitstrevende en mo-
derne uiterlijk van onze postzegels. 

Er is besloten een professioneel op-
gezet onderzoek te houden. Daarbij 
zullen duizend filatelisten en duizend 
niet-filatelisten worden ondervraagd 
naar bij voorbeeld hun opvatting over 
het nut van bijzondere postzegels - dat 
is eigenlijk de hamvraag - en de ap-
preciatie van de thematiek die daarbij 
aan de orde wordt gesteld, alsmede de 
appreciatie van de zegels in esthetisch 
opzicht. 

Ik ben in ieder geval zeer benieuwd 
naar de resultaten daarvan. Het is mij 
overigens juist in deze functie erg op-
gevallen, hoe heel veel mensen met 
erg veel plezier of met erg veel ver-
driet, belangstelling hebben voor onze 
postzegels. Als wij het hebben over de 
uitbreiding van het aantal uitgiften, 
dan zijn daarover wel enige wezenlijke 
opmerkingen te maken, zonder dat 
daarvoor een professioneel onderzoek 
nodig is, want dat is al gedaan. 

Een uitbreiding van ons uitgiften-
programma zou niet stroken met dat 
sobere, en dat is met name het door de 
filatelie gewaardeerde, emissiebeleid 
van de PTT. De koers op dit moment is, 
dat naast de twee a drie vaste emis-
sies, waarbij men moet denken aan de 
zomerzegels, de kinderzegels en de 
Europa-zegels, in het jaarlijks pro-
gramma nog ruimte is voor vier a vijf 
andere uitgiften. Men komt dan op een 
totaal van 20 a 25 bijzondere postze-
gels per jaar. Men vraagt zich wellicht 
af, waarom dat er niet wat meer zou-
den kunnen zijn. 

Een heel belangrijke opmerking in 
dit verband is dat de Nederlandse 
postzegels in het algemeen - wij den-
ken daarbij aan de waarde van 55 et en 
hoger - de beeltenis van Hare Majes-
teit de Koningin moeten dragen. Als 
men zou besluiten tot de uitgifte van 
veel bijzondere postzegels, dan zou 
dat betekenen dat het grootste deel 
van het jaar de beeltenis van de Konin-
gin zou worden verdrongen. Dat zou in 
strijd zijn met de geest van de wetteli j-
ke regeling. Ik neem aan dat dit ook 
niet de bedoeling is van de geachte af-
gevaardigde de heer Maris. 

Het tweede element dat hierbij om 
de hoek komt kijken is, dat de introduc-
tie van een te groot aantal zegels in de 
dienstuitvoering niet erg doelmatig 
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zou zijn. Het is overigens wel verleide-
lijk, als hieraan door de geachte afge-
vaardigde wordt gekoppeld dat het 
een prachtige vergroting van inkom-
sten zou zijn, maar het Nederlandse 
uitgiftebeleid heeft zo'n hoge waarde-
ring kunnen krijgen, omdat het verza-
melen van 'Nederland' voor grote 
groepen liefhebbers met dit uitgiftebe-
leid haalbaar is. Men moet zich voor-
stellen dat het voor bij voorbeeld de 
jeugd op deze manier een betaalbare 
hobby blijft. 

Overigens is het misschien voor de 
heer Maris interessant om te weten, 
dat de door de filatelisten gekochte 
postzegels de PTT nu voldoende geld 
opleveren om in ieder geval de kosten 
te bestrijden van de filatelistische 
dienst in Groningen, waar vijftig per-
soneelsleden zitten, van de bediening 
van de speciale filatelieloketten op 
rond 150 postkantoren en daarbij ook 
nog een compensatie geven voor alle 
voorlichtingsactiviteiten en voor het 
deelnemen aan tentoonstellingen in 
binnen-en buitenland. 

Ik heb het gevoel dat de filatelisten 
het ons niet in dank zouden afnemen, 
als wi j aanmerkelijk meer, postzegels 
zouden gaan uitgeven. Het zou wel 
eens gevoeld kunnen, worden als een 
niet terechte aahslag op de portemon-
naie om zodoende nog een extra be-
lastingopbrengst te creëren. 

Als wi j het toch over voorlichting 
hebben, dan kom ik bij de heer Van 
Krimpen die heeft gesproken over het 
voorlichtingsbeleid in Leeuwarden en 
dit naar aanleiding van het vestigings-
beleid op het platteland, dat wi j al eer-
der hebben besproken. 

De heer Van Krimpen heeft aandacht 
gevraagd voor de publikaties in Friese 
dagbladen, waarin melding werd ge-
maakt van een aanwijzing van de post-
directie Leeuwarden aan onder meer 
kantoorhouders, dat contacten met de 
pers via de perscontactambtenaar van 
het postdistrict dienen te lopen. Dat 
bericht is inderdaad juist en ik vind dat 
ook de regeling juist is. Als wi j kijken 
wat een aanvaardbare gang van zaken 
is bij bedrijven, instellingen en ook mi-
nisteries, dan blijkt dat een persdienst 
tot taak heeft de contacten met de pers 
te kanaliseren. Dat doet men, omdat 
dit de kwaliteit van de persdienst in 
zijn algemeenheid ten voordele komt. 
De voorlichting zal daardoor beter 
kunnen worden. 

Het is bekend, dat er bij de PTT ook 
een landelijke voorlichtingsdienst 
werkzaam is, maar in de districten zijn 
er perscontactambtenaren voor de 
voorlichting aan de plaatselijke en de 
regionale pers. Toen het afgelopen 
jaar, in december, erg veel publiciteit 
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en misverstanden ontstonden ten aan-
zien van het vestigingsbeleid van de 
postten plattelande, is aan de plaatse-
lijke PTT-medewerkers en post-agen-
ten vaak de vraag gesteld, of ook ter 
plaatse een verandering zou optreden, 
wanneer die verandering mogelijk zou 
optreden en hoe die verandering eruit 
zou zien. 

Wij hebben toen intern herinnerd 
aan de bestaande regel, dat verslagge-
vers worden verwezen naar de pers-
contactambtenaar in Leeuwarden. Dit 
is niet in strijd met openheid of open-
baarheid. Het is slechts een regel, die 
de efficiency dient. Er zou van strijdig-
heid sprake kunnen zijn wanneer de 
PTT de verslaggevers niet behoorlijk 
op hun vragen zou hebben geant-
woord. Ik heb niet het gevoel dat dit 
het geval is geweest. Ik heb zelfs het 
gevoel, dat het omgekeerde het geval 
was en dat er buitengewoon goede 
voorlichting in het Friese is gegeven. 

Ofschoon de geachte afgevaardigde 
niet expliciet daarnaar heeft gevraagd, 
meen ik nog te moeten zeggen dat het 
hiervoor vermelde niet in strijd is met 
de vrijheid van meningsuiting van de 
desbetreffende ambtenaren en agen-
ten. Men kan zich voorstellen dat, waar 
het gaat om de privé-opvattingen van 
deze medewerkers en hun persoonlij-
ke beleving van bepaalde verande-
ringen in hun werksituatie - deze za-
ken zullen vooral worden bepaald 
door privé-omstandigheden - die vrij-
heid aanwezig is. Het gaat dan echter 
alleen om de zaken, die niet in strijd 
zijn met de vereiste loyaliteit ten op-
zichte van het goed functioneren van 
de dienst. De laatste opmerking is ech-
ter bijna overbodig. 

Een zeer concrete kwestie is die van 
de 400 aan Leeuwarden toegezegde 
arbeidsplaatsen. In de gesprekken en 
afspraken over de spreiding van de 
Centrale Directie is vastgelegd dat 
3400 plaatsen naar het Noorden zou-
den gaan, waarbij de volgende verde-
ling zou gelden: 3000 naar Groningen 
en 400 naar Leeuwarden. Ik neem aan, 
dat tot zo ver de meningen nog syn-
chroon lopen en dat hierover geen 
misverstanden bestaan. 

Mijn voorganger heeft in het overleg 
orgaan duidelijk te kennen gegeven, 
dat de 400 plaatsen door de gelddien-
sten zouden moeten worden ingevuld. 
Dit is zo afgesproken. Het is bekend 
dat op 27 augustus '1976 door de Rege-
ring werd besloten, de RPS-afdeling 
consumptief krediet in Leeuwarden te 
vestigen. Als smaakmaker vermeld ik 
nog even, dat van de zijde van de geld-
diensten een sterke voorkeur voor Am-
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sterdam werd aangegeven. Niettemin 
werd besloten, deze plaatsen duidelijk 
te koppelen aan de genoemde beslis-
sing tot het overbrengen van de 3400 
arbeidsplaatsen. 

Wij hebben dus te maken met een 
nieuwe dienst, te weten die voor het 
consumptieve krediet, en met de sprei-
ding van de Centrale Directie en rand-
diensten. Als ik dit alles overzie komt 
het mij voor dat wat nu bezig is zich te 
ontwikkelen, geheel in de lijn ligt van 
de afspraken. Wij zien dat de dienst 
consumptief krediet in Leeuwarden 
ijverig aan het groeien is. De verwach-
ting is gerechtvaardigd, dat binnen 
niet al te lange tijd juist binnen deze 
dienst de 400 plaatsen zullen zijn be-
zet. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is met 
déze zaken, dat ik te maken heb. Ik ga 
uit van de afspraken, die op papier zijn 
gezet, en kan mij niet conformeren aan 
niet te controleren telefoongesprekken 
van sommigen. 

De heer van Krimpen (PvdA) 

D 
De heer Van Krimpen (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Namens mijn frac-
tie zeg ik de bewindslieden graag dank 
voor de zeer uitgebreide beantwoor-
ding van de vragen, die wi j in eerste 
termijn stelden. 

In mijn verhaal, dat ik de vorige 
week naar voren bracht, stelde ik drie 
hoofdelementen aan de orde, te weten 
de veiligheid in het algemeen en speci-
aal toegespitst op verkeer en vervoer, 
het openbaar vervoer waarmee wij al 
vele jaren doende zijn en het zeeha-
venbeleid. Ten slotte waren er nog wat 
kleinere zaken. 
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Ten aanzien van de veiligheid heb ik 
niet willen beweren dat er op Verkeer 
en Waterstaat niet veel wordt gedaan. 
Ik heb mijn betoog toegespitst op een 
uitdaging aan de Minister hier leiding 
te geven. Ik bedoel daarmee geen lei-
ding geven in de zin van het opdragen 
van talloze studies aan TNO, hoe inte-
ressant zij ook mogen zijn. Die studies 
hebben een beperkte politieke relevan-
tie. Ik wil releveren aan de LNG-misère 
van het vorig jaar. Ondanks jarenlange 
studies moesten er plotseling geheel 
nieuwe alternatieven worden bestu-
deerd. 

Uiteindelijk bleek dat de studies over 
veiligheid politiek gezien een veel min-
der belangrijke rol speelden dan zij 
zouden moeten spelen. Voor het ver-
keer en het vervoer wordt die veilig-
heid steeds meer relevant. Er zijn een 
aantal normen, een aantal scholen ook 
in opkomst. De vertaling naar de poli-
tiek toe van allerlei studies komt echter 
niet van de grond. 

Een TNO-studie over een aantal ver-
voerszaken kan nog zo mooi zijn, wan-
neer zij niet politiek wordt toegelicht 
en vertaald in termen waarmee alle 
bestuursorganen kunnen werken en er 
geen voorlichting wordt gegeven door 
Verkeer en Waterstaat, dan lopen wij 
achter de feiten aan. Uiteindelijk 
zegt het iemand iets dat men eens in 
de 10.000 jaar de kans heeft aan het 
een of ander te bezwijken. Het verschil 
tussen het individuele risico en het col-
lectieve risico, in de zin van gevaren 
die van buiten op ons af komen, moet 
worden bestudeerd, maar dan moet er 
ook een politieke vertaling zijn. 

Door de moderne energiedragers en 
het moderne vervoer worden wij 
steeds meer met dergelijke zaken ge-
confronteerd. Als de Minister van Ver-
keer en Waterstaat en zijn ministerie 
geen leiding geven, zijn wij in de aap 
gelogeerd. Er ontstaat dan een grote 
verwarring. Iedereen doet maar wat. In 
die zin heb ik de Minister gevraagd, of 
het niet verstandig zou zijn zijn inspan-
ningen op dit gebied te centraliseren, 
zoals dat met het autovervoer op de 
wegen is gegaan. Ik ben het eens met 
de Staatssecretaris dat er in het weg-
vervoer veel meer slachtoffers vallen. 
Men mag echter niet ontkennen dat er 
een Flixborough of een Amoco Cadiz 
is geweest. Er zijn geweldige gevaren 
aan bepaalde vormen van vervoer ver-
bonden, die steeds verder toenemen. 

De vraag is dan ook gerechtvaardigd 
of wij te zijner tijd niet op dezelfde ma-
nier als de Directie verkeersveiligheid 
moeten komen tot een soort 'policy 
making' instituut, dat beleidsrelevant 
materiaal kan produceren en voorlich-
ting kan geven aan andere overheden. 



Van Krimpen 

Er is toch wildgroei op dit terrein. Zo-
wel Sociale Zaken als Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening en an-
dere ministeries zijn, vaak onafhanke-
lijk van elkaar, bezig. Er is nauwelijks 
coördinatie. Naar mijn mening moet 
Verkeer en Waterstaat daaraan leiding 
geven. 

Een eeuwig strijdpunt tussen de Par-
tij van de Arbeid en de regeringspar-
tijen zal wel blijven - ik zie de heer Elf-
ferich met een auto-das lopen — het 
openbaar vervoer. Wij hebben om een 
visie gevraagd. Men kan dan zeggen 
dat die visie gedeeltelijk is verwoord in 
het structuurschema verkeer en ver-
voer. Dat is nu juist het probleem. Het 
structuurschema heefteen uitsteken-
de hoofddoelstelling. De richtlijnen die 
eraan zijn gekoppeld hebben meer het 
karakter van vage subdoelstellingen. 
Waar mogelijk wordt er iets gedaan, 
indien het nodig is wordt er iets ge-
daan, enz. Wij wil len het probleem 
kenschetsen als een 'of-of'-probleem 
en niet als een 'en-en'-probleem. Daar-
om zitten wij langzamerhand wel erg 
ver van elkaar. 

Ik proef uit de woorden van de Mi-
nister, dat hij het financieel gedeelte 
van het openbaar vervoer tot een soort 
doel verheft. Wij achten het tot doel 
verheffen van een financiële randvoor-
waarde volstrekt onjuist. De bedragen 
die aan het openbaar vervoer worden 
besteed moeten wel op hun efficiency 
worden bezien. Men moet echter niet 
vaststellen dat er zo vreselijk veel aan 
het openbaar vervoer wordt besteed 
en daar dan bij zeggen: Wat is dat toch 
goed van ons. Het gaat om een maat-
schappelijke keuze, die op creatieve 
wijze moet worden gemaakt. Ik heb de 
vorige keer al geconstateerd, dat het 
een 'of-of'-probleem is. 

In de Verenigde Staten hebben wi j 
kunnen zien, dat als men de bestaande 
trend van de groei van het autoverkeer 
laat doorgaan, men op een gegeven 
moment in de problemen komt. In het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer -
daarmee hebben wi j grote moeite -
wordt een groei van het autowegennet 
van 1600 km naar 3000 km voorzien. 
Voor de Minister is het dus een 'en-
en-probleem'. Daarvan zal het open-
baar vervoer steeds meer het slachtof-
fer worden. Ik denk dat wij op die ma-
nier op de verkeerde weg zijn. De 
maatschappelijke besparingen van het 
openbaar vervoer, ook in de zin van de 
veiligheid, kunnen erg groot zijn. De 
maatschappelijke besparingen op het 
gebied van energie kunnen groot zijn. 
Ook de betalingsbalanseffecten daar-
van kunnen interessant zijn. Ik ver-
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neem op die vraag graag nog eens een 
antwoord. 

Sprekende in dit verband over cre-
ativiteit kan ook worden gedacht -
daarover verneem ik graag de mening 
van de Minister - aan de inschakeling 
van moderne technologie in het open-
baar vervoer. Men moet het voor de 
mensen zo gemakkelijk mogelijk ma-
ken in metro, tram of bus te stappen. 
Zij moeten niet eerst voor het kopen 
van een kaartje naar de hoek worden 
gestuurd om een zakje drop of een 
pakje sigaretten te halen. 

Het is wellicht best mogelijk via mo-
derne technologie, bij voorbeeld mag-
netische afleeskaarten die per compu-
ter worden verwerkt, tot een veel ge-
makkelijker manier van binnentreden 
van het openbaar vervoer te komen. 
Wij kennen dit soort systemen in Pa-
rijs. Maak die drempel zo laag moge-
lijk. Als mensen toevallig zin hebben in 
het openbaar vervoer te stappen, moe-
ten zij dat ook kunnen doen, zonder 
hun portemonnaie zelfs maar te hoe-
ven grijpen. Wellicht kan de Minister 
het eens laten onderzoeken. 

Het zeehavenbeleid levert proble-
men op. Wij hebben kennis genomen 
van wat de-Minister zich ten aanzien 
van het nationale zeehavenbeleid 
voorstelt. Ik heb nog steeds niet begre-
pen wat hij daarmee bedoelt. Bedoelt 
hij de afstemming van het beleid van 
de diverse zeehavenbeheerders op el-
kaar in een soort van nationale poli-
tiek? Is dat het nationale zeehavenbe-
leid? Hoe moet die afstemming dan 
zijn? Zijn daarover al ideeën? Wanneer 
komt het structuurschema zeehavens 
nu eindelijk? 

Uit de memorie van antwoord op 
het ontwerp van wet tot wijziging van 
de Rijnmondwet heb ik begrepen, dat 
er ook een regionaal zeehavenbeleid 
is. Wat dat is, wordt helemaal niet dui-
delijk. Betekent dat de afstemming op 
elkaar van het havenbeleid van de di-
verse havens in de regio? In het geval 
van de Waterweg doel ik op Rotter-
dam, Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. Wat is het lokale zeehaven-
beleid? Kennelijk doet de lokale haven-
beheerder dat. Wellicht is er een inter-
nationaal zeehavenbeleid en moeten 
wij dat bij de Europese Commissie 
zoeken. Het duizelt mi j . 

Ik heb sterk de indruk dat op dit ter-
rein nog veel creatief werk moet wor-
den gedaan en dat nu ingrijpen in be-
heersstructuren, zoals bij de nieuwe 
Rijnmondwet gebeurt, zonder daarbij 
bij voorbeeld de Commissie Zeeha-
venoverleg te betrekken, wat merk-
waardig is. Wanneer de Minister 
enerzijds zegt dat de Commissie Zee-
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havenoverleg zich diepgaand bezig-
houdt met het besturen en beheren 
van zeehavens en anderzijds vrij ingrij-
pende wijzigingen in het havenbeheer 
voorstelt, ligt er op dat punt naar mijn 
mening een discrepantie die wi j niet 
kunnen verklaren. 

Ik heb het verhaal van de Staats-
secretaris over het district Leeuwarden 
en de voorlichting goed begrepen. Ik 
denk dat zij het bij het rechte eind 
heeft, wanneer zij zegt, dat het voor de 
feitelijke voorlichting goed is dat de 
perscontactambtenaar daar de spreek-
buis voor de PTT is. Ik denk ook dat 
men niet de indruk moet trachten te 
wekken, dat de mensen monddood 
worden gemaakt. Daarvoor vreesden 
wi j enigzins. Zij moeten hun zorgen en 
angsten kunnen uiten en mogen niet 
via een ambtelijke missive tot zwijgen 
worden gebracht. Als ook de Staats-
secretaris op dit standpunt staat, zitten 
wij in dit geval op één lijn. 

Over de KLM heb ik in eerste instan-
tie opgemerkt geen grote verhalen te 
willen houden, omdat daarover aan de 
overzijde van het Binnenhof al veel is 
gesproken. 

Wij worden echter weer geconf ron-
teerd met nieuwe berichten, die ook de 
Staatssecretaris zelf involveren. Wij 
hebben er geen behoefte aan daarop 
in te gaan. Ik moet wel zeggen dat de 
geloofwaardigheid van het gehele be-
stuur hierbij op het spel staat. Dit gaat 
uit boven partijpolitiek geharrewar. Ik 
denk dat de Staatssecretaris er goed 
aan doet om zo snel mogeli jMe reage-
ren op dit soort verhalen en geruchten, 
want zij heeft nu eenmaal een functie 
die enige twijfel over dit soort zaken 
niet kan verdragen. 

D 
De heerSchlingemann (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik had eigenlijk wei-
nig behoefte om te repliceren, doch 
doe dat om drie redenen toch. In de 
eerste plaats zou het onhoffelijk zijn 
om de Minister en de Staatssecretaris 
geen dank te zeggen voor de uitvoeri-
ge en, bijna, complete behandeling 
van de punten, die ik naar voren heb 
gebracht. Daarvoor wi l ik hen hee! har-
telijk dank zeggen. 

In de tweede plaats heeft de Minister 
een beetje uitgelokt om toch iets over 
de veerverbindingen over de Wester-
schelde te zeggen. Ik meen dat hij toch 
een denkfout maakt. Wanneer de vaste 
oeververbinding gereed zal zijn - op 
zijn vroegst in 1987 of 1988 - dan zijn 
de twee huidige dubbeldekkers , die 
op Kruiningenperkpolder varen, zo 
verouderd, dat er toch nieuwe sche-
pen moeten komen. De drie prinses-
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De heer Schlingemann (VVD) 

senboten, die nu op Breskens-Vlissirv 
gen varen, zijn nu al zeer zwaar verou-
derd. 

Ik meen dat het verstandig is en dat 
het geen extra kosten met zich mee be-
hoeftte brengen, een nieuwe prinses-
senboot voor het veer te bouwen. 
Dubbeldekkers brengen zeer grote 
nieuwe voorzieningen met zich mee. 
Het is zeer de vraag, of dat wel nodig 
is. Op dat veer zitten wi j op het ogen-
blik echter met het gevaar dat deze 
drie verouderde prinsessenboten alle 
drie een behoorlijke kans maken, ook 
in het drukke seizoen uit te vallen. Ik 
denk dat een nieuwe prinsessenboot 
geweldig veel soelaas kan brengen, ook 
tot aan het gereed komen van de vaste 
oeververbinding. 

Wat de PTT betreft, ben ik zeer dank-
baar voor de uitvoerige behandeling 
door de Staatssecretaris. Ik blijf toch 
wat bij mijn mening dat de jeugd het 
brieven schrijven praktisch heeft afge-
leerd. Dat komt natuurlijk door het ge-
mak van de telefoon. Je kan natuurlijk 
zeggen dat de kosten van de telefoon 
nauwelijks een rol spelen. Daarmee 
ben ik het echter toch niet helemaal 
eens. Zakelijk is dat zeker niet het ge-
val. Ik ben ervan overtuigd dat goede 
zakenlieden niet lokaal gaan schrijven 
als zij lokaal kunnen telefoneren. Dat is 
voor hen veel voordeliger, zeker wan-
ner het vele^gesprekken betreft. 

Als filatelist is de verleiding te groot 
om iets over de postzegels te zeggen. 
Ik ben het met de Staatssecretaris eens 
dat het uitgiftebeleid in Nederland zeer 
matig is, zeker vergeleken met andere 
landen. Over smaak valt niet te twis-
ten, maar ik ben wel van mening dat 

een zegel, die is gewijd aan Europese 
verkiezingen en waarop de landen al-
leen in schuine vorm staan in plaats 
van in rechte vorm - dat is misschien 
zeer artistiek - doch waarop de namen 
van de landen niet juist zijn geciteerd 
wel een zwakke zaak is. 

• 
De heer Van Hemert tot Dingshof 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
een paar zeer korte opmerkingem ma-
ken. In de eerste plaats wi l ik de Minis-
ter en de Staatssecretaris hartelijk dan-
ken voor hun uitvoerige beantwoor-
ding van de door ons gestelde vragen. 

Ik wi l op twee punten nog heel kort in-
gaan. Ik heb met bijzonder veel genoe-
gen van de Minister gehoord dat hij in 
verband met het CBR een betere rij-op-
leiding wil stimuleren, omdat bij velen 
nog altijd de gedachte heerst dat niet 
het examen te zwaar is - wij hebben in 
vergelijking met West-Duitsland met 
een enorm hoog afwijzingspercentage 
te maken - maar dat dit te maken heeft 
met de opleiding. Ik vind het bijzonder 
plezierig dat de Minister hier nu niet 
zegt: CBR, zou je zelf nu niet eens de 
hand in eigen boezem steken ten aan-
zien van het gehalte van het examen. 

Een tijd geleden werd ernaar ge-
streefd, de tijd voor het rijexamen te 
bekorten. Er zou een vaste route, waar-
langs het examen zou worden afge-
legd, worden gecreëerd. Zaterdag in 
de NRC las ik een volgende stelling uit 
een proefschrift: 'Het afnemen van het 
rijexamen op een voor de kandidaat 
geheel vertrouwde route, is alleen dan 
acceptabel, indien de geldigheid van 
een aldus verkregen rijbewijs beperkt 
blijft tot diezelfde route'. De heer Ver-
hagen heeft dat geschreven. Ik heb 
nog even geïnformeerd en de heer 
Verhagen is medicus. Misschien kun-
nen wij hiermee in dit verband ons 
voordeel doen. 

Ik kom tot de gang van zaken bij de 
directie voor de verkeersveiligheid. 
Het is de Minister natuurlijk bekend 
dat het lid Van Thijn uit de Tweede Ka-
mer een motie heeft ingediend. De Mi-
nister is daarmee in grote lijnen ak-
koord gegaan, de hele Tweede Kamer 
trouwens. Aan het slot van de motie 
onder c staat: 'nodigt de Minister uit 

De heer Von Meijenfeldt (CDA) in gesprek met zijn fractiegenote mevrouw Van der Werf-Terpstra. 
Achter de katheder de heer Van Hemert tot Dingshof (VVD) 
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Van Hemerttot Dingshof 

op korte termijn te bevorderen dat van 
alle kerndepartementen functionaris-
sen bij de nieuwe diensten worden ge-
detacheerd'. 

Mag ik de Minister op dit punt bij-
zonder veel sterkte toewensen? 

De Minister heeft gezegd de Tweede 
Kamer binnen drie maanden te zullen 
rapporteren. Ik neem aan dat dan de 
voortgang wordt gerapporteerd en dat 
de zaak niet in kannen en kruiken is. Ik 
acht dit - en waarschijnlijk de Minister 
met mij — een te optimistische ziens-
wijze. Misschien mag ik hieromtrent 
nog een nadere precisering yan de 
kant van de bewindsman vernemen? 

De heer Van Waterschoot (PPR) 

D 
De heer Van Waterschoot (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister is uit-
voerig ingegaan op wat hij onder sti-
mulerend beleid op het gebied van 
verkeer en vervoer verstaat. Ik had 
daarom verleden week ook gevraagd. 
Ik meen samenvattend te kunnen zeg-
gen dat de Minister dit noemt het 
scheppen van kaders en het creëren 
van mogelijkheden, waarvan lagere 
overheden gebruik kunnen maken. 

Ik kan de Minister op dat ene punt 
wel volgen. Ik heb bepaald ook niet be-
toogd dat het verkeers- en vervoersbe-
leid vanuit één centraal punt moet 
worden geregeld. Wat dat betreft ver-
schil ik echt niet van mening met de 
Minister. Ik blijf wel duidelijk met hem 
van mening verschillen over het stu-
rende karakter van dat beleid. De heer 
Van Krimpen heeft hierop ook al gewe-
zen. 
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Ondanks alle detailpunten en alle re-
gelingen die nog eens op een rijtje zijn 
gezet, zonder dat de Minister daarbij 
zelfs volledig was, blijven de uitwer-
king en de keuze van het beleid in het 
vage. Ik kan mijn vraagstelling van ver-
leden week omdraaien. Kan de Minis-
ter aangeven dat wij met dit beleid op 
het gebied van verkeer en vervoer niet 
vastlopen in de toekomst en op zeer 
korte termijn in congestiegebieden? 

Ik wil niet te diep ingaan op de vaste 
oeververbinding. De Minister zei dat 
de regeringsbeslissing na zorgvuldige 
afweging tot stand is gekomen. Ik heb 
daarvan niet veel gemerkt en in de re-
gio is het voor en het tegen nauwelijks 
uitgediept. Ik heb bij voorbeeld gewe-
zen op de excentrische ligging van de-
ze verbinding voor de interne verbin-
dingen in Zeeland. Daarmee wordt de 
Minister, zelfs door de voorstanders, 
meteen geconfronteerd. Er wordt nu al 
gevraagd om nieuwe veerboten, want 
voor het veer Vlissingen-Breskens zal 
de situatie nauwelijks verbeteren, zo 
die al niet verslechterd. Winst zit er 
wat dat betreft echt niet in. Als de Mi-
nister erop rekent dat hij minder veer-
boten hoeft te bouwen in de toekomst 
en dat dit soelaas zal bieden, dan be-
hoort dit niet tot de mogelijkheden. 

Een ander punt is de positie van 
Zeeuws-Vlaanderen, waarover steeds 
wordt gesproken. Wat men daaronder 
verstaat is mij, als iemand die afkom-
stig is uit Zeeuws-Vlaanderen,ook niet 
duidelijk. Ik meen zelfs dat met de aan-
leg van een vaste oeververbinding al-
lerlei faciliteiten voor dat gebied op de 
tocht komen te staan. 

Veel vlaggen heb ik ook niet gezien, 
zoals de heer Gooden verleden week 
heeft gezegd. Voor de meeste 
Zeeuwschvlamingen geldt het gezeg-
de: baat het niet, dan schaadt het niet. 
De noodzaak van de verbinding ziet 
men over het algemeen niet in. Ik blijf 
het dan ook betreuren dat op dit ter-
rein een heroverweging niet plaats-
vindt. 

Wel ben ik blij met de duidelijke uit-
spraak van de Minister over de Mar-
kerwaard. Er is inderdaad veel discus-
sie op gang gekomen over werkzaanv 
heden die in het zuidwestelijk deel van 
het IJsselmeer plaatsvinden. Ik ben blij 
met zijn uitspraak dat verkapte wer-
ken, gaande in de richting van inpolde-
ring, worden noch zullen worden uit-
gevoerd. Op dit moment lijkt mij deze 
duidelijke uitspraak zeker voldoende. 

D 
De heer Gooden (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik kan in tweede ter-
mijn kort zijn. Beide bewindslieden 
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De heer Gooden (CDA) 

hebben geen van mijn vragen overge-
slagen. Dit is misschien het voordeel 
van het feit dat er een week lag tussen 
de vragen en de antwoorden. Daar-
voor gaarne dank! 

Slechts op enkele punten wil ik na-
der ingaan. De Minister spreekt over 
consequente vertragingstechnieken 
van minderheidsgroepen die tot onge-
wenste, te betreuren uitstel van de 
aanleg van werken leiden. Heeft de Mi-
nister al nadere denkbeelden over de 
vraag hoe die ongewenste vertragin-
gen in de toekomst voorkomen kun-
nen worden? Gaan zijn gedachten in 
de richting van een beperking van de 
beroepsmogelijkheden, b.v. de af-
schaffing van het beroep in tweede 
termijn voor niet direct-belanghebben-
den? 

Het deed mij genoegen te horen dat 
het hoogheemraadschap Delfland de-
zerdagen met instemming van Vlaar-
dingen en Schiedam heeft besloten de 
zuiveringsinstallatie Grote Luchtte 
gaan bouwen. Verwacht de Minister 
mèt mij dat Schieland en IJsselmonde 
dit goede voorbeeld spoedig zullen 
volgen in goede samenwerking met 
Rotterdam? De ook door de Minister 
genoemde wethouder van Rotterdam 
zal dan met nog meer kracht voor een 
schonere Rijn kunnen pleiten. 

Ten aanzien van het terrein van de 
Staatssecretaris had ik in eerste ter-
mijn slechts een zijdelingse opmerking 
gemaakt in de inleiding van mijn toe-
spraak. De afgelopen winter gaf ons 
herhaaldelijk overbelaste telefoonver-
bindingen te zien.Ik zei: ook zonder 
viewdata. En wel naar aanleiding van 
een demonstratie van enkele weken 
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Gooden 

geleden waarbij de indruk werd ge-
wekt dat de grenscapaciteit van het te-
lefoonnet nog lang niet bereikt was. 
Zonder antwoord te verlangen vraag ik 
mij na de ervaringen van de afgelopen 
maanden, wel af, of dit het geval is. 

Ten slotte herhaal ik, vooral na deze 
zorgvuldige antwoorden, dat onze 
fractie beide bewindslieden gaarne al-
le vertrouwen schenkt. Wij kunnen ons 
in hun benadering van de hun toever-
trouwde beleidsgebieden wel vinden. 

D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zou in de eerste plaats mij nog 
eens wil len bezighouden met enkele 
punten die door de heer Van Krimpen 
naar voren zijn gebracht. Hij wees erop 
dat wi j veel met 'veiligheid' bezig zijn. 
Hij had er begrip voor dat het een inge-
wikkelde zaak is en hij wees erop dat in 
Nederland verschillende veiligheids-
begrippen bestaan, die op een of an-
dere wijze politiek worden vertaald, 
waardoor zij een zekere toepassing 
vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu ben ik blij 
dat hij in het meervoud sprak, omdat ik 
van mening ben dat langs zeer vele 
wegen, juist in een dynamische situa-
tie als die waarin wij thans verkeren, 
moet worden geprobeerd tot een opti-
male veiligheid te komen. 

Wat de verkeersveiligheid betreft, 
proberen wi j ook nieuwe wegen te vin-
den. Dit is tevens een antwoord op een 
desbetreffende vraag van de heer Van 
Hemert. Wij zullen dus vanuit het mi-
nisterie proberen juist in dit opzicht 
sterk initiërend en motiverend op te 
treden, niet alleen ten aanzien van on-
ze eigen verantwoordelijkheden voor 
zover die het beheer op de rijkswegen 
betreffen, maar ook zeer in het bijzon-
der ten aanzien van diegenen die be-
last zijn met de zorg voor de veiligheid 
op de secundaire en de tertiaire we-
gen, dus in het algemeen de andere 
drie wegbeheerders: provincies, ge-
meenten en waterschappen. 

In dit opzicht moet er dus inderdaad 
veel gebeuren. Ik wijs in dit verband 
echter op - en ik ben er in eerste in-
stantie niet op ingegaan - het werk 
van de Verkeersongevallen Registratie 
(VOR). Dat zal moeten leiden tot na-
dere analyses, waardoor er van onze 
kant ook een stimulans kan uitgaan 
om met name het 'black spot'-beleid 
inhoud te geven en ten aanzien daar-
van prioriteiten te stellen. Ik meen dat 
de geachte afgevaardigde de heer Van 
Krimpen daarover ook de vorige keer 
heeft gesproken. Immers, wij weten 
ook wel, dat men niet alles alleen kan. 
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De heer Van Krimpen heeft in dit 
verband de naam 'Amoco Cadiz' ge-
noemd. Ik ben het met hem eens, dat 
deze gebeurtenis toch een signaal is 
geweest dat ons allen wel bijzonder 
hard heeft geraakt. Dit is ook de reden 
geweest, dat wi j , ook intern, de hoof-
den bij elkaar gestoken hebben om te 
bekijken wat wij in dit opzicht kunnen 
doen. Een ontwikkeling, zoals een spe-
ciaal directoraat-generaal voor mari-
tieme zaken, waarbij met name de 
kwesties van de veilige 'routering' en 
de begeleiding een centrale rol spelen, 
kan daaraan bijzonder veel doen. 

Wij mogen ons echter ook niet in 
slaap laten sussen door het feit, dat wij 
geen rotsachtige kust hebben. In dit 
'overcrowded' gebied van de Noord-
zee moeten wi j naar steeds hogere ei-
sen streven ten aanzien van de kwali-
teit van bemanning en schip, zeker wat 
het aanvaringsprobleem betreft. In dit 
opzicht bestaat er in internationaal 
verband een bijzonder goede samen-
werking. Met enige voldoening wijs ik 
erop, dat met name vanuit ons minis-
terie de aandacht voor het probleem 
van de 'substandard ships' sterk is be-
vorderd. 

De heer Van Krimpen heeft op een 
gegeven ogenblik gevraagd, of er ei-
genlijk niet een soort kaderwet ge-
maakt moet worden ten behoeve van 
de veiligheid. Ik ben hierop niet inge-
gaan in eerste instantie. Zoeven noem-
de hij dit een beginselenwet inzake de 
verkeersveiligheid. Op voorhand wil ik 
dit niet afwijzen, maar ik ben zelf van 
mening dat wij op het ogenblik, zonder 
in een facetbeleid te verzeilen - im-
mers, dat is ook geen goede zaak - al 
zo veel zaken onderhanden hebben, 
dat wij zoiets althans moeten overwe-
gen als wi j enigszins meer ervaring 
hebben. 

Op dit moment proberen wij 'body' 
te geven aan de dienst die wi j hiervoor 
hebben. Wij proberen ook een aantal 
actuele zaken aan te pakken, zoals de 
kwestie van de 'black spots', die ik al 
noemde, het veilige school-huis-ver-
keer en met name de verkeersluwe, 
dus de verkeersarme gebieden. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Misschien kan de 
bewindsman dan nog eens kijken naar 
de mogelijkheid om op een redelijke 
termijn te komen met een veiligheids-
beleidsnota. Ten aanzien hiervan kan 
worden bekeken, of men in staat is een 
aantal uitgangspunten te formuleren. 
Ik ben het met de Minister eens, dat 
het maken van een veiligheidswet op 
zich nu bepaald geen sinecure is en 
dat ons zicht op de gehele veiligheids-
materie nog niet volmaakt is. Om daar-
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toe een aanzet te geven, kan men dus 
bekijken, of er een aantal algemene 
uitgangspunten kunnen worden gefor-
muleerd in een soort veiligheidsnota. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De aanzet is in zoverre gegeven, 
dat niet alleen wi j op het eigen minis-
terie bezig zijn met een aanpak ter zake 
maar ook de Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
bezig is met de opstelling van een 
structuurschema over de verkeersvei-
ligheid, waarbij juist die dingen die ik 
in dit verband noemde, alsook moder-
ne analysetechnieken, naar voren wor-
den gebracht. Ik hoop dat juist in deze 
hele aanpak, ook in relatie tot het 
structuurschema Verkeer en Vervoer, 
wi j toch in de richting komen die hij 
wenst en die wi j ook willen. 

De heer Van Krimpen zei dat wij over 
het openbaar vervoer lang met elkaar 
konden blijven discussiëren. Dat is 
waar. Het gevaar bestaat echter dat wij 
elkaar niet wil len begrijpen. Beide za-
ken, vervoer en verkeer, functioneren 
naast elkaar in ons land. Een groot 
deel van ons volk ziet de auto als een 
maatschappelijk goed. Het is echter 
onze taak om met name het gebruik 
daarvan in goede banen te leiden. 

Ik kan deze verzekering geven dat 
degenen, die mochten denken dat het 
mogelijk zou zijn door het opheffen 
van knelpunten de aanstormende blik-
massa in de steden op te vangen, be-
drogen zullen uitkomen. De gehele in-
fra-structuur van onze steden en ge-
westen laat dit niet toe. 

Wij zullen voor het massa-vervoer 
ruime mogelijkheden moeten geven 
aan het openbaar vervoer. Wij doen dit 
ook. Met name voor het streekvervoer 
is er ruime lijnvoering, die ver uitgaat 
boven de reële behoeften. Dit geldt 
ook voor ons spoorwegnet. In de naas-
te toekomst zullen wi j nieuw materiaal 
krijgen. Dat heeft toch ook een ver-
voerswervende werking. 

Wij zullen met name - kortheidshal-
ve ben ik er niet op ingegaan - zeer 
grote aandacht besteden aan de kaart-
soort. Er zullen vervoerskaarten ko-
men, waarin het voor- en natransport 
eveneens worden opgenomen. In dat 
opzicht zullen wij ook ten aanzien van 
de gebruikers stimulerend trachten te 
werken. Dit zijn zaken waarin men stu-
rend moet werken en waarmee men 
een heel eind komt. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Ik pro-
beer te bereiken dat de Minister nog 
eens laat kijken naar de invoering van 
moderne, geavanceerde technieken, 
die nu zo langzamerhand zijn ontwik-
keld in de wereld. 
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Mimstei Tuijnman: Ik ben vergeten 
hierop te antwoorden. Willen wij voor-
op blijven lopen, dan zullen wi j dat ze-
ker moeten doen. Wij zullen moeten 
voorkomen dat wij wat dat betreft in 
een verouderde situatie terechtko-
men. In dat opzicht zullen wi j zeker ook 
bij het verwerven en beschikbaar ko-
men van de kaarten met deze nieuwe 
zaken rekening houden. Ik kan het nu 
al toezeggen, want men is ermee be-

Wat het zeehavenbeleid betreft gaat 
het om het op elkaar afstemmen van 
het werk van het Rijk, van de havenbe-
heerders en van het bedrijfsleven. Dat 
is natuurlijk niet de som van alle wen-
sen. Waarom is er in het verleden 
nooit een nationaal havenbeleid van 
de grond gekomen? De individuele be-
heerders hadden eigenlijk zoveel in-
vloed en in het algemeen deden zij het 
ook wel zo goed, dat het vraagelement 
nooit naar voren is gekomen. 

Wanneer is dat vraagelement naar 
voren gekomen? Dat kwam naar voren 
toen wi j internationaal in veel grotere 
problemen kwamen te zitten en toen 
door de ontwikkeling van modernere 
vervoerstechnieken steeds hogere ei-
sen werden gesteld en met name 
doordat wi j , in de jaren dat wij dachten 
dat wi j niet alles op de scheepvaart 
moesten zetten, ook een havenindus-
trie tot ontwikkeling hebben laten ko-
men. Door deze gehele samenhang 
zijn wi j voor nieuwe eisen komen te 
staan. 

Ik geef toe dat de inhoud van dit be-
leid nog moet groeien. De meest direct 
betrokkenen hebben het in de com-
missie-Zeehavenoverleg ook met zo-
veel woorden gezegd. Ik hoop dat in 
het Zeehavenstructuurschema, waar-
mee wi j bezig zijn, dit nader kan wor-
den geconcretiseerd. 

Wat het rijksbeleid sec betreft, mag 
ik verwijzen naar de voortgangsrap-
portage die wi j elk jaar bij de toelich-
ting op de begroting voegen. 

De heer Schlingemann heeft nog ge-
wezen op de problemen met betrek-
king tot de capaciteit en de kwaliteit 
van de veerboten in Zeeland. 

Ik heb nota genomen van zijn op-
merkingen en ik zal nog in nader over-
leg treden met de provincie Zeeland. 
Dan zullen deze zaken zeker meewe-
gen. 

De heer Van Hemert tot Dingshof is 
nog eens teruggekomen op de rij-op-
leiding en op het grote belang hiervan. 
Ik ben dat volledig met hem eens. Hij 
heeft daarbij nog een paar stellingen 
naar voren gehaald. Wij hebben met 
het CBR overleg gepleegd over een van 
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tevoren besproken route - dat behoeft 
nog geen 'afgetrainde' route te zijn -
dus dat de kandidaat kan rijden zoals 
hij dat normaal doet wanneer hij van A 
naar B moet. In elk geval is de overleg-
structuur aanwezig. Het is gevaarlijk 
wanneer men zegt dat het CBR de 
hand niet in eigen boezem behoeft te 
steken, want het blijft altijd goed dat 
iedereen en ieder orgaan dat doet. 

Ten aanzien van de motie-Van Thijn 
moet ik zeggen dat het te schoon zou 
zijn wanneer wi j over drie maanden de 
gehele organisatie op poten hadden. Ik 
hoop echter dat wij iets verder kunnen 
komen dan een voortgangsrapporta-
ge. Ik hoop dat wij dan vrij duidelijk uit 
de doeken kunnen doen hoever wi j 
zijn. 

De heer Van Waterschoot is het op 
een bepaald punt wat de lagere over-
heden betreft ten aanzien van het stu-
rend beleid met mij eens. Wat het an-
dere beleid betreft betwist hij dat. De 
ti jd is nu te kort om hierop nader in te 
gaan. Op dit terrein bestaat een be-
dreiging - niet dat ik dit de heer Van 
Waterschoot wil aanwrijven - van te 
grote kretologie. 

Ik heb daarstraks al gesproken over 
de grenzen en de mogelijkheden van 
het sturend beleid, waarbij de over-
heid het macro-beleid wil doen. Het is 
zeer belangrijk in hoeverre de andere 
daarbij betrokken zijnde organen wi l -
len meewerken. Ik herinner er aan dat 
wi j ons moeten afvragen hoever wi j 
met de collectieve voorzieningen mo-
gen gaan in verhouding tot het beslag 
dat wordt gelegd op de collectieve 
middelen. 

Ook in het afwegingsproces zal het 
verkeer en vervoer betrokken moeten 
worden. Vooral bij het streekvervoer is 
het daarop vooruitlopen een goede 
zaak. Bij het stedelijk vervoer en bij het 
interlokale vervoer via de treinen ko-
men deze zaken voortdurend in de af-
weging. Er wordt echter wel eens ver-
geten dat het niet zo maar om enkele 
tientallen miljoenen guldens gaat, 
maar -wanneer in 1981 de tramli jn-
Zevenkamp operationeel is - dat er ten 
laste van dit ministerie f 120 miljoen 
op tafel moet worden gelegd. Voor de 
Nieuwegein-lijn is er in 1981 ook nog 
eens f 40 miljoen benodigd. Als wi j op 
deze manier doorgaan, komen wi j snel 
tot bedragen waarbij elke Minister van 
Financiën - van welke kleur dan o o k -
nog eens de wenkbrauwen zal fronsen 

Ook de heer Gooden heeft nog een 
opmerking gemaakt. 

De heer Gooden (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister sprak over on-
gewenste vertragingstechnieken van 
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minderheidsgroepen. Die formulering 
vraagt er natuurlijk om, daartegen iets 
te doen. Ik heb gevraagd of de Minister 
daartegen iets wilde doen, zoals het in 
tweede termijn niet meer geven van 
een beroepsmogelijkheid. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Vooreen Ministervan Verkeer 
en Waterstaat is dat natuurlijk een ui-
termate gevaarlijke vraag. Naar mijn 
mening is die vraag zo gevaarlijk, dat 
ik daarop niet kan antwoorden, want 
op dat moment komt er zwaarder ge-
schut in stelling. Ik kan wel zeggen dat 
één van de zaken die belangrijk zijn en 
die voor uitvoering in aanmerking ko-
men, een versnelling van de beroeps-
procedure is. 

Het is namelijk de geweldig lange 
duur van deze beroepen, soms vijf, 
zes, zeven jaar durend, waardoor de 
besluitvaardigheid en met name de 
slagvaardigheid van het ministerie wel 
geweldig te lijden hebben. Die lange 
duur zou niet mogelijk moeten zijn. Ik 
noem het feit dat wij gedwongen zijn 
tot een niet onbelangrijke overplan-
ning. Wat betekent dat niet voor het er-
bij betrokken personeel? Het is een 
verkeerde zaak zo te moeten handelen, 
dubbel werk te moeten voorbereiden 
en vaak ergens mee te moeten begin-
nen wat niet de hoogste prioriteit 
heeft. Dat moet in alle rust eens in de 
overwegingen worden betrokken. Dit 
was mijn hartekreet die ik ten over-
staan van deze Kamer wilde uiten. 

Aan de voorbereiding van de VOW 
is enorm veel gedaan. Ik herinner aan 
wat de huidige staatsraad Verburg 
destijds in een andere functie in Zee-
land heeft gedaan met grote inzet en 
medewerking van vele deskundigen. 
Mijn mening Is dat ook in Zeeland een 
bijzonder zware afweging heeft plaats-
gevonden. 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn verzuchting over 
de onevenredigheid van sommige re-
acties in verband met het veiligheids-
aspect op de weg heeft ook de heer 
Van Krimpen aanleiding gegeven een 
visje uit te gooien. Het ging en gaat mij 
erom dat in het afwegingsproces de 
totaliteit wordt bekeken en niet alleen 
het vervoer. 

Ik vind het in het belang van ons al-
len dat alle veiligheidsaspecten van de 
gevaarlijke stoffen gecoördineerd wor-
den behandeld en dat we er niet een 
stukje uitlichten. Dat betekent tevens 
dat het scheppen van een apart insti-
tuut voor het vervoer, dat dan boven-
dien nog een trekpaard voor de rest 
zou moeten zijn, een veel te zwaar ac-
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cent op het vervoer legt en de zaak uit 
zijn verband haalt. Daarom stem ik er 
volledig mee in het via de coördinatie 
formeel te spelen, waarbij dan de ge-
hele keten aan de orde komt. Dat lijkt 
mij voldoende. Overigens zijn wij hard 
bezig ten aanzien van het brede pro-
bleem het een en ander op papier te 
zetten en door te praten met de over-
zijde. 

Inzake de opmerking over het mond-
dood maken van PTT'ers heeft de heer 
Van Krimpen mij goed begrepen dat 
dit het laatste is wat wordt beoogd. 
Het is alleen voor de efficiency. Ieder-
een kan uiteraard vanuit zijn eigen ver-
antwoordelijkheid bijna alles zeggen 
wat hem dwarszit maar dan wel graag 
op de beste plaats. 

Ik stel het buitengewoon op prijs dat 
de heer Van Krimpen heeft gezegd dat 
de zaak van de KLM-vestiging in New 
York boven partijpolitieke invalshoe-
ken moet worden geplaatst, dat er 
spoed moet worden betracht en dat de 
geloofwaardigheid in deze vooral niet 
op de tocht moet komen. 

Wat de snelheid betreft zal men zich 
kunnen voorstellen dat het mij al een 
tijdje verdriet dat steeds maar weer 
aan de overkant het debat wordt uitge-
steld. 

Ik ben een van degenen die steeds 
hebben gezegd dat de hele affaire een 
dusdanige impact begint te krijgen dat 
uiteindelijk het belang van de KLM en 
dus van ons allen, het economisch be-
lang, op de tocht komt te staan. Wij 
zijn ermee gebaat snel te zorgen dat 
wij de discussie afronden. 21 maart is 
nu weer in het vooruitzicht gesteld. Ik 
hoop oprecht dat die discussie niet 
weer wordt verschoven. 

Overigens, toen de heer Van Krim-
pen zei dat er weer nieuwe feiten op 
tafel zijn gekomen, was het wat moei-
lijk te weten, wat door de heer Van 
Krimpen als nieuw wordt gekwalifi-
ceerd. Het moet mij van het hart dat ik 
langzamerhand doodziek wordt, om 
geen ander woord te gebruiken, van 
bij voorbeeld de manier waarop afge-
lopen zaterdag het hoofdcommentaar 
in Het Vrije Volk is geschreven. Het is 
werkelijk de waanzin ten top gevoerd 
om zulke dingen te combineren. 

Ik behoef u niet te vertellen dat de 
raad van advies van de Amro-bank in 
dit verband werkelijk niets voorstelt 
om geen ander woord te gebruiken. 
Het is werkelijk bij de wilde spinnen af 
deze associatie in een hoofdcommen-
taarte leggen. Ik vind het ook beneden 
het niveau van een krant als Het Vrije 
Volk. Tot voor zaterdag had ik daar een 
bepaalde dunk van. 
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Alles zal eraan worden gedaan in het 
debat op 21 maart duidelijkheid te 
scheppen, zodat niet meer op een on-
verkwikkelijke manier zaken worden 
samengevoegd, die niets met elkaar te 
maken hebben. 

De heer Schlingemann heeft gespro-
ken over de Europese verkiezingszegel. 
Over de schuine tekst, laat ik het be-
ter zeggen: over de schuin gestelde 
tekst kan men van mening verschillen. 
Het zou ook niet mijn invalshoek zijn. 
Het ontwerp lag er evenwel en boven-
dien is het des kunstenaars om een be-
paalde vorm te kiezen. Ik wil wel wat 
zeggen over de manier, waarop som-
mige landen op die postzegel zijn ge-
noemd. De invalshoek daarbij is ge-
weest, dat ook een zesjarige zou be-
grijpen, waarover het gaat. Ik heb het 
gevoel, dat de landen verwoord op de 
postzegel, tot iedere Nederlander zul-
len spreken. Sommigen van ons halen 
Engeland gemakkelijker voor de geest 
dan het Verenigd Koninkrijk. 

De heer Schlingemann (VVD): Er staat 
ook geen Holland op. 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Dat is 
een grapje, dat nog niet tot de heer 
Schlingemann is doorgedrongen. Het 
is in alfabetische volgorde gesteld. Be-
scheiden als wi j zijn, hebben wi j ons 
op de laatste plaats gezet. Dat is de 
dieper liggende gedachte van de kun-
stenaar geweest. 

Ik kom thans tot de opmerkingen 
van de heer Gooden over de overbe-
laste telefoonlijnen. Op het moment 
dat de sneeuw huizenhoog lag, belde 
iedereen. Dit had een overbelasting tot 
gevolg. Daar is geen telefoonnet op af 
te stemmen, gelukkig maar. Wat de 
koppeling met de view-data betreft, 
merk ik op dat ik ervan overtuigd ben, 
dat dit een schitterende opvulling van 
het gebruik van ons net zou kunnen 
zijn. Men moet zich evenwel niet voor-
stellen, dat tijdens perioden van 
sneeuwstormen en dergelijke, gebruik 
van die view-data kan worden ge-
maakt. Ik wijs erop, dat het gemiddel-
de gebruik van de telefoon op een 
kwartier per dag ligt. Er is derhalve 
nog sprake van veel onproduktieve tijd 
wat de lijnen betreft. 

De heer Gooden (CDA): Ik ben het niet 
geheel met de Staatssecretaris eens. Ik 
wijs erop, welke maatregelen wij ne-
men om overstromingen te voorko-
men; de kans daarop is eens in de zo-
veel duizend jaar. Ik vind dat een tele-
foonnet bestand moet zijn tegen extra 
zware belasting. 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Nu gaat 
het om een keuze. Men kan natuurlijk 
iedere Nederlander aan een telefoon 
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helpen. Er is nog sprake van enige ach-
terstand. Wellicht kan dit als prioriteit 
nummer zoveel worden genoteerd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De desbetreffende wetsontwerpen wor-
den zonder stemming aangenomen. 

Sluiting 17.50 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Depar-
tement van Economische Zaken) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1977 (Voorzieningen aangekondigd in 
de Nota over de uitvoering van de 
rijksbegroting 1977, Zitting 
1977-14 606X14 927); 

Overgangsregeling voor het recht 
op kinderbijslag voor invalide kinde-
renvan 18 tot 27 jaar (15 355); 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1976(15 370); 

Naturalisatie van Aipassa, Elazar en 
20 anderen (15 466); 

Naturalisatie van Almeida Mendon-
ca, Cidalia en 22 anderen (15 477); 

Naturalisatie van Al-Shakarchi, Ra-
shad en 24 anderen (15 478); 

Naturalisatie van Alves de Silva, 
Jo3o 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 Chula-
mullah en 21 anderen (15 483); 

Naturalisatie van Aguas, Maria Anna 
en 26 anderen (15 484); 

Naturalisatie van Le Brasse, Terence 
Marken 22 anderen (15 485); 

Naturalisatie van de Andrade, Pedro 
en 27 anderen (15 487); 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van het College 
van Senioren. 

Vaststelling van hoofdstuk XI (Depar-
tement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening) van de rijksbe-
groting voor het jaar 1979. Ontwerpen 
van Wet: Begroting van uitgaven; 
Aanwijzing en raming van de midde-
len(15 300). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van de desbe-
treffende commissie; 
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2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, betreffende een notawisse-
ling tussen de Nederlandse Regering 
en de Regering van de Duitse Bondsre-
publiek nopens de samenvoeging van 
de grenscontrole aan de Nederlands-
Duitse grens; 

een, van de Minister van Justitie, ten 
geleide van zijn brief aan de heer Die-
penhorst betreffende de Drie van Bre-
da; 

een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, betreffende de 5%-ziek-
tekostenregeling; 

een, van de Staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken en de Minister van 
Financiën, betreffende een Werkgroep 
onderzoek provinciale financiën; 

een, van de Minister van Financiën, 
betreffende toepassing van artikel 20, 
tweede lid, van de Comptabiliteitswet 
1976 op de begroting 1979; 

een, van alsvoren, betreffende de 
voorlopige rekening van de begroting 
1978; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, betreffende rijksweg 77, 
Maaskruising bij Boxmeer; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, betreffende de NEOM-rap-
portage met betrekking tot de onder-
grondse kolenvergassing; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van het rapport 
«Moeilijk vervulbare vacatures, oorza-
ken en reacties»; 

een, van alsvoren, betreffende een 
rapport over de arbeidsomstandighe-
den van keurmeesters in slachterijen; 

een, van alsvoren, betreffende een 
S.E.R. adviesaanvrage bruto-aanpas-
singsmechanismen van minimumloon 
en sociale uitkeringen; 

een, van alsvoren, betreffende het 
evaluatie-onderzoek Experimentele 
Vervroegde Uittreding; 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van 75 exem-
plaren van de Nota inzake bedrijfs-
grootte en produktiebeheersing; 

een van de Minister van Buitenland-
se Zaken, betreffende een Overeen-
komst tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Arabische Republiek 
Egypte betreffende een tentoonstel-
ling genaamd «Goden en Farao's». 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

3°. een missive van de Secretaris-Ge-
neraal van het Europese Parlement, 
ten geleide van een resolutie over de 
onverjaarbaarheid van volkenmoord 
en moord. 

De Voorzitter stelt voor deze missive 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlage is nedergelegd ter griffie ter in-
zage voor de leden; 

4°. de volgende missives: 
zeven, van de Directeur van het Ka-

binet der Koningin, houdende mede-
deling van de goedkeuring van H.M. 
de Koningin van een aantal ontwerpen 
van wet, aangenomen door de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal op 27 de-
cember 1978,16 en 30 januari en 13fe-
bruari 1979; 

een, van de plaatsvervangend direc-
teur Voorlichting van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, ten geleide 
van 2 exemplaren van de Nota inzake 
bedrijfsgrootte en produktiebeheer-
sing; 

een, van de Griffier van de Tweede 
Kamer, houdende mededeling, dat 
door 31 leden van de Tweede Kamer 
de wens te kennen gegeven is, dat het 
Verdrag en de Exploitatie-overeen-
komst inzake de Internationale Organi-
satie voor Maritieme Satellieten aan 
de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
Staten-Generaal zullen worden onder-
worpen; 

een, van de voorzitter van de Com-
missie voor de Bestuurshervorming, 
ten geleide van het verslag «De univer-
sitaire bestuursstructuur: nu en 
straks»; 

een, van het havenschap Delfzijl, ten 
geleide van de notulen van de verga-
dering van de raad van bestuur dd. 4 
januari 1979; 

een, van de secretaris van de lnter-
departementale Stuurgroep Jeugdvra-
gen, ten geleide van haar verslag over 
de jaren 1976,1977 en 1978; 

een, van de voorzitter van de Stich-
t ing Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-
laboratorium, ten geleide van haar 
herziene begroting 1979. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

5°. de volgende lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met 
het College van Senioren besloten 
om: 

a. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren alsmede de 
openbare behandeling van de volgen-
de wetsontwerpen te doen geschieden 
op 13 maart a.s.: 

Naturalisatie van Aipassa, Elazar en 
20 anderen (15 466); 

Naturalisatie van Almeida Mendon-
ca, Cidalia en 22 anderen (15 477); 

Naturalisatie van Al-Shakarchi, Ras-
had en 24 anderen (15 478); 

Naturalisatie van Alves da Silva, 
Joao Fransisco 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 Chula-
mullah en 21 anderen (15 483); 

Naturalisatie van Aguas, Maria Anna 
en 26 anderen (15 484); 

Naturalisatie van La Brasse, Terence 
Marken 22 anderen (15 485); 

Naturalisatie van de Andrade, Pedro 
en 27 anderen (15 487); 

Naturalisatie van Aslanidis Teologos 
en 24anderen (15 492); 

Naturalisatie van Brankalioni, Du-
bravka en 24 anderen (15 493); 

Naturalisatie van Alvarez y Romero, 
Antonio en 26 anderen (15 494); 

Naturalisatie van Annour, Bouazza 
en 26 anderen (15 495); 

Naturalisatie van Bechine, Peter en 
20 anderen (15 496); 

Naturalisatie van Blank, Bernhard, 
Peteren 29 anderen (15 497); 

Verevening van uitkeringen aan ver-
volgingsslachtoffers gedurende het 
dienstjaar 1975(14 842); 

Wijziging van hoofdstuk VIII (Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1976(15 370); 

Goedkeuring van het op 1 februari 
1971 te 's-Gravenhage tot stand geko-
men Verdrag betreffende de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van buiten-
landse vonnisen in burgerlijke en han-
delszaken (Trb. 1972,144) en 

Goedkeuring van het op 1 februari 
1971 te 's-Gravenhage tot stand geko-
men aanvullend Protocol bij het op 1 
februari 1971 tot stand gekomen Ver-
drag betreffende de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van buitenlandse 
vonnissen in burgerlijke en handelsza-
ken (Trb. 1972, 144) (14 652, R 1076); 

Regeling van de vergoeding van de 
kosten van registratie van motorboten 
(14 816); 

Goedkeuring van het op 29 juli 1960 
te Parijs tot stand gekomen Verdrag in-
zake wettelijke aansprakelijkheid op 
het gebied van de kernenergie, van het 
op 28 januari 1964 te Parijs tot stand 
gekomen Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag, van het op 31 januari 1963 te 
Brussel tot stand gekomen Verdrag, 
tot aanvulling van dat Verdrag, en van 
het op 28 januari 1964 te Parijs tot 
stand gekomen Aanvullend Protocol 
bij het laatstgenoemde Verdrag. 
Regeling inzake aansprakelijkheid voor 
schade door kernongevallen (Wet aan-
sprakelijkheid kernongevallen) 
(13 928); 
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b. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
plaatsvinden door de vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen op 
13 maart a.s.: 

Voorlopige voorzieningen met be-
trekking tot de wederzijdse doorstro-
ming hoger beroepsonderwijs-we-
ten-schappelijk onderwijs (14 419); 

c. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
plaatsvinden door de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken op 27 maart a.s.: 

Nadere wijziging van de Ziektewet 
en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (Herziening dagloon-
bepalingen) (14491); 

d. de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen 
plaatsvinden: 

1. op 13 maart a.s.: 
Gemeentelijke herindeling van 

Voorne-Putten en Rozenburg (13 662); 

2. op 20 maart a.s.: 
Nadere wijziging van de kinderbij-

slagwetten en enkele belastingwetten 
(beperking recht op meervoudige kin-
derbijslag en kinderaftrek ten aanzien 
van 16- en 17-jarige kinderen, alsmede 
beperking in het recht op kinderbijslag 
en kinderaftrek ten aanzien van eerst-
geboren kinderen, welke jonger dan 
driejaarzijn) (15 344); 

3. op 27 maart a.s.: 
Wijziging van de Wet openbaar li-

chaam Rijnmond (13 229); 

4. op 3 april a.s.: 
Wijziging van de Wet op het voort-

gezet onderwijs (13 005) (voortzetting 
der behandeling); 

Wijziging van de wet tot wijziging 
van de Wet op het voortgezet onder-
wijs (15 446). 

6°. de volgende geschriften: 
een, van mevrouw C. A. Klooster te 

Ellewoutsdijk, betreffende een aantal 
aspecten van het regeringsbeleid. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Algemene Zaken 
en Huis der Koningin; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Eenrum, ten gelei-
de van een motie, aangenomen door 
de raad dezer gemeente, inzake de fi-
nanciële consequenties van extreme 
weersomstandigheden. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Algemene Zaken 
en Huis der Koningin en voor Binnen-
landse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat; 

een, van het dagelijks bestuur van het 
gewest Twente, ten geleide van een 
motie, aangenomen door de raad van 
dit gewest, inzake de vorming van een 
provincie Twente. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders van Ambt Delden, 
ten geleide van een adhesiebetuiging 
van de raad dezer gemeente aan een 
motie van de raad der gemeente Dene-
kamp inzake het voorkeursrecht voor 
gemeenten bij aankoop van gronden. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Binnenlandse Za-
ken en Hoge Colleges van Staat en 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening; 

een, van B. Wentink te Dinxperlo, ten 
geleide van zijn brief aan de Minister-
President inzake het ontwerp van wet 
afbreking zwangerschap (15475); 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Justitie en voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Vlaardingen, be-
treffende het ontwerp van wet Bepa-
lingen met betrekking tot huur en ver-
huur van woonruimte (14249); 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Justitie en voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning; 

een, van het College van burgemees-
ter en wethouders van Emmen, betref-
fende een motie, aangenomen door de 
raad dezer gemeente, inzake proefbo-
ringen en dumpen van kernafval. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en voor Economi-
sche Zaken. 

De Voorzitter stelt voor deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 473) 

Uit: R.C. Geerlings, De taak van de politie; deel 1 
een onderzoek bij surveillance-diensten 

(Zie Intermediair, 15de jaargang 9-2 maart 1979, blz. 5 

Tabel 1. De politie-surveillance in de praktijk (in percentages van de totale werktijd); 
volgens observaties voorjaar 1978 in Groningen 

surv. dienst rayonsurv. gewogen 
totaal-gemiddelde 

handhaving 20,0% 30,5% 21,5% 
dienstverlening 6,5% 25,0% 9,5% 
surveillance 36,0% 13,5% 32,0% 
div bureaudiensten 37,5% 31,0% 37,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 
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