
100ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 111 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, De Beer, Van 
den Bergh, J. D. Blaauw, P. M. Blauw, 
De Boois, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, G. C. 
van Dam, Dees, Van Dijk, Dijkman, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Van Erp, Van Es, 
Eshuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, 
Faber, Franssen, Frinking, Gerritse, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Jacobse, Janmaat, Joekes, Jorritsma-
Lebbink, Kamp, Keja, Knol, Konings, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, De 
Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lauxtermann, Leerling, 
Leijnse, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, Metz, 
Mik, Moor, Van Muiden, Müller-van 
Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Salomons, Schartman, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tommei, 
Toussaint, Ubels-Veen, Veldhoen, Te 
Veldhuis, De Visser, Van der Vlies, K. 
G. de Vries, Waalkens, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heer Winsemius, minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, mevrouw 
Smit-Kroes, minister van Verkeer en 
Waterstaat, en de heer De Koning, 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Van den Toorn en Schutte, wegens 
bezigheden elders; 

Nijhuis, wegens ziekte; 
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Aarts, wegens verblijf buitenslands, 
ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is de 
volgende brief van de staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer: 

Geachte Voorzitter, 

In antwoord op Uw brief van 29 
augustus jl. bericht ik U als volgt. De 
besluitvorming door de Ministerraad 
inzake eventuele voorstellen betreffen-
de een doorstromingsheffing is nog 
niet afgerond. Derhalve kan ikdaarover 
thans nog geen verdere mededelingen 
doen. 

Na afronding van de besluitvorming 
zal - zoals ook eerder is toegezegd -
de Kamer vanzelfsprekend over het 
ingenomen standpunt worden 
geïnformeerd. Naar verwachting zal 
dit tegelijk met de indiening van de 
begroting 1985 kunnen plaatsvinden. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, 

(w.g.) mr. G. Ph. Brokx. 

Ik stel voor, deze brief voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen in de 
vergadering van morgen, direct bij de 
aanvang, de voorstellen van 
(rijks-)wet: 

Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 

Woensdag 5 september 1984 

Aanvang 13.00 uur 

- Naturalisatie van Bass, Merlese 
Eudene en 21 anderen (18249, R 
1243); 
- Naturalisatie van Abdul Rehman en 
27 anderen (18427); 
- Naturalisatie van Abu-Kulbein, 
Fouad en 25 anderen (18428); 
- Naturaliatie van Ashkol, David en 
24 anderen (18431); 
- Naturalisatie van Abdoel Gafoer, 
Mohamed Firoz en 20 anderen 
(18460); 
- Naturalisatie van Ala'i, Seyed 
Djalaleddin en 21 anderen (18461); 
- Naturalisatie van Aipassa, Jolanda 
Charlotte Georgina en 20 anderen 
(18462); 
- Naturalisatie van Aelterman, Mare 
Peter Alexix en 27 anderen (18466); 
- Naturalisatie van Andrews, Anwar 
Berty en 22 anderen (18481); 
- Naturalisatie van Aksay, Bülent en 
24 anderen (18482); 
- Naturalisatie van Akbar, Ali en 27 
anderen (18485); 
- Naturalisatie van Abu Bakr Hassan 
en 24 anderen (18 486); 
- Naturalisatie van Bouiga, Mohamed 
en 28 anderen (18487); 
- Naturalisatie van Abdur, Rob en 32 
anderen (18488); 
- Naturaliatie van Alvarado Morales, 
Leonidas Segundo en 24 anderen 
(18489); 
- Naturalisatie van Bartumeus 
Busquets, Carlos en 24 anderen 
(18490); 
- Naturalisatie van Alhamed, Muthana 
en 23 anderen (18491); 
- Naturalisatie van Aït Taleb Nacer, 
Mohamed en 24 anderen (18492); 
- Naturalisatie van Awad Alla, Fahmy 
Kastantien Guirguis en 28 anderen 
(18493); 
- Naturalisatie van Agha Ali Raza 
Mohsin en 18 anderen (18498); 
- Naturalisatie van Abdul Razaque 
Bhatti en 29 anderen (18499); 
- Naturalisatie van Arabi, Ahmed en 
26 anderen (18 500); 
- Naturalisatie van El Bazi, Mustapha 
en 31 anderen (18501); 
- Goedkeuring wijziging Besluit 
uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 
(18405); 
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Voorzitter 

- Intrekking van de Uitverkopenwet 
1956(18235). 

Daartoe wordt besloten. 
De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Castricum, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben gisteren 
een buitengewoon interessante brief 
gekregen van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, betrekking hebbende 
op twee elementen. In de eerste 
plaats betreft het het verzoek van de 
minister aan de openbaar-vervoersbe-
drijven te onderzoeken of er, gegeven 
de meerjarencijfers, mogelijkheden 
zijn om geringere tariefverhogingen 
door te voeren dan voorzien. In de 
tweede plaats gaat het om 1350 extra 
32-uursbanen in het openbaar vervoer 
ter bestrijding van vandalisme, zwart-
en grijsrijden en ter verbetering van 
de informatie aan de reiziger. Mijn 
fractie verzoekt u, gegeven de naar 
onze mening nogal vérstrekkende 
inhoud van deze brief, deze brief op 
de agenda van morgen te plaatsen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen met spreektijden 
van vijf minuten. 

De heer Hennekam (CDA): Niet voor 
twee uur! 

De Voorzitter: Het probleem is dat wij 
morgen naar het zich laat aanzien 
vrijwel geen agenda hebben. Wil de 
heer Hennekam 's morgens nog met 
zijn fractie overleggen of is er een 
persoonlijke reden? 

De heer Hennekam (CDA): Het laatste. 

De Voorzitter: Ik vraag u dan daarvoor 
een regeling te treffen, anders heeft 
de Kamer twee uur niets te doen. Dat 
zou ik zeer betreuren. 

De heer Hennekam (CDA): Dat 
betekent dus al om elf uur. 

De Voorzitter: Dat denk ik. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de minister van Verkeer en 
Waterstaat over de afsluiting van de 
Oosterschelde (sluiting Tholense Gat 
in de Oesterdam) (12449, nr. 76). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb om dit debat 
gevraagd omdat ik niet kan instemmen 
met het besluit van de minister het 
Tholense Gat in de Oesterdam niet te 
sluiten met stortsteen, maar met 
zand. Ik licht dat graag toe. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoe-
ling het Tholense Gat te sluiten met 
stortsteen. Tegenover sluiting met 
zand heeft deze oplossing duidelijke 
milieuvoordelen. Sluiting met zand 
houdt namelijk in dat de doorstroming 
gedurende langere tijd moet worden 
beperkt en dat zelfs de stormvloedke-
ring gedurende één of twee dagen 
moet worden gesloten. In deze 
periode hebben de vogels slechts zeer 
beperkte fouragemogelijkheden. 

Dat zou op zichzelf nog niet onover-
komelijk zijn, ware het niet dat de 
sluiting in de maand oktober plaats 
zal vinden, juist in de periode dat de 
vogels in de rui zijn en daardoor extra 
kwetsbaar zijn. Daarnaast is sluiting 
met zand nadelig voor de visserij. 

Tijdens het mondeling overleg op 1 
november 1983 van de vaste commis-
sie voor Verkeer en Waterstaat met de 
minister over het 13e en 14e voort-
gangsrapport over de Oosterschelde-
werken werd het duidelijk, dat de 
Kamer met de sluiting door middel 
van stortsteen instemde. Ik grijp even 
terug op hetgeen de heer Eversdijk 
toen zei. 

Allereerst richtte hij waarderende 
woorden aan het adres van de 
bewindsvrouwe vanwege het gegeven 
dat de Oesterdam volgens plan zou 
worden aangelegd, met name de 
uitvoering in steen. Vervolgens 
schonk ook de heer Te Veldhuis 
aandacht aan de Oesterdam. Hij 
achtte de uitvoering van de Oesterdam 
in steen een milieuvriendelijk besluit. 

Uit een brief die de minister ons op 
1 mei jongstleden zond, bleek dat zij 
op haar besluit was teruggekomen 
en dat zij thans het voornemen heeft 
het Tholense Gat met zand af te 
sluiten. Overwegend argument was 
hierbij het kostenvoordeel van f 15 
miljoen, dat hierdoor kan worden 
bereikt. Ik acht dit besluit om redenen 
van natuurbescherming buitenge-
woon ongelukkig. Ik wil dan ook 
graag van de minister vernemen wat 
het oordeel van haar collega Braks 
met betrekking tot dit voornemen 
was. 

Bovendien heeft de Kamer bij de 
behandeling van het plan integratie 
milieubeleid de door mij ingediende 
motie aangenomen, waarin de 
regering wordt uitgenodigd bij alle 

beslissingen die voor het milieu 
mogelijk nadelige gevolgen kunnen 
hebben, vroegtijdig de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer in te schakelen. 
Dat is dus ongetwijfeld gebeurd. Mag 
ik horen hoe minister Winsemius over 
deze beleidswijziging oordeelde? 

Ik wijs erop dat dit geen op zichzelf 
staand geval is. Door deze minister 
worden bij herhaling in het kader van 
de Oosterscheldewerken voor het 
milieu nadelige beslissingen geno-
men. Ik noem als voorbeelden het 
uitstel van de sluiting van de Philips-
dam en het terugbrengen van het 
aantal pijlers van 66 naar 65 in de 
hoofddam. De minister maakt er 
kennelijk een vaste gewoonte van, 
voor elke beslissing het milieu het 
gelag te laten betalen. 

Voor mij is de maat thans vol. Ik 
doe dan ook een dringend beroep op 
de minister om alsnog te besluiten 
het Tholense Gat met steen te sluiten. 
Ik breng haar daarbij nogmaals de 
woorden van de collega's Eversdijk en 
Te Veldhuis in herinnering die ik 
zojuist aanhaalde en waaruit overdui-
delijk bleek hoezeer zij het oorspron-
kelijke besluit tot sluiting met steen 
toejuichten. 

De heer Eversdijk (CDA): Voorzitter! Ik 
wil de heer Tommei een kleine vraag 
stellen. Over de uitspraken van vorig 
jaar komen wij natuurlijk straks te 
spreken. Ik kom nu even op de 
beschuldiging aan het adres van de 
minister dat het terugbrengen met 
één pijler zeer grote schade zou 
toebrengen aan het milieu. Als je 
zoiets stelt, moet dat wel onderbouwd 
worden. Ik denk namelijk dat dit niet 
hard te maken is in dit Huis. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! Ik 
zal nog eens herhalen wat ik gezegd 
heb. De heer Eversdijk is dan meteen 
uit zijn probleem. Ik heb gezegd dat 
door deze minister bij herhaling in het 
kader van de Oosterscheldewerken 
voor het milieu nadelige beslissingen 
worden genomen. Ik heb dus niet 
gezegd zeer nadelige beslissingen. De 
heer Eversdijk kan toch niet ontkennen 
dat het verminderen van het aantal 
pijlers met één een voor het milieu 
nadelige beslissing is. Daar heeft de 
minister ook nooit een geheim van 
gemaakt. Haar afweging was alleen 
dat de schade te dragen zou zijn en 
dat het financiële voordeel moest 
prevaleren. Dat is een eerlijke afwe-
ging. Daar ding ik ook niet op af. 

De minister heeft zelf echter ook 
nooit afgedongen op het feit dat het 
voor het milieu een schadelijke zaak 
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Tommei 

was. De doorstroom wordt gewoon 
minder. Dat is jammer. De doorstroom 
wordt weliswaar niet kleiner dan die 
oorspronkelijk berekend was, maar 
desondanks blijft de beslissing 
nadelig voor het milieu. Het had 
namelijk veel gunstiger kunnen 
uitpakken. Nu pakt het niet gunstig 
uit. Ergo, schade voor het milieu! Dat 
is heel duidelijk. Daar is geen twijfel 
over mogelijk. Als er 66 pijlers waren 
geplaatst, was de doorstroom iets 
groter geweest dan nu er 65 pijlers 
worden geplaatst. Het is dus niets 
anders dan een nadelige beslissing 
voor het milieu. 

Minister Smit-Kroes: De rekensom 
van de geachte afgevaardigde is juist. 
Wordt er een pijler minder gezet, dan 
is de doorstroommogelijkheid iets 
kleiner. Ik blijf echter volhouden dat 
het nadeel voor het milieu in cijfers 
achter de komma is uitgedrukt. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! 
Daarover kan men van mening 
verschillen. De minister bestrijdt 
overigens niet dat er een nadelige 
invloed voor het milieu is. Dat is het 
punt. Hoe groot dat nadeel is, is een 
heel ander punt van discussie. 
Ik ben aan het einde van mijn betoog 
gekomen. Ik had de minister een 
duidelijke vraag gesteld; ik hoor 
daarop graag een antwoord. 

De heer Te Veldhuis (VVD): De heer 
Tommei citeert de heer Eversdijk en 
mij terecht. Hij weet echter toch wel 
dat dat niet overeenkomt met de 
meest actuele stand van zaken van die 
beide visies. Ik neem aan dat hij ook 
het verslag heeft gelezen van de 
voortgangsrapportage van 27 juni 
1984. Ik vraag de heer Tommei dan 
ook waarom hij daaruit niet heeft 
geciteerd. 

De heer Tommei (D'66): Ik citeer 
daaruit niet, omdat in het verslag van 
dat mondeling overleg geen standpunt 
van de heer Te Veldhuis te vinden is. 
Hij heeft over de sluiting van de 
Oesterdam een groot aantal gesteld. 
Hij heeft daarover geen mening 
gegeven. Als hij vindt dat dat wel zo 
is, dan hoor ik dat graag. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De vorige week spraken 
wij over de besluitvorming inzake de 
afsluiting rond de Oosterscheldewer-
ken, en wel speciaal wat betreft het 
kostenaspect. Alle woorvoerders 
vonden dat het kostenaspect een 
belangrijk onderdeel moest vormen 

van een besluitvormingsproces. Nu 
heeft de minister ons weer een besluit 
ter goedkeuring voorgelegd. In 
vergelijking met de besluiten van 
1974 en 1976 is dat natuurlijk slechts 
een miniatuurbesluit. Maar, er zijn wel 
twee alternatieven met een niet 
onbelangrijk kostenverschil. 

Gedachtig aan het spreekwoord 
'een ezel stoot zich in het algemeen 
geen twee keer aan dezelfde steen' 
wil ik evenals in 1976 kiezen voor de 
goedkoopste oplossing, en dat is de 
zandsluiting. Voor onze fractie komt 
daar nog een zeer belangrijk punt bij. 
Wij hebben zowel uit een oogpunt 
van kosten als om waterhuishoudkun-
dige redenen ingestemd met het niet 
doorgaan van de bouw van de 
zogenaamde liftsluis in de Oesterdam. 

Er komt nu een eenvoudige kleine 
sluis, geschikt voor vissersschepen en 
jachten. Uiteraard is dit een bittere pil 
voor de beroepsbinnenvaart en voor 
de stad Bergen op Zoom. In de 
verschillende debatten zijn daarover 
al heel wat woorden gevallen. 

Het verschil in steensluiting of 
zandsluiting heeft nu ook weer 
duidelijke repercussies op die zelfde 
beroepsbinnenvaart. Bij een zandslui-
ting zal die scheepvaart daarvan 
ongeveer een half jaar ongerief 
ondervinden; bij de sluiting met 
stenen wordt dat ongeveer een jaar. 
Na alles wat er dus over-de Bergse-
diepsluis te doen geweest is, zullen de 
schippers bij een steensluiting dan 
ook niet geheel ten onrechte menen 
dat ze nu dubbel gepakt worden. 

Wat die scheepvaart betreft, 
vernemen wij van de minister toch 
wel graag wat de effecten zijn op het 
stromingsbeeld bij de uitmonding van 
het Schelde-Rijnkanaal in het Volkerak 
gedurende de tijd dat wel de Oester-
dam gesloten is, maar de Philipsdam 
nog niet, aangezien de aanleg in de 
tijd gezien wat is uitgeschoven. Er 
blijven dan in het toekomstige 
Zoommeer getijstromen lopen. In 
hoeverre hebben die nadelige effecten 
op de Nederlandse en Belgische 
binnenscheepvaart? 

Wat het milieu betreft, is het 
onmiskenbaar zo, dat enerzijds zand 
een beweeglijker materiaal is dan 
stenen zodat grotere verspreiding 
mogelijk is en zelfs ook verwacht mag 
worden. Anderzijds is een langere 
duur van het sluitingsproces en dus 
een langere schommeling in de 
zout-zoet-gradiënten van het water op 
de oesterspercelen achter de Ooster-
scheldedam ook een factor die qua 
milieu meer nadeel dan voordeel zal 
brengen. 

Bij wijzigingen in het eco-systeem 
hebben wij, indien wij de nodige 
voorzichtigheid betrachten, de natuur 
vaak mee, omdat er altijd in de natuur 
het ingeschapen mechanisme van 
natuurlijk herstel is ingebouwd. Het 
Grevelingenmeer is hiervan onder 
andere een sprekend bewijs. Er wordt 
geopperd dat er gemanipuleerd moet 
worden met de hoofddam door 
enkele dagen te sluiten. Daar is die 
dam echter op gemaakt en zelfs voor 
bedoeld. Hij is gemaakt om enkele 
dagen, meestal in het najaar of in het 
voorjaar in het stormseizoen te 
sluiten. Er wordt dan wel gezegd dat 
de vogels in oktober in de rui zijn; de 
stormen komen meestal na oktober; 
ik dacht dat de vogels ook nog wel 
vroeger in de rui waren dan in 
oktober. 

De heer Tommei (D'66): Om misver-
standen te voorkomen; bedoeld was 
te zeggen; de trek; de rui slaat meer 
op mijzelf. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Goed. Ik denk in ieder 
geval dat de rui en de sluiting dikwijls 
nog ver genoeg uit elkaar liggen! 
Daar behoeven wij dus ook niet zo 
verschrikkelijk bang voor te zijn. 

Wij worden wel geroepen, in alles 
de nodige voorzichtigheid te betrach-
ten. Dat wil echter bepaald niet 
zeggen dat alleen het bestaande goed 
is. Wij worden in de opdracht van de 
Schepper niet alleen geroepen om te 
bewaren maar ook om te bouwen, zij 
het dan met de nodige voorzichtigheid. 
Dat doet onze fractie in dit geval met 
de minister kiezen voor de zandslui-
ting. 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij spreken vandaag met 
de minister over de brief die wij 
kregen op 1 mei 1984 en die uiteraard 
een aanvulling is op hetgeen ooit via 
rapportages tot ons is gekomen. Wij 
gaan dus uit van de gegevens die nu 
op tafel liggen. 

Ik begin met een opmerking in 
positieve zin, die overigens al eerder 
is gemaakt, namelijk dat het buitenge-
woon goed is dat de aanleg van de 
Oesterdam niet wordt vertraagd. Het 
is jammer dat die van de Philipsdam 
wel moet worden vertraagd, maar dat 
kon niet anders. Bij de Oesterdam is 
dit niet het geval, want het beschermen 
van de Oosterschelde tegen het 
brakke water uit de Rijn-Scheldeverbin-
ding en ook tegen het water dat 
afvloeit uit West-Brabant, is van zeer 
groot belang. Dit geldt enerzijds voor 
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Eversdijk 

de schelpdierencultures en anderzijds 
voor het milieu. 

Ik wil vaststellen - misschien is het 
anders - dat die zandsluiting alleen 
maar bij de bouw van de steensluiting 
verschilt. Met andere woorden: als de 
dam straks klaar is en je hebt met die 
dam te maken, dan is deze afgewerkt. 
Als er van zandbelasting sprake is, 
dan zal dit naar mijn idee alleen maar 
het geval zijn gedurende de tijd dat er 
met zand wordt gewerkt. Daarna 
wordt die zaak bekleedt, zodat er geen 
verschil meer te zien is en - dit is veel 
belangrijker - te bemerken. Kan de 
minister dit bevestigen? Ik denk 
namelijk dat dit zo is. 

De minister zegt over de visserij: Ik 
stel dat door de korte duur van de 
manipulaties ten behoeve van de 
zandsluiting geen grote problemen 
ten aanzien van de visserij - hierbij 
wordt met name op de schelpdieren-
cultures gedoeld - zullen optreden. 
Kan de minister nog eens aangeven 
waaruit dit is gebleken? Ik zou het mij 
kunnen voorstellen dat dit uit labora-
toriumproeven is gebleken, maar ook 
dat er contact is geweest met het 
Delta-instituut in Yerseke ten aanzien 
van de schelpdieren. 

De heer Van Rossum wees er al op 
dat het inzake die zandsluiting erg 
positief is dat de scheepvaart minder 
hinder ondervindt. De binnenvaart 
komt toch al regelmatig in de proble-
men. Denk maar aan aan het kanaal 
door Zuid-Beveland en ook aan de 
Bergse diepsluis. Het is positief dat de 
binnenvaart hierbij geen hinder 
ondervindt. Is het overigens nog wel 
juist, te spreken van de Bergse 
diepsluis bij het sluisje dat wij daar nu 
gaan aanleggen? Ik zou daar toch 
liever een andere naam voor beden-
ken. 

De minister meldt dat de risico's 
van zandsluiting nog verder beperkt 
kunnen worden door het gebruik van 
een overmaat aan zand. De mosselhan 
del is echter in de periode dat die 
overmaat aan zand moet worden 
gebruikt, in volle gang. Kan die 
overmaat geen problemen geven bij 
het verwateren van de mosselen of is 
demogelijkheid dat het zand afstroomt 
met name naar de verwaterplaatsen, 
ook gezien de afstand, erg beperkt? 

Uit de samenvatting aan het eind 
van de notitie, die een aardig beeld 
geeft van de al of niet bestaande 
problemen, blijkt toch dat zandsluiting 
in ieder geval geen onoverkomelijke 
problemen oplevert. Alleen ten 
aanzien van het milieu is het dus een 
'nul streepje min' en zou er dus een 

lichte voorkeur moeten zijn. Daar 
staat uiteraard wel het een en ander 
tegenover, waarbij de kwestie van de 
f 15 miljoen - laten wij eerlijk zijn -
een niet onbelangrijke rol speelt. 
Gesteld dat wij op dit moment zouden 
terugkeren naar steensluiting, dus dat 
de Kamer de regering daartoe 
uitnodigt c.q. dwingt, gaat het dan 
nog om f 15 miljoen? Ik heb hier eens 
over na zitten denken, maar ik heb het 
gevoel, gevoed door enige ervaring, 
dat terugkeer naar een bepaalde 
situatie in het algemeen niet goedko-
per uitvalt en op zijn minst wel eens 
duurder, misschien aanmerkelijk 
duurder zou kunnen uitvallen, hetgeen 
de beslissing nog zou versterken. 

Als het goedkoper uitvalt door 
nieuwe technieken vind ik het ook 
prima maar ik heb eerlijk gezegd het 
gevoel, dat dit niet het geval zal zijn. 
Ik vind dat wij hier met elkaar over de 
laatste cijfers en gegevens moeten 
praten. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van het 
vijftiende voortgangsrapport heb ik 
gezegd dat volgens sommigen bij 
stilstand van het water in het Ooster-
scheldebekken gedurende meer dan 
een dag sterfte onder vissen vogels, 
schaaldieren en vegetatie optreedt. Ik 
moest die vergadering helaas voortij-
dig en in haast verlaten maar ik heb 
uit het verslag begrepen, dat de 
minister dit oordeel niet deelt. Zij ziet 
geen onoverkomelijke bezwaren. De 
minister heeft er volgens het verslag 
aan toegevoegd dat zal worden 
ingegrepen als onverhoopt negatieve 
effecten optreden. 

Hoe stelt de minister zich dat 
eventuele ingrijpen bij negatieve 
effecten voor? Welke negatieve 
effecten zijn te verwachten? Bij storm-
achtig weer moet worden gerekend 
met verheviging van de afkalving van 
schorranden. Waaruit zal dan het 
ingrijpen bestaan? Betekent het bij zulk 
weer: niet sluiten? 

Het tweede mogelijk negatieve 
effect betreft de fourageermogelijkheid 
van vogels. Het Oosterscheldebekken 
wordt wel een tankstation genoemd 
op de weg van de Wadden naar 
Zuid-Europa. Het intertijdengebied, 
het gebied tussen eb en vloed, zal 
enkele dagen slechts voor de helft 
beschikbaar zijn. Naar ik verneem zal 
voor sommige soorten vogels, met 
name kleine steltlopers, 24 uur niet 
fourageren dodelijke gevolgen 
kunnen hebben. Hoe constateert men 
of die gevolgen optreden? Wordt de 

operatie afgeblazen als er ernstige 
gevolgen zijn? De milieu-afdeling van 
de Deltadienst zal hiernaar ongetwij-
feld onderzoek hebben verricht. Het 
zou goed zijn als de minister in het 
kort een samenvatting van de resulta-
ten van dat onderzoek zou kunnen 
geven. 

Over de visserij, de schelpdiercultu-
res, is al iets gezegd, met name door 
collega Eversdijk. Hoe wordt geconsta-
teerd dat grote schade aan die 
cultures optreedt en hoe wordt de 
negatieve ontwikkeling eventueel 
tegengehouden? 

Hoort bij het eventuele ingrijpen bij 
grote negatieve effecten ook een 
steensluiting, met name in het geval 
complicaties optreden bij de verdere 
bouw van de stormvloedkering? 

Door bij stormachtig weer geen 
zandsluiting te verwezenlijken kan 
afkaveling van schorranden waar-
schijnlijk worden voorkomen. Ik heb 
de indruk, dat de schade aan mosselen, 
oesters en bodemfauna beperkt kan 
blijven mits men juist niet in het 
voorjaar de operatie uitvoert. Uitstel, 
in onvoorziene omstandigheden, tot 
het voorjaar van 1987 zou de bodem-
fauna grote schade kunnen berokke-
nen. Dat mag naar onze mening niet 
gebeuren. 'Rustig weer' en 'niet in het 
voorjaar' zijn dan ook de eerste twee 
eisen die aan zandsluiting moeten 
worden gesteld. 

Voorts moet vaststaan - dat is, denk 
ik, het belangrijkste - dat het fourage-
ren van vogels niet in ernstige mate 
wordt belemmerd, dat er geen 
beduidende sterfte optreedt in het 
gebied zelf of op het verdere traject 
van de vogeltrek en met name dat de 
sluiting in dit verband niet langer dan 
twee dagen zal mogen duren, met een 
kort, gedempt tij voor en na, vergelijk-
baar met het sluiten van de storm-
vloedkering bij zware stormen. Kan 
aan deze eisen, met name die van het 
fourageren, worden voldaan? 

Het sluiten van de kering bij deze 
gelegenheid, in afwijking van de 
oorspronkelijke plannen, mag geen 
precedent worden voor het beheers-
programma van de stormvloedkering. 
Dat dient opnieuw en op zich zelf 
beoordeeld te worden. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter. Ik wil beginnen met de 
procedure. Op 1 mei 1984 heeft de 
Kamer een bericht van de minister 
ontvangen over de zandsluiting van 
de Oesterdam, waarvoor zij had 
gekozen. Op 27 juni 1984 is dat besluit 
tijdens het mondeling overleg aan de 
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Te Veldhuis 

orde geweest. Het CDA en de PvdA 
hadden geen bezwaar, althans 
volgens het goedgekeurde verslag 
zijn er geen opmerkingen gemaakt. 

De VVD heeft, zoals de heer Tommei 
zei, vragen over de milieu-consequen-
ties en de visserij gesteld. D'66 heeft 
zich als enige fractie tegen de zand-
sluiting uitgesproken. De minister hield 
in het mondeling overleg vast aan de 
zandsluiting, zonder dat de Kamer 
zich daartegen verzette. Volgens ons 
mocht de minister er sindsdien dan 
ook redelijkerwijs vanuit gaan, dat de 
overgrote meerderheid van de Kamer 
akkoord ging met die zandsluiting. 

De heer Tommei (D'66): De heer Te 
Veldhuis suggereerde zoeven, dat hij 
tijdens het mondeling overleg wel 
degelijk een standpunt heeft ingeno-
men. Hij keert nu terug tot mijn 
stelling, namelijk dat hij alleen maar 
vragen heeft gesteld. Ik leid uit 
dat zelfde verslag af, dat geen antwoord 
is gekomen op zijn vragen. Dat was 
kennelijk ook niet nodig. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Zeker. Als 
de heer Tommei het verslag goed 
leest dan zal hij op pagina 2 zien, dat 
ik zelf een aantal vragen heb gesteld. 
Ik heb aan de minister gevraagd, of zij 
die vragen kon bevestigen en garanties 
kon geven. Overigens kon de minister 
geen waterdichte garanties geven. Zij 
heeft een dermate duidelijk antwoord 
gegeven, dat mijn conclusie, in de 
vraagstelling besloten, namelijk 
beroep op inventiviteit en creativiteit, 
was aangeslagen. Ik heb daar wel 
degelijk een mening verkondigd. 

De heer Tommei (D'66): Het 
antwoord van de minister handelde in 
genen dele over de sluiting van de 
Oesterdam. Het ging over de sluiting 
van de hoofddam. U hebt op uw 
vraag absoluut geen enkel antwoord 
ontvangen. Dat is niet alleen toen 
opgevallen, maar nu weer. Het 
verbaast mij , dat u dat niet is opgeval-
len. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Op pagina 
5 heeft de minister geantwoord 
volgens het verslag - ik heb zelf ook 
aantekeningen gemaakt - en dat 
antwoord heeft de fractie van de VVD 
gerustgesteld. 

De heer Tommei (D'66): Waar op blz. 
5 staat dan exact, wat de minister 
over de Oesterdam heeft gezegd? Wilt 
u dat eens voorlezen? Dat zou toch 
wel boeiend zijn. 

Minister Smit-Kroes: Ik heb over het 
totaal gesproken. Mag ik de duidelijk-
heid hier geven? 

De heer Te Veldhuis (VVD): Onderaan 
staat: 'De globale schatting zal geen 
onoverkomelijke bezwaren opleveren.' 
De negatieve effecten doen zich daar 
niet voor. 

De heer Tommei (D'66): Het gaat over 
de sluiting van de stormvloedkering, 
niet over de Oesterdam. 

De heer Te Veldhuis (VVD): In relatie 
tot de sluiting van de Oesterdam. 

De heer Tommei (D'66): Dat staat er 
absoluut niet. 

Minister Smit-Kroes: Ik heb het woord 
'totaal' bedoeld. Zo heb ik het ook 
uitgesproken. 

De Voorzitter: Het lijkt mij nu voldoen-
de toegelicht. 

De heer Te Veldhuis (VVD): Wat de 
conclusie betreft, meen ik, dat de 
Kamer de minister redelijkerwijs niet 
meer kan terugroepen, in ieder geval 
niet degenen, die op 27 juni hierover 
hebben gezwegen. Wat dit betreft, 
hebben D'66 en de VVD de belangen 
van milieu van visserij als enige die 
middag duidelijk naar voren gebracht. 

Zekerheidshalve wil ik toch nog een 
enkele vraag aan de minister stellen. 
Zijn er sedert 27 juni nog nieuwe 
ontwikkelingen gaande, waarmee 
thans rekening moet worden gehouden? 
Heeft de minister inmiddels voorberei-
dingen laten treffen voor de zandslui-
ting? Is de planning al rond? Zijn er 
kosten gemaakt? Zijn al overeenkorrv 
sten met derden - bij voorbeeld 
aannemers - gesloten, op grond 
waarvan niet meer teruggekomen kan 
worden? 

Ik geef toe, dat ik als niet gespeciali-
seerd kamerlid op het gebied van 
aquatische en waterbouwkundige 
aspecten een aantal zaken moet laten 
afhangen van de informatie, die wi j 
van deskundigen krijgen, in dit geval 
de notitie van de Deltadienst, de 
meest deskundige dienst op dit 
gebied. 

Via de zeef van de hoofddirectie 
Waterstaat, het departement en de 
minister zelf heeft ons die scoretabel 
bereikt, waarnaar de heer Eversdijk 
verwees. Alle aspecten, die bij 
zandsluiting en steensluiting aan de 
orde zijn, zijn daarbij uitvoerig aan de 
orde geweest. Afgezien van de 
financiële aspecten, biedt de keuze 
voor de ene of de andere constructie 
geen echte voordelen. 

Als je echter het financiële voordeel 
van de zandsluiting erbij betrekt, 
praten wij over minstens f 15 min. en 
wellicht zelfs f 20 min. Uit dat oogpunt 
is de keuze van de minister voor de 
zandafsluiting zeker niet onredelijk. 

De heer Tommei (D'66): Hoe komt de 
heer Te Veldhuis aan die f 20 min.? 

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik denk 
aan het uitstel van het gedeelte van 
de stormvloedkering voorzover 
daarmee een steensluiting is gemoeid. 
Ik zeg: Het zou kunnen als je tot 
zandsluiting overgaat. 

De heer Tommei (D'66): Maar u hebt 
voldoende aanwijzingen dat het zo 
zou moeten? 

De heer Te Veldhuis (VVD): Ik ga af op 
de notitie van de Deltadienst. Ik wil 
het wat sterker uitdrukken: Ik denk dat 
de minister met een open portemon-
naie op de bagagedrager zou rondfiet-
sen als ze dit financiële voordeel bij 
de toch al duur uitgevallen Ooster-
scheldewerken niet zou aangrijpen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij 
aan bij de vraag van de heer Zijlstra 
naar de reactie van de regering op 
onverhoopte negatieve effecten. 
Mogen wij ervan uitgaan dat de 
milieukundige begeleiding van de 
afbouw van de werken - waaronder 
deze Oesterdam - voldoende aandacht 
blijft krijgen en dat de door de commis-
sie-Leblanc voorgestelde bezuinigingen 
niet op dit specifieke punt betrekking 
hebben? 

Het onderhavige besluit zal zeer 
waarschijnlijk geen aantoonbare 
milieuschade veroorzaken. Maar kan 
de cumulatie van het uitstel van de 
Philipsdam, het gedeeltelijk sluiten 
van de stormvloedkering aan het eind 
van de bouw en de zandafsluiting van 
de Oesterdam en van de Philipsdam 
niet alsnog leiden tot een negatief 
effect voor stromingen, milieu en 
visserij? Is dat al eens onderzocht? Zo 
ja, welke resultaten had dat onderzoek? 
Zo nee, gaat de minister dat dan 
alsnog doen? 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De zorg, die de heer 
Tommei uitte op 27 juni, heb ik 
kennelijk nog niet kunnen wegnemen. 
Aan mij dus de taak uiteen te zetten 
dat hij zich niet zulke grote zorgen 
behoeft te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag 
beginnen met het beantwoorden van 
de vraag van de heer Eversdijk of nog 
steeds met die f 15 min. kan worden 
gerekend als toch nog wordt besloten 
tot steensluiting. De heer Te Veldhuis 
noemde in dit verband al het bedrag 
van f20 min. Als wi j echter zouden 
besluiten tot een steensluiting en het 
onderhavige besluit dus zouden 
herroepen, zou dat leiden tot meerkos-
ten in de orde van grootte van f40 
min. 
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Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat. 

Toen de heer Tommei aan het 
woord was, had ik verwacht dat de 
heer Van Rossum zou reageren met 
één van zijn bekende gezegdes. Hij 
had hem duidelijk kunnen maken, dat 
het op een gegeven moment ook een 
goede zaak is de zegeningen te tellen. 
Het kiezen voor een of andere formule 
is natuurlijk iets anders dan het 
realiseren ervan. Vorige week is 
gebleken dat de besluitvorming in de 
70'er jaren over dit grote project ook 
is gevoed door milieuoverwegingen 
en politieke overwegingen. 

Dat brengt mij tot de conclusie dat 
een gerealiseerd project - al is het dan 
niet helemaal ideaal - altijd meer 
waard is dan het almaar praten over 
een volmaakte oplossing terwijl het 
geld daarvoor niet beschikbaar is. Het 
is nu mijn opdracht om binnen de 
financiële mogelijkheden te komen tot 
een realisatie van dit project op de 
kortst mogelijke termijn. 

Wij leggen nu de laatste hand aan 
het zestiende voortgangsrapport en 
de commissie-Le Blanc heeft een 
aantal suggesties gedaan om enkele 
kostenverhogingen te compenseren. 
Ik reken er dan ook op, dat wij wat de 
overschrijdingen betreft met dat 
zestiende voortgangsrapport op nul 
zullen kunnen uitkomen. Deze teneur 
spreekt mij meer aan dan alle berichten 
die wij hiervoor naar de Kamer 
moesten sturen. 

De geachte afgevaardigen hebben 
verschillende concrete zaken aan de 
orde gesteld. Bij allen, maar ook bij 

mij, staat steeds voorop dat wij bezig 
zijn met de realisatie van een construc-
tie die een verbazende hoeveelheid 
geld als investering vergt en die 
tegelijkertijd een garantie moet 
bieden èn wat betreft de veiligheid 
- daarover mag geen misverstand 
bestaan; dat is en blijft prioriteit 
nummer 1 - èn wat betreft het 
milieubehoud. 

De afgelopen jaren is er ook een 
verbazingwekkende hoeveelheid geld 
geïnvesteerd in mankracht, kennis en 
deskundigheid om het milieu-onder-
zoek van de grond te krijgen. Dat nu 
blijkt niet voor niets te zijn geweest. 
Juist bij dat onderzoek hebben wij de 
afgelopen periode zoveel resultaten 
geboekt dat wij de vruchten ervan 
nog in de eindfase van het project 
zullen kunnen blijken te plukken. 

Wij weten nu veel meer dan in de 
zeventiger jaren - denk maar even 
aan 1976 - van de omstandigheden 
en de milieugevolgen die te verwach-
ten zijn. Op grond van die beslissingen, 
waaruit ook heel duidelijk de overtui-
ging spreekt dat het verantwoord is, 
ben ik tot het besluit gekomen om zo 
af te sluiten en niet met behulp van de 
stortsteen. 

Wij hebben in juni afgesproken dat 
er uiteraard een zeer intensieve 
begeleiding van het gehele proces zal 
moeten plaatsvinden en dat wij met 
de uitvoering van de milieumetingen 
elke keer weer de mogelijkheid 
hebben om in te grijpen indien er zich 
zeer onverwachte situaties voor 

zouden gaan doen waaruit blijkt dat 
het onverantwoord zou zijn, dat wij 
bezig zouden zijn met het weggooien 
van het kind met het badwater. 

Het heeft buitengewoon veel 
moeite gekost - ik wil hier nogmaals 
de nadruk op leggen - cm de kosten 
waarmee wij bij de Oosterschelde zijn 
geconfronteerd, met name de kosten-
verhogingen, te compenseren, dan 
wel ze te voorkomen, want ook dat is 
gebeurd en ook dat zal moeten blijven 
gebeuren tot het gehele project is 
afgerond. Ik vind dat wij steeds 
moeten bezien of compenserende 
maatregelen verantwoord zijn en of er 
in de eindfase van het project daarmee 
wellicht nog een aantal guldens 
- liefst heel grote bedragen - in te 
verdienen zijn. 

Over de zandsluiting, het voorstel 
dat ik de Kamer heb gepresenteerd, 
werd eensluidend gedacht, in tegen-
stelling tot wat de heer Tommei zei, 
nl. dat hij zich er niet bij aansloot. Als 
wij nu het besluit zouden herroepen, 
dan gaat het niet om f 15 min., 
hetgeen voor mij al reden genoeg is 
om mij af te vragen of dat inderdaad 
een alternatief is, maar om zo'n 40 
min. 

De heer Van Rossum heeft gevraagd 
naarde effecten op het stromingsbeeld 
bij de uitmonding van het Schelde-
Rijnkanaal, met name als de Oester-
dam wel, maar de Philipsdam niet is 
gesloten. Ik kan dat op dit moment 
niet precies vertellen, maar de 
nadelen voor de scheepvaart zullen 
gedurende die fase van het werk 
zoveel mogelijk worden beperkt, 
hetgeen met name dooreen intensieve 
scheepvaartbegeleiding gegarandeerd 
kan worden. 

De heer Eversdijk heeft gevraagd 
naar de risico's voor de schelpdieren-
cultures. Wij hebben hierover intensief 
contact gehad, onder andere met het 
Provinciaal Visserijcoördinatieorgaan 
in Zeeland. Wij hebben reden om te 
veronderstellen dat er geen al te grote 
problemen zullen zijn. 

De mosselpercelen blijven bevaar-
baar, zodat de handel gewoon kan 
doorgaan. Het zand stroomt niet naar 
de verwaterplaatsen. Wij zorgen 
ervoor dat het zoveel mogelijk in het 
sluitgat blijft. Indien er ingrijpende 
gevolgen te constateren zijn - dan 
spreek ik over extreme situaties -
zullen wij de sluitingsoperatie stoppen 
of vertragen, afhankelijk van deze in 
mijn ogen nog steeds theoretische 
mogelijkheid. De sluiting is gepland in 
het najaar. Wij hopen dat de problemen 
die de heer Zijlstra naar voren bracht 
dan van tafel zijn. Wij rekenen er 
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Smit-Kroes 

overigens op dat de sluiting niet meer 
dan twee dagen achtereen zal duren, 
zodat wij geen extreme gevolgen 
verwachten. 

De heer Te Veldhuis vroeg of er 
nieuwe ontwikkelingen zijn die nopen 
tot nieuwe oordeelsvorming over 
deze keuze. Dergelijke ontwikkelingen 
zijn er niet, zodat ik geen aanleiding 
zie op terug te komen op het besluit. 
Er is nog geen overeenkomst met de 
aannemers. Kosten zijn nog niet 
gemaakt, maar dat laat onverlet dat ik 
van mening ben dat wij niet terug 
moeten komen op dit besluit. Het 
spreekt vanzelf dat voorbereidingen 
worden getroffen. Aan de milieukun-
dige begeleiding wordt alle aandacht 
gegeven. Er is onderzoek verricht naar 
de negatieve invloed op de stromin-
gen. De resultaten daarvan zijn niet 
verontrustend, zodat er geen aanlei-
ding is tot somberheid hierover. 

Financiële redenen hebben mij 
genoopt om het voorstel tot sluiting 
te wijzigen. Na 1 mei hebben zich 
geen nieuwe situaties voorgedaan, 
behoudens de financiële consequen-
ties van het nu alsnog wijzigen van 
het beleid. Die consequenties zijn 
zodanig dat ik geen aanleiding zie, de 
Kamer nu weer met een nieuw 
voorstel te 'verblijden'. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 2 
minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
haar antwoorden. Wellicht wil zij mij 
in tweede termijn nog antwoord 
geven op mijn vraag naar de mening 
van haar collega's Braks en Winsemius 
over haar beleidswijziging. 

Minister Smit-Kroes: Het is een 
besluit van de ministerraad. De 
verrassing zal daarom niet groot zijn 
als ik zeg dat de ministerraad mijn 
gedachten deelt. 

De heer Tommei (D'66): Dat was ook 
niet exact mijn vraag. Ik vroeg of de 
procedure, zoals die in het kader van 
de planintegratie-milieu is afgesproken 
en vastgelegd, ook is toegepast. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat nu 
om twee zaken. De uitlating van de 
minister, dat herroeping van het 
besluit 40 min. kost, heeft mij verbijs-
terd. Op 1 mei kregen wij een brief 
van de minister. Het mondeling 
overleg werd toen vastgesteld op 27 
juni. Toen was alles nog open. Ik mag 

er dus van uitgaan dat het op dit 
datum nog steeds ging om een 
kostenverschil van 15 min. 

Anders hebben wij daar voor joker 
met elkaar zitten praten. Op 27 juni 
werd 's middags het mondeling 
overleg gehouden. Op 28 juni vraag ik 
's ochtends om een debat in de 
Kamer. Dat betekent dat de minister 
wist dat de Kamer zich nog een 
oordeel zou moeten kunnen vormen. 
De minister zet ons vervolgens 
volstrekt voor het blok, en wel door te 
zeggen dat de kosten niet meer f 15 
miljoen bedragen, maar f40 miljoen. 
Ik vind dat volstrekt onacceptabel. Als 
er voorbereidingen zijn gepleegd die 
geld kostten, dan had dat niet mogen 
gebeuren vóórdat het debat werd 
gehouden. 

Ik accepteer in het geheel niet het 
argument dat het nu wel f40 miljcen 
zal kosten. De minister wist dat het 
debat zou worden gehouden en dat 
de Kamer zich een oordeel voorbe-
hield. De woordvoerders van de 
verschillende fracties hebben zich op 
27 juni niet duidelijk bij haar standpunt 
aangesloten, zodat de minister er niet 
van uit mocht gaan dat het wel goed 
zou gaan. Tijdens het mondeling 
overleg zijn vragen gesteld, maar er 
zijn geen duidelijke afspraken ge-
maakt; men leze het verslag van het 
mondeling overleg. Daarom vind ik 
dat het bedrag van f25 miljoen niet 
mag meetellen. 

De minister zegt dat er zal worden 
ingegrepen als het fout gaat. Er kan 
echter niet effectief worden ingegre-
pen. Als er eenmaal vogelsterfte 
optreedt, duurt het op zijn minst nog 
een aantal uren - zo niet veel langer -
voordat effectief kan worden opgetre-
den. Ik heb het gevoel dat een 
eventueel besluit om nog iets te doen 
als het fout gaat, een zelfde soort 
besluit is als in 1976 is genomen. 
Toen wisten wij dat wij de Oosterschel-
dedam zouden bouwen en dat het 
niet zou kunnen voor het ter beschik-
king staande bedrag. Wij deden het 
toch, omdat het zo goed uit-
kwam. Zo'n besluit moeten wij niet 
opnieuw nemen. 

Er zal een afweging moeten worden 
gemaakt tussen de extra kosten - die 
wegen ook bij ons erg zwaar - en de 
schade aan het milieu. Een ieder zal 
daartoe een afweging moeten maken. 
De minister heeft dat ook gedaan. Ik 
vind dat ook de fracties dat moeten 
doen. Om die reden vraag ik de 
Kamer een uitspraak op dit punt. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tommei 
en Lankhorst wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat haar vaste commis-
sie van Verkeer en Waterstaat bij het 
mondelinge overleg op 1 november 
1983 in meerderheid - waaronder de 
woordvoerders uit de fracties van het 
CDA en de VVD - akkoord is gegaan 
met het sluiten van het Tholense Gat 
in de Oesterdam met stortsteen; 

constaterende, dat de minister nadien 
alsnog heeft besloten het Tholense 
Gat met zand te sluiten; 

overwegende, dat dit besluit schadelijk 
is voor het natuurlijke milieu en voor 
de visserij; 

betreurt het besluit en dringt er bij de 
regering op aan, het Tholense Gat 
met stortsteen te doen sluiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 81 (12 449). 

D 
De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen schande om na 
ongeveer een jaar op basis van 
nieuwe gegevens een ander standpunt 
in te nemen' als men wijzer is gewor-
den. De notitie die wij van de minister 
hebben gekregen, en dit korte debat 
hebben ons aanmerkelijk wijzer 
gemaakt. Ik kom straks nog even op 
de financiële afwikkeling van de zaak 
terug. Het gaat daarom niet aan, in 
moties uitspraken vast te leggen die 
eerder tijdens een mondeling overleg 
zijn gedaan. Het lijkt mij een nogal 
vreemde procedure, te meer daar wij 
nu debatteren op basis van een ander 
stuk en op basis van uitspraken van 
de minister. Maar goed, het is het 
goede recht van de heer Tommei om 
een dergelijke motie in te dienen. 

Vervolgens maak ik ter zijde nog 
een kleine opmerking. De minister 
heeft nog geen nieuwe naam bedacht 
voor de Bergse-Diepsluis. Wellicht 
mag ik haar een suggestie doen; 
noem de sluis voortaan de 'Piepsluis'. 
Het wordt zo'n klein gaatje dat er toch 
bijna niets door kan! 

De volgende opmerking is een 
serieuze opmerking. Natuurlijk schrikt 
iedereen even van het bedrag van f40 
miljoen. Dat bewijst maar weer eens 
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dat het bij dit soort projecten nooit 
om kleine bedragen gaat. Bij voorbeeld 
bij de doorbraak van de Markiezaats-
kade liepen de kosten ook steeds op. 
Wij zijn daar begonnen met zo'n f 15 
miljoen. Uiteindelijk eindigde het op 
zo'n/ f32 mil joen, geloof ik. 

De heer Van Rossum (SGP): f42 
mil joen! 

De heer Eversdijk (CDA): Er is altijd 
baas boven baas! Het bewijst echter 
dat het bij dit soort zaken nooit om 
kleine bedragen gaat. Ik neem aan dat 
de minister het bedrag van f40 
miljoen wel kan onderbouwen. Bij dit 
soort zaken gaat het immers om grote 
bedragen. 

De minister zei dat wi j de zegeningen 
moeten tellen. Ik ben het daarmee wel 
eens. Wij moeten de zegeningen van 
al ons zwoegen tel len. Om de mense-
lijke inbreng enigszins te relativeren 
houd ik de minister Spreuken 10, vers 
22 voor! Aannemende dat de minister 
dit niet direct paraat heeft, zal ik het 
even citeren: 'De zegen des Heren, die 
maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan 
toe.' 

• 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ter vermijding van een 
misverstand allereerst het volgende: 
VVD en D'66 zouden als enige de 
milieu-aspecten verbonden aan eenén 
a twee dagen sluiting van de storm-
vloedkering in het mondeling overleg 
naar voren hebben gebracht. Ik maak 
bezwaar tegen deze 'duopolisering'. Ik 
heb bij het begin van mijn bijdrage in 
eerste termijn reeds gezegd, dat meer 
dan 12 uur 'gelijk waterpei l ' ernstige 
sterfte zou kunnen betekenen voor 
fauna en flora. Daaruit moet toch 
duidelijk genoeg blijken dat ook wij 
vraagtekens zetten bij een sluiting van 
de stormvloedkering, in dit geval 
samenhangend met de zandsluiting. 

Wij hebben tijdens dat mondeling 
overleg dan ook geen instemming 
betuigd met de zandsluiting. Wij 
wilden daarvoor eerst nog argumenten 
van de minister krijgen. Daarom heb 
ik in eerste termijn ook gevraagd. Wij 
hebben overigens ook zandsluiting 
niet afgewezen. 

De antwoorden die wi j voor de 
oordeelsvorming nodig hebben, zijn 
niet op alle punten door de minister 
gegeven. Zij heeft gezegd, dat de 
stormvloedkering voor de zandsluiting 
van het Tholense Gat niet meer dan 
twee dagen geheel gesloten zal 
worden. Met die garantie zijn wij 
tevreden. Op drie andere door mij 

gestelde vragen heeft zij echter geen 
antwoord gegeven. Ik heb ten eerste 
gevraagd of het niet in het voorjaar 
zal gebeuren. 

Ten tweede of het geen precedent 
zal vormen voor het beheersprogran-
ma van de stormvloedkering. Ten 
derde - en dat is misschien het 
belangrijkste - heeft zij niet geant-
woord op mijn vraag naar de resultaten 
van het onderzoek van de milieu-afde-
ling van de Deltadienst naar eventuele 
sterfte van vogels in het Oosterschel-
debekken of op de trek naar met 
name Zuid-Europa. 

D 
De heer Te Veldhuis (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister voor 
haar antwoorden. Ik heb in eerste 
termijn al gezegd dat het scoreplaatje 
van 1 mei voor ons vrij duidelijk was 
f 15 min. vonden wi j eigenlijk al 
voldoende voor de besluitvorming 
zoals de minister die had getroffen; 
f40 min. doet voor ons de deur dicht. 

Ik ben helemaal verheugd over de 
mededeling van de minister dat er nu 
een teneur is naar een 0%-overschrij-
ding bij de 16de voortgangsrapporta-
ge. Ik denk dat dit na alle jaren die wij 
hebben gehad met overschrijdingen 
nu eens een keer echt nieuws is, en 
goed nieuws. Prima, ga vooral zo 
door! Daaraan gekoppeld ben ik van 
mening dat er ook minder noodzaak 
bestaat om met name op het gebied 
van de milieukundige begeleiding er 
moeilijk te doen. Ik ben wat dat betreft 
erg blij met de toezegging van de 
minister, dat er een buitengewoon 
positief geluid ten aanzien van de 
milieukundige begeleiding mag 
worden verwacht. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De Ministerraad en ook de 
door de heer Tommei genoemde 
collegae hebben ingestemd met het 
besluit zoals het u geworden is. De 
heer Tommei stelt dat als hij het 
verslag leest van het overleg dat de 
Kamercommissie met de minister 
gevoerd heeft daaraan toch niet de 
indruk ontleend kan worden dat dit 
overleg de handen op elkaar heeft 
gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoef het 
verslag niet te lezen. Ik hoef slechts 
mijn geheugen te raadplegen. Ik heb 
immers het genoegen gehad zelf bij 
die vergadering aanwezig te zijn 
geweest. Hetgeen mij nog steeds 
helder voor de geest staat, is dat de 
commissie - overigens uiteraard met 
kritische vragen - in meerderheid zei: 

als dat op deze manier gaat, met deze 
toezeggingen, dan kunnen wi j ons 
daarin vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Als nu 
gevraagd wordt, waaruit is het te 
verklaren dat het toen f 15 min. en nu 
f40 min. gaat kosten, dan komt dat 
omdat het werk nu eenmaal doorgaat. 
Als tóen besloten was niet de zandva-
riant maar de steenvariant te kiezen, 
dan was er dit najaar een zanddrempel 
aangelegd en dat kan nu niet meer. 
Zo simpel is dat en daarin zit het 
verschil in kosten. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de minister twee 
vragen stellen. Hoe komt zij ertoe dat 
hiervoor in de commissie toestemming 
is verleend of dat er een meerderheid 
voor zou zijn? Daar is absoluut niets 
van terug te vinden in het verslag. Ik 
acht het verslag toch echt van groot 
belang. Ik kom bij mijn volgende vraag. 
De minister had kunnen weten dat één 
dag later deze Kamer het besluit zou 
nemen dat er een debat moet komen 
over de sluiting. Eén dag na het 
mondeling overleg! Heeft dit de 
minister tot geen enkele vorm van 
actie verleid? Er had bij voorbeeld een 
brief kunnen komen over de consequen-
ties. Er is echter van de kant van de 
ministergeen enkele actie ondernomen. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Nu breekt mijn klomp. Ik 
heb tijdens het overleg zelf vastgesteld 
- daar heb ik het verslag niet voor 
nodig - dat een meerderheid van de 
fracties in verschillende toonzettingen 
zegde ermee akkoord te kunnen gaan. 
Daarbij zijn ook de financiële conse-
quenties beschouwd. Er zouden echter 
uitspraken van mijn kant hebben 
moeten komen, bij voorbeeld in de 
richting van de heer Zijlstra, ten 
aanzien van milieu-effecten die zeer 
negatief zouden zijn. Men wilde de 
toezegging dat de zaak dan werd 
stopgezet en dat werd overgestapt op 
iets anders. Zo is het gegaan. De tijd 
gaat echter door. 

Die kan ik helaas niet stopzetten. 
Als de zaak eerder in werking was 
gezet, waren de voorbereidingen al 
genomen voor de zanddrempel. Het 
zou nu alleen nog met een steendrenv 
pel kunnen. Daar zit echter een 
verschil van prijs in. Ik wil de geachte 
afgevaardigde ook voorschotelen dat 
het alternatief is: een jaar later de 
sluiting van de Oesterdam. Voor zover 
ik heb begrepen, is dat het laatste wat 
de heer Tommei wi l . 

De heer Tommei (D'66): Dat is zonder 
meer duidelijk. Daar zal geen misver-
stand over bestaan. Ik ben van 
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mening dat de minister een verkeerde 
voorstelling van zaken geeft over dat 
mondeling overleg. De brief van de 
minister van 1 mei stond niet op de 
agenda. Op de agenda stond het 
voortgangsrapport. Bovendien is het 
verslag maatgevend, niet het geheu-
gen van de minister waarvoor ik 
overigens een groot respect heb. Het 
verslag is volstrekt duidelijk. Er is 
namelijk niet uit op te maken dat de 
fracties in meerderheid hebben 
ingestemd met het besluit tot sluiting 
in zand en niet in steen. 

De minister moet het verslag nog 
eens nalezen. In het verslag is hetgeen 
de minister zegt absoluut niet terug te 
vinden. Een dag later wordt in deze 
Kamer besloten om in een plenair 
debat een definitief besluit te nemen 
over de manier waarop de sluiting zal 
worden uitgevoerd. Ik vind dat de 
minister in gebreke is gebleven. Zij 
zegt nu dat er ernstige consequenties 
zouden zijn en dat allerlei werkzaanv 
heden moesten worden verricht. De 
minister heeft echter geen enkel 
signaal laten uitgaan naar de Kamer. 
Zij zegt dat wij daarom nu voor het 
blok staan. 

Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
stelt de zaken nu - zachtjes uitgedrukt -
onzuiver voor. Er is niets definitief 
beslist, want de dam ligt er nog niet. 
Het kan dus altijd nog. Ik wijs alleen 
op de consequenties. Er hangt 
namelijk nu een prijskaartje van 40 
miljoen gulden aan. Mijn exegese van 
de bijeenkomst van de kamercommis-
sie - ik had het genoegen om uitgeno-
digd te worden om die bijeenkomst 
bij te wonen - is een andere dan die 
van de geachte afgevaardigde. Veel 
commissieleden die tijdens die 
bijeenkomst spraken, zijn ook in deze 
Kamer aanwezig. Zij zwijgen nu, 
Daaruit maak ik op dat zij met mijn 
exegese instemmen. Ik meen dan ook 
te mogen veronderstellen dat ik het 
niet bij het verkeerde eind heb! 

De heer Tommei (D'66): Het is 
duidelijk dat die sprekers ook toen 
met het verslag hebben ingestemd. 
Het verslag is vastgesteld. Dat telt 
dus. Het gaat niet om de indruk die de 
minister van die bijeenkomst heeft 
overgehouden. Daarover mag geen 
misverstand bestaan. 

Minister Smit-Kroes: Ik heb mij al 
zorgvuldig uitgedrukt in de vierde 
interruptie! Ik heb gezegd dat mijn 
exegese van het verslag een andere is 
dan die van de geachte afgevaardigde. 

Ik heb tijdens de vergadering en na 
lezing van het verslag vastgesteld dat 
een meerderheid - wellicht niet met 
groot enthousiasme - achter mijn 
voorstel stond en staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik 
bij een vraag van de heer Zijlstra. Bij 
mijn weten heb ik wel geantwoord dat 
het werk in het najaar zal worden 
uitgevoerd. Dat zit in ieder geval in de 
planning. Ik meen dit in antwoord op 
een vraag van de heer Tommei al te 
hebben vermeld. De heer Zijlstra heeft 
gevraagd of er sprake zal zijn van een 
precedent. Het gaat dan echter over 
de procedure met betrekking tot het 
beheer waarover ik de Raad van de 
Waterstaat advies zal vragen. De 
rapportage van de milieu-afdeling. In 
de besluitvorming op het departement 
en in mijn kiezen voor dit alternatief is 
natuurlijk ook de rapportage van de 
milieu-afdeling meegenomen. 

Daaruit kan duidelijk worden 
opgemaakt dat de negatieve effecten 
binnen de perken blijven. Het komt 
overeen met het ingrijpen bij een 
storm. Ik herinner mij dat de heer Van 
Rossum of de heer Te Veldhuis bij 
een vorige vergadering tijdens een 
interruptiedebat heeft opgemerkt dat 
wij praten over iets waarvoor de 
stormvloedkering juist gebouwd 
wordt. Het effect zal niet erger zijn 
dan wanneer de stormvloedkering bij 
storm in werking treedt. 

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! 
Mijn opmerking betrof voornamelijk 
de mogelijkheid tot fourageren door 
de vogels. Ik mag nu dus concluderen 
dat er een rapportage over dat aspect 
heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt 
dat er geen ernstige gevolgen voor de 
daar fouragerende vogels te verwach-
ten zijn. 

Minister Smit-Kroes: Bij de keuze 
waarvoor ik stond zijn de aspecten 
van aantasting van het milieu, zowel 
van de schorren, als van de vogels en 
de schelpdierencultuur bekeken. Ik 
heb vastgesteld dat een dergelijk 
risico te overkomen is. Het effect zal 
niet groter zijn dan wanneer wordt 
ingegrepen bij een storm. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, dinsdag 
aanstaande over de ingediende motie 
te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
begroting van inkomsten en uitgaven 

van het Rijkswegenfonds voor het 
jaar 1982 (verzamelontwerp; eerste 
wijzigingsvoorstel) (18201). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! De 
eerste wijziging van de begroting 
voor 1982 van het Rijkswegenfonds-
oude stijl is, naar de toelichting 
suggereert, ook de laatste. Over dat 
laatste laten wij ons hier niet uit. Er is 
nog een wetsontwerp in behandeling 
dat de begrotingen van het fonds over 
1978 tot en met 1980 aanpast. Optimis-
me ten aanzien van deze zaken kan 
ook feitelijk onjuist zijn, zoals later kan 
blijken. Een voorzichtiger reactie van 
de memorie van toelichting zou de 
minister niet misstaan. 

Dat geldt ook voor andere zaken in 
dit wetsontwerp. Wij willen het dan 
niet hebben over de Voorjaarsnota 
1982 en evenmin over meevallende 
aannemingsprijzen. Normale begro-
tingsbehandelingen bieden daartoe 
plaats en gelegenheid. Wat ons nu 
wel bezig moet houden, is de discre-
pantie die een suppletoire begroting 
moet illustreren tussen de geprojec-
teerde en de feitelijke uitvoering van 
werken. Wij hebben bezwaar tegen 
het schermen met planologische 
moeilijkheden als die er in feite niet 
zijn. Dat gebeurt wel. 

In Amsterdam is de aanleg van 
rijksweg 1 vertraagd door planologi-
sche moeilijkheden. In 1982 heeft 
minister Zeevalking op vragen van 
één der collega's geantwoord dat 
budgettaire omstandigheden een 
verdere aanbesteding van rijksweg 1 
niet mogelijk maakten. Hoe kan dat nu 
eigenlijk? 

Het voorbeeld van Voorburg is nog 
belangwekkender. Het college van B 
en W van Voorburg zou aanvankelijk 
geen bouwvergunning willen geven. 
In ons recht is het zo dat een aange-
vraagde bouwvergunning binnen 
twee maanden moet worden verleend 
of afgewezen. Een afwijzing is alleen 
mogelijkals niet aan het bestemmings-
plan of bouwtechnische voorschriften 
wordt voldaan. Ik neem aan dat 
Rijkswaterstaat de nodige kennis in 
huis heeft. 

Nu vindt budgettaire inpassing pas 
plaats nadat planologische inpassing 
heeft plaatsgevonden, zo luidt de 
eerder tussen regering en Kamer 
overeengekomen regel. Er is dus iets 
niet in orde als plotseling na de 
budgettaire inpassing planologische 
problemen opdoemen. Er zijn wel 
middelen op de begroting beschikbaar, 
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er is geen bouwvergunning maar wel 
een groen sein voor planologische 
inpassing. 

Dit probleem wordt in de nota naar 
aanleiding van het verslag opgelost: 
soms worden projecten ten aanzien 
waarvan politieke toezeggingen zijn 
gedaan in een eerder jaar dan aanvan-
kelijk de bedoeling was in de begroting 
opgenomen. Er kunnen dan, alsnog, 
planologische inpassingsproblemen 
ontstaan. Deze handelswijze waarbij de 
Kamer niet op adequate wijze wordt 
ingelicht, keuren wij af. De daarvoor 
verantwoordelijke minister Tuynman is 
inmiddels van het toneel verdwenen. 

Wij vinden dat de Kamer onjuist is 
voorgelicht door de regering. Het in 
uitvoering nemen van werken behoort 
bij de budgettaire inpassing geen 
vertraging meer op te kunnen lopen 
door planologische en daaraan 
verwante problemen. 

Omgekeerd behoort de regering 
voorstellen tot het voteren van 
gelden op basis van politieke toezeg-
gingen die wellicht niet kunnen 
worden gehonoreerd, omdat nog 
allerlei technische problemen moeten 
worden opgelost, te vermelden in de 
begrotingsstukken. De Kamer kan er 
dan tenminste op toezien dat schaarse 
middelen uit het fonds niet besteed 
worden. Wij zijn derhalve niet tijdig 
voldoende ingelicht. Ik verzoek de 
minister het nodige eraan te doen op 
dat herhaling wordt voorkomen. 
Tegen dezelfde achtergrond is niet te 
verteren dat de omlegging 't Zand in 
het uitvoeringsschema wordt opgeno-
men en dat vervolgens planologische 
moeilijkheden het niet mogelijk 
maken dat werk aan te vangen. 

Ik heb nog twee andere opmerkin-
gen. Het opnemen van stelposten 
voor storm- en winterschade is 
ramingstechnisch te verdedigen. De 
ons niet bekende onderhoudsnorma-
tiek voor de begroting kan dit met zich 
brengen. Wij vinden wel dat overschrij-
ding van deze post de vraag doet 
rijzen, of andere overheden dan ook 
recht hebben op een extra bedrag uit 
's rijks kas. In het algemeen beantwoor-
den wij deze vraag nog steeds 
bevestigend. De regering wijst zo'n 
uitkering aan de andere overheden af. 

Vroeger kon dat wel, bij voorbeeld 
in 1963, maar nu niet. Ook hierin 
behoort eigenlijk een bestendige lijn 
te worden ontwikkeld. Wij spreken de 
wens uit dat de minister dit onderwerp 
nu aan de orde wil stellen in het 
gesprek met de andere weg beheerders 
in het kader van de WUW-operatie. 

De heer Rienks (PvdA). 

Dat brengt mij op de reorganisatie 
van het wegbeheer. Toen wij die nota 
in 1983 behandelden, heette het dat 
overdrachten zoveel mogelijk zouden 
worden beperkt tot de generale 
herziening van het beheer bij wet. 
Alleen de pijplijn mocht schoon. Het 
is bekend dat die pijplijn zeer lang is 
bij Rijkswaterstaat. Tien jaar is echt 
heel normaal. Er zijn nu nog 13 
gevallen in die pijplijn. 

Hopelijk wil de minister in de 
memorie van toelichting bij de 
komende begroting het einde van die 
pijplijn zichtbaar maken door de 
desbetreffende gevallen overduidelijk 
te rapporteren. Ook hierover behoort 
de Kamer voldoende informatie te 
hebben. Begrijpen wij het goed dat 
naast deze schoning een budgettair 
neutrale ruil plaatsvindt als daartoe 
mogelijkheden bestaan? Daarin 
voorzag de WUW-nota niet. 

De nota Wet uitkering wegen en 
reorganisatie wegbeheer vindt niet 
erg snel voortgang in zijn afdoening. 
De minister wil nu zonder voorwaarden 
vooraf om de tafel met het IPO, de 
VNG en de Unie van Waterschappen. 
Daarmee komt zij terug van een 
eerder aan de Kamer voorgelegd 
randvoorwaardenkader. Wij hebben 
bij de behandeling van de nota tegen 
dat kader gepleit. Dat is dus een 
wending ten goede, maar het tempo 
lijkt in onze ogen nergens naar. Dat 
laatste is te zien op de Nederlandse 
wegen. 

Dat vinden wij bijzonder ernstig. Wij 
manen de regering tot spoed, wil de 

verkeersonveiligheid niet toenemen 
door een afnemende bereidheid van 
en mogelijkheid voor wegbeheerders 
om adequate onderhoudsvoorzienin-
gen te treffen. Wat doet de minister 
nu om het tempo echt te verhogen 
van de voortgang van de reorganisa-
tieprocedure? Is de 63,5 miljoen 
achterstallige wegenuitkering nu al 
uitgekeerd? 

Het rijkswegenplan is een wettelijke 
planfiguur die herziening behoeft, 
maar die daarom geen vrijbrief voor 
de minister is om niet taakstellend te 
werk te gaan. Er moest een Rijkswe-
genplan 1978 komen. Dat zou met 
medeweten van de Kamer er een van 
1982 worden. Het is nu bijna 1985 en 
de Kamer zou het concept nog 
eenmaal mogen zien. Wij hebben het 
echter nog steeds niet gezien. 

Mijn opmerkingen hebben gemeen 
dat gewekte verwachtingen op basis 
van informatie van opeenvolgende 
kabinetten niet, niet tijdig of anders 
dan voorgenomen worden gereali-
seerd. Wij vinden dat de minister 
organisatorische maatregelen moet 
nemen om die zaken beter controleer-
baar te maken voor de regering en de 
Kamer zelf. 

Wij vragen de minister hier nog 
eens zeer concreet op in te gaan in de 
komende memorie van toelichting op 
de begroting van het Rijkswegenfonds. 
Wellicht kan nu een kader geduid 
worden. In ieder geval menen wij dat 
er verandering moet komen en dat 
het zo niet kan blijven. Door onvol-
doende informatie over de projecten 
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is het budgettaire kader te veel een 
toevalstreffer. Dat kan en mag niet in 
een ti jd dat schaarse middelen een 
belangrijke functie moeten hebben in 
de rantsoenering van de projecten, 
waar zij wel of niet beschikbaar voor 
zijn. Het is tegenover een kritisch 
toeziende Kamer niet te verantwoor-
den dat onvolledige en onvoldoende 
informatie in dit kader beschikbaar is. 
Hopelijk wil de minister daarin gaan 
voorzien. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Rienks heeft een 
aantal vragen gesteld bij de wijziging 
van de begroting voor het Rijkswegen-
fonds 1982. Ik wi l hem erop wijzen dat 
het gebruikelijk is dat na de voorjaars-
nota, indien daarin wijzigingen ten 
opzichte van de oorspronkelijke 
begroting zijn opgenomen, een 
wetsontwerp gemaakt wordt en dat 
aan het einde van het jaar een tweede 
wetswijziging opgesteld wordt. 
Wanneer beide in een wetsontwerp 
zijn gevoegd vind ik het juist om dit 
dan ook zo aan de Kamer te melden. 

Ten aanzien van het wetsontwerp 
waarin de begrotingen van het fonds 
van 1978 tot en met 1982 behandeld 
worden, bestaat, zoals de heer 
Rienks weet, een heel bijzondere 
situatie. Deze is te verklaren uit het feit 
dat in die wetswijziging alsnog een 
wettelijke voorziening gecreëerd moet 
worden voor de in de jaren 1978 tot 
en met 1980 op een aantal artikelen 
van het wegenfonds aangegane 
verplichtingen die leiden tot uitgaven 
in latere jaren. De heer Rienks weet 
beter dan wie ook in deze Kamer dat 
artikel 16 van de Comptabiliteitswet 
bepaalde verplichtingen in dezen oplegt. 

De heer Rienks heeft gevraagd of de 
redactie van de memorie van toelich-
ting niet wat anders zou moeten zijn. 
Na de korting van het Rijkswegenfonds 
in 1982 is echter dat antwoord 
gegeven. In 1983 is de situatie 
verbeterd. De heer Rienks weet zich 
dit ongetwijfeld nog te herinneren. 
Wij hebben toen een extra toewijzing 
gerealiseerd van 43,5 miljoen. De 
meevallende aanbestedingen hadden 
daar ook nog een duidelijk positief 
effect op. De verbetering van de 
voeding van het Rijkswegenfonds is 
aan de Kamer meegedeeld. Na de 
situatie die in de optelling ontstaan 
was, leek een en ander duidelijk in het 
gegeven antwoord. 

De heer Rienks heeft over Rijksweg 
1 rond Amsterdam gesproken. De 
uitvoering van Rijksweg 1 is met de 

verbetering van de bestaande financië-
le speelruimte naar voren gehaald. Ik 
heb toen gezegd dat een periode van 
twee a drie jaar tot de mogelijkheden 
te rekenen was. Wij zien nu het jaartal 
1989, uiterlijk 1990, geboekt voor de 
realisatie van het project ter plekke. 

De heer Rienks heeft ook gevraagd 
wanneer je nu start met een project. 
Je wacht in de meeste gevallen niet 
tot alle procedures zijn afgerond. Het 
is een samengaan van enerzijds het 
voteren van geld - dit is uiteraard 
buitengewoon belangrijk - en ander-
zijds het verkrijgen van de vergunnin-
gen. In de tijd schuiven deze dingen 
soms langs elkaar en soms precies in 
elkaar. Vooruitlopend op definitieve 
beslissingen zijn echter soms toch al 
startwerkzaamheden begonnen. Dit 
doet zich bij voorbeeld voor in de 
situatie bij Voorburg. 

De heer Rienks vindt de manier 
waarop het parlement in dezen is 
ingelicht, onjuist. Hij kwam hierbij op 
de informatie van minister Tuinman. 
Ik denk dat de heer Rienks op een 
dwaalspoor zit. Bij mijn weten is het 
wel gemeld. Gelet op de noodzakelijke 
werkwijze, namelijk het samengaan 
van het geld en de vergunningen, kan 
overigens wel de situatie waarop de 
heer Rienks doelt, ontstaan. Er moet 
wel altijd parallel gewerkt worden om 
grote vertragingen bij de start te 
voorkomen. De huidige procedure zet 
wat dit betreft volgens mij druk op 
een tijdige medewerking van derden. 
Wij zullen dus wellicht wat minder 
geconfronteerd worden met dit soort 
situaties. 

Er mag geen enkel misverstand 
over bestaan dat in het MPP steeds 
politieke toezeggingen expliciet 
worden aangegeven. Als ik mij goed 
herinner, is in het MPP 1984-1988 op 
pagina 33 een aantal van de projecten 
vermeld. 

De omlegging van 't Zand baart de 
heer Rienks zorgen. Het uitvoerings-
programma vermeldt de omlegging 
van 't Zand. Naar verwachting zal die 
in 1987 gereed zijn. De heer Rienks 
heeft nog iets opgemerkt over het 
opnemen van stelposten voor stornv 
en winterschade. Het betreft hierbij 
geen nieuwe procedure. Ook in het 
verleden was er bij het Rijkswegen-
fonds een aparte post voor storm- en 
winterschade. Overschrijdingen 
werden binnen het fonds gecompen-
seerd. De post bestaat thans niet 
meer. Afzonderlijk vindt nu een 
raming plaats. 

Een en ander wordt nu verwerkt in 
het artikel onderhoud. Dat wordt 
gedaan omdat het herstel bij de 

onderhoudsbestekken wordt betrok-
ken. Belangrijk blijft wel dat het 
allemaal uit de fondsgelden betaald 
wordt. Dat zal de heer Rienks niet 
verbazen. 

Ik heb uiteraard geen bezwaar 
ertegen om van de voortgang melding 
te maken ten aanzien van de proble-
matiek van bij voorbeeld de dertien 
door de heer Rienks genoemde 
gevallen inzake de pijplijn. Het is 
echter erg moeilijk daarover te 
rapporteren in de memorie van 
toelichting op de begroting voor 1985. 
De heer Rienks kan zich voorstellen 
dat de stukken alle formele stations al 
hebben gepasseerd. Ik zeg graag toe 
dat bij de behandeling van de begro-
ting de rapportage zal worden 
overlegd. 

De heer Rienks heeft gesproken 
over de schoning van de pijplijn met 
een budgettair neutrale ruil. Hij 
vroeg, wanneer dat mogelijk blijkt te 
zijn, of dat dan ook gebeurt. Hij vroeg 
tevens of daarin de Wet Uitkering 
Wegen niet voorzag. Als de betrokken 
partijen daaraan behoefte hebben en 
een en ander past inzake de functie 
van de verbindingen, dan kan dat 
uiteraard. De Wet Uitkering Wegen 
sluit zo'n overdracht niet uit. 

De heer Rienks vroeg ook nog 
wanneer ten aanzien van het bedrag 
van f63,5 min. tot uitbetaling wordt 
overgegaan aan degenen die een 
claim op tafel hebben gelegd. Voor 
het einde van het jaar is de uitbetaling 
te verwachten. 

De geachte afgevaardigde sloot zijn 
betoog af met op te merken: laten wij 
niet in de situatie blijven verkeren dat 
er onvoldoende informatie wordt 
gegeven. Ik snap niet helemaal 
waarop die uitspraak is gebaseerd. In 
de begroting wordt een uitgebreide 
specificatie gegeven van hoe een en 
ander in zijn werk gaat. Alle lopende 
posten worden daarin vermeld. 

In de discussies die rond de begro-
ting worden gevoerd, zowel over het 
Rijkswegenfonds, als over die van 
Verkeer en Waterstaat, heb ik steeds 
het gevoel gekregen dat wi j zeer 
uitgebreid en zeer open met elkaar 
over dit soort zaken en dus over de 
informatie zouden spreken. Ik zou het 
betreuren wanneer de indruk is 
ontstaan dat er zaken worden achter-
gehouden. Dat is absoluut niet waar. 
Als de realisatie afwijkt van de 
suppletoire begroting wordt daarvan 
in de volgende ontwerp-begroting 
melding gemaakt. 

De geachte afgevaardigde heeft 
gevraagd of ik mijn leven wat betreft 
de informatieverstrekking wi l beteren. 
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Er is een gezegde dat luidt dat de weg 
naar de hel is geplaveid met goed 
voornemens. Die weg staat niet op 
het rijkswegenplan. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
haar beantwoording. Toch maak ik 
nog een paar kritische opmerkingen. 

Ik heb aangetoond dat de term 
'planologische moeili jkheden' te pas 
en te onpas uit de hoed wordt 
gehaald om afwijkingen van de 
planning, die natuurlijk optreden als 
er een groot aantal projecten wordt 
uitgevoerd en daarna de planning aan 
de Kamer wordt voorgelegd, aan te 
geven. Dat toverwoord zou wat 
zakelijker gebruikt moeten worden. De 
Kamer moet ook meer inzicht hebben 
bij het opnemen in de planning, in de 
mate van zekerheid van uitvoering in 
het komende jaar. De minister heeft 
het voorbeeld van Amsterdam 
toegelicht en gezegd dat dit een puur 
budgettaire zaak was. In de stukken 
staat echter 'planologische moeilijkhe-
den'. De kernvraag van mijn interventie 
was dan ook: mag de Kamer nou 
weten welke problemen er op kunnen 
treden als de minister nieuwe werken 
in het uitvoeringsschema opneemt, 
deze in de begroting aangeeft en een 
jaar later blijkt dat die bedragen in het 
geheel niet of nagenoeg niet zijn 
aangesproken voor die bepaalde 
projecten? Er zijn dan natuurlijk 
mutaties geweest door tegenvallers 
elders, enzovoort. 

Wij vinden dat die planning zo 
controleerbaar mogelijk voor de 
Kamer moet zijn. De door mij genoenv 
de voorbeelden zijn er even zovele 
illustraties van dat de Kamer er van 
tevoren best weet van kon hebben. 
Wij lezen ook dat het gemeentebestuur 
van Voorburg niet zo gelukkig is met 
bepaalde voornemens. Er kan natuur-
lijk ook in een begroting van tevoren 
aan de Kamer worden meegedeeld 
dat er nog talrijke vergunningsproce-
dures zijn. De ambtenaren weten 
immers best dat er dan ook nog enige 
appeltjes zijn te schillen, die enige ti jd 
vergen. 

Als je dat op voorhand zegt, dan 
schuift alles weer jaren op. Ik weet dat 
dit soort zaken spelen. Wij vinden 
echter dat de minister moet zorgen 
voor adequate informatie voor de 
Kamer. Desnoods moeten er vertrou-
welijke stukken worden toegezonden. 
Als hier de indruk wordt gewekt dat 
planologische problemen zijn opgelost 
en er dus een ongestoorde uitvoering 

moet kunnen plaatsvinden, afgezien 
van technische problemen, die altijd 
kunnen rijzen, dan mag niet achteraf 
blijken dat die planologische bezwaren 
er wel zijn. 

Ik ben onthutst door de mededeling 
van de minister dat de f63,5 miljoen 
nog dit jaar zullen wordt betaald. Ik 
wijs erop dat de Kamer vorig jaar 
voor het kerstreces een motie heeft 
aangenomen, waarin de regering 
werd verzocht dat bedrag nog in het 
kalenderjaar 1983 u i t te betalen. Ook 
in dezen heeft de minister verzuimd, 
de Kamer erover in te lichten dat dit 
bedrag niet in 1983 zou worden 
uitbetaald. Wij hebben te horen 
gekregen dat het spoedig zou worden 
uitbetaald, dat er nog overlegd moest 
worden. Dat kan niet legitimeren dat 
het nu een jaar later wordt uitbetaald 
dan het tijdstip dat de Kamer voor-
stond. 

Ik wi l de minister met grote klem 
verzoeken, er met haar collega van 
Financiën nog voor Prinsjesdag voor 
te zorgen dat die f 63,5 miljoen, 
waaraan geen voorwaarden meer 
worden verbonden - dat heeft de 
minister zelf geschreven aan de 
andere wegbeheerders - wordt 
uitbetaald. Er is een basis van wantrou-
wen gegroeid. De Kamer heeft 
uitgesproken dat dit bedrag moet 
worden uitbetaald. Provincie en 
gemeente vragen waarom dit niet 
gebeurt, wat hier achter zit. De 
minister zegt het voorwaardenkader 
te laten vallen. Wij vinden het onjuist 
dat zo'n juridische verplichting om 
welke reden dan ook niet wordt 
gehonoreerd. Ik verzoek de minister 
dan ook dringend, het daarheen te 
leiden dat dit bedrag nog voor 
Prinsjesdag wordt uitbetaald. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen het taalgebruik 
nog zorgvuldiger afwegen. De heer 
Rienks heeft zelf al gezegd dat door 
bepaalde mededelingen op papier 
geesten opgewekt zouden kunnen 
worden bij partners, met wie wi j 
moeten proberen, overeenstemming 
te bereiken. 

Rekening houdend met die medede-
ling van de heer Rienks en met zijn 
andere wens zullen wi j proberen 
tussen Scylla en Charybdis door te 
zeilen. 

Ik heb gezegd, dat de betaling zo 
snel mogelijk zal geschieden. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijzig!.ig van de 
Instellingswet Productschap voor Vee 
en Vlees (18246). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat moet een vegetariër 
met een wetsvoorstel waarbi j de 
produktie van vlees is betrokken? Hij 
zou consequent tegen alle wetten 
kunnen stemmen waarbij de produktie 
van vlees in het geding is. Ik zal dat 
niet doen, omdat ik aanvaard dat 
naast mijn leefwijze vele andere 
leefwijzen in de samenleving voorko-
men. Maar ik moet zeggen, dat het 
soms wel moeilijk is om de consequen-
ties daarvan te aanvaarden ten 
aanzien van het doden van dieren en 
de wijze van fokken daarvan. 

De neiging om in opstand te komen 
tegen bepaalde toestanden zoals ik 
die waarneem is dan ook erg groot 
van ti jd tot t i jd. Door dit wetsontwerp 
te verwerpen, als wi j daartoe met 
onze geringe getalssterkte in de 
Kamer de mogelijkheid hadden, wordt 
echter in de situatie als zodanig niets 
veranderd. 

Het feit dat de fractie van D'66 heeft 
overwogen tegen dit wetsontwerp te 
stemmen is dus niet het gevolg van 
het feit, dat de fractiewoordvoerder 
vegetariër is. Het is ook geen gevolg 
van het bestaan van fundamentele 
bezwaren binnen D'66-kring tegen de 
functionering van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie in de landbouw in 
het algemeen, bezwaren die onder 
andere zijn aangegeven in de brochure 
van het wetenschappelijk bureau van 
D'66 'Het landbouwbestel en de 
positie van de boer'. Verwerping zou 
ook hier aan het bestaan en functione-
ren van de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie in de landbouw ten 
pricipale niets veranderen. 

Het feit dat wi j hebben geaarzeld 
ten opzichte van dit wetsontwerp 
heeft een geheel andere achtergrond. 
Het gaat daarbij om een ander aspect 
van dit wetsontwerp. Wij vinden, dat 
de regering op zijn minst de schijn 
wekt, een beleid van willekeur te 
voeren bij het streven naar een meer 
representatieve samenstelling van 
besturen in de sociaal-economische 
sector. Want wat is het geval? In het 
wetsontwerp gaat het erom, te komen 
tot een uitbreiding van het bestuur 
van het Productschap voor Vee en 
Vlees teneinde de ondernemersorga-
nisaties een meer representatieve 
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vertegenwoordiging te geven, iets 
wat op zich zelf door ons wordt 
toegejuicht. 

In het verleden heeft zich een 
soortgelijk geval voorgedaan waarbij 
de regering niet tot een dergelijke 
stap is gekomen. Het gaat daarbij om 
de samenstelling van het bestuur van 
de Sociale Verzekeringsbank. Een 
aantal jaren geleden is door de 
vakcentrale MHP gevraagd een 
vertegenwoordiger daarin te mogen 
aanwijzen en daartoe het aantal 
werknemerszetels met een uit te 
breiden tot zes. Dat verzoek werd 
door de regering afgewezen. 

Het is voor ons de vraag, waarom 
de regering nu wel komt met een 
wetsvoorstel om een meer represen-
tatieve vertegenwoordiging van 
ondernemersorganisaties in een 
bestuur te krijgen, terwijl een soortge-
lijk verzoek om te komen tot een meer 
representatieve vertegenwoordiging 
van werknemersorganisaties bij de 
SVB indertijd is afgewezen. Wel is 
toentertijd door de regering toegezegd, 
dat overleg zou plaatsvinden met de 
werknemersorganisaties in die 
betrokken sector, teneinde te bezien, 
of een andere zetelverdeling zou 
kunnen worden ingevoerd. Dat 
overleg zal zeker worden gevoerd; 
daarover heb ik geen twijfel. 

De vraag is echter, met welke 
intentie de regering dat overleg 
ingaat. Is de regering - deze minister -
van mening, dat in dat overleg van de 
kant van de overheid ervoor gepleit 
moet worden om het SVB-bestuur 
qua samenstelling te wijzigen om te 
komen tot een meer representatieve 
vertegenwoordiging van de werkne-
mersorganisaties, met name door 
toelating van de vakcentrale MHP? 
Het gaat daarbij om een in onze ogen 
vrij principiële zaak, omdat in het 
algemeen gestreefd moet worden 
naar een organisatie in de samenle-
ving, waarbij de opvattingen en 
deelbelangen van de belangrijkste 
groeperingen in de bestuurs- en 
adviesorganen in de verschillende 
sectoren zijn vertegenwoordigd. Ik 
wacht met belangstelling het antwoord 
van de minister af. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb groot respect voor 
de principiële opvattingen van de 
geachte afgevaardigde over de 
produktie en consumptie van vlees, 
maar ik heb begrepen, dat het niet de 
bedoeling is thans daarover van 
gedachten te wisselen. Evenzeer heb 

ik respect voor de opvatting van hem 
en zijn partij over het functioneren 
van de pbo in de landbouw, al houd ik 
het voor mogelijk, dat hij iets minder 
overtuigd is van de zegenrijke werking 
van deze organen dan ik. Ook daarover 
behoeven wij thans niet van gedachten 
te wisselen. 

Het is ook mijn uitdrukkelijke 
bedoeling om te komen tot een 
representatieve samenstelling van de 
besturen in de sociale sector, ook wat 
de pbo-organen betreft. De heer 
Nypels heeft gevraagd, waarom in het 
produktschap voor vee en vlees wel 
uiting wordt gegeven aan dat streven 
naar representativiteit en niet ter zake 
van de samenstelling van het bestuur 
van de Sociale verzekeringsbank. 
Staatssecretaris De Graaf heeft 
indertijd inderdaad overleg toegezegd. 
Dat overleg is echter nietzo eenvoudig. 

Met name aan werknemerszijde 
zien wij - vooral na de samenvoeging 
van NVV en NKV tot de FNV - dat er 
zeer grote verschillen zijn in omvang 
tussen de FNV, het CNV en MHP. Het 
gaat er nu om om te trachten - ondanks 
die zeer grote verschillen - te komen 
tot een redelijke vertegenwoordiging 
van de drie vakcentrales. Ik meen, dat 
dit per orgaan bezien zal moeten 
worden. Het hangt ook enigszins af 
van de aard van het orgaan. 

Sommige hebben een adviesfunctie, 
andere hebben tot doel het overleg te 
bevorderen en weer andere hebben 
voornamelijk een bestuursfunctie. 
Wellicht moet worden gekomen tot 
een andere vorm van representativiteit 
in de besturen van die organen en 
colleges door het lidmaatschap en het 
stemrecht van elkaar te scheiden. 
Zolang in besturen de regel 'one man, 
one vote' geldt, kan het verschil in 
omvang van de organen, die in die 
besturen vertegenwoordigd worden, 
alleen tot uitdrukking worden gebracht 
in het aantal bestuursleden. In vele 
gevallen krijgt men dan onhandelbaar 
grote colleges. 

Ik denk dat in ieder geval onderzocht 
moet worden of kan worden gekomen 
tot een scheiding van stemrecht en 
lidmaatschap zodat in een klein 
bestuur toch de omvang van de 
vertegenwoordigde organisaties tot 
uitdrukking kan worden gebracht. Per 1 
augustus 1986 speelt de samenstelling 
van het bestuur van de SVB. Mijn 
streven is erop gericht, ruim voordien 
het overleg af te ronden in het vertrou-
wen dat wij een oplossing bereiken 
waarin iedereen zich kan vinden. 
Onder die 'iedereen' zijn natuurlijk met 
name de zusterorganisaties van FNV 
en CNV van belang. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn antwoord. Ik begrijp dat het 
overleg over de samenstelling van het 
SVB-bestuur nog niet tot resultaten 
heeft geleid, ondanks het feit dat dit 
probleem al verschillende jaren 
speelt. Het is niet voor het eerst dat 
de vakcentrale MHP een verzoek heeft 
ingediend dat werd afgewezen. Ik heb 
begrepen dat dat mede verband 
houdt met de ingewikkelde situatie als 
gevolg van de fusie van NKV en NVV. 
Die fusie is overigens al een groot 
aantal jaren geleden voorbereid, dus 
dit kon men zien aankomen. Ik heb 
echter begrip voor dit probleem. 

Op nationaal niveau bestaat nu een 
groot aantal bestuursorganen, die 
soms ook een adviestaak hebben. De 
vakcentrale MHP wordt op nationaal 
niveau door de regering als een 
representatieve organisatie be-
schouwd. De situatie is echter zeer 
onbevredigend omdat het aantal 
zetels in een bestuursorgaan vrij 
willekeurig bepalend is voor het 
antwoord op de vraag of de vakcentrale 
MHP wel of niet wordt vertegenwoor-
digd. Het is een zeer curieuze situatie: 
bij vijf zetels komt de vakcentrale 
MHP niet in aanmerking voor een 
zetel, bij zes weer wel, bij zeven niet 
en bij acht weer wel! 

Het probleem betreft dus niet alleen 
een evenredige vertegenwoordiging 
op grond van getalsterkte in de 
besturen. Het aantal zetels oefent 
daarop een zeer vreemdsoortige 
invloed uit. Eén zetel meer of minder 
betekent dat de vakcentrale wel of 
niet wordt vertegenwoordigd. Dat blijf 
ik een zeer ongewenste situatie 
vinden. Of wij een onderscheid 
moeten maken tussen stemrecht en 
lidmaatschap weet ik nog niet. 
Daarover wil ik nog eens nadenken. 
Los daarvan meen ik dat de vakcentrale 
MHP, die gelukkig door iedereen op 
nationaal niveau als representatief 
wordt beschouwd, ook zetels moet 
hebben in de bestuursorganen in de 
sociaal-economische sfeer. Als dat is 
gebeurd, kunnen de overige zetels 
worden verdeeld naar evenredigheid 
van ledentallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met 
enige instemming kennis genomen 
van het antwoord van de minister. Ik 
ga ervan uit dat de regering bij het 
verdere overleg de intentie heeft het 
SVB-bestuur een representatief 
karakter te geven. Dat betekent in dit 
geval dat ook een plaats moet worden 
ingeruimd voor een vertegenwoordi-
ger van de vakcentrale MHP! 
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D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De regering erkent zeker 
de MHP als een representatieve 
organisatie en zal vanuit die erkenning 
het mogelijke doen om de MHP ook 
vertegenwoordigd te doen zijn in de 
besturen in de PBO-organisatie en in 
de andere besturen in de sociaal-eco-
nomische sector. Dat streven levert 
ook resultaat op, getuige het lidmaat-
schap van de MHP van de Sociale 
Verzekeringsraad en de Bankraad, 
organen waar recentelijk een vertegen-
woordiger van de MHP in heeft 
plaatsgenomen. 

De heer Nypels heeft er terecht op 
gewezen dat het vaak afhankelijk is 
van het aantal bestuursleden, hetgeen 
met name bij een systeem van one 
man one vote problemen zou kunnen 
geven. Die zouden kunnen worden 
opgelost door ontkoppeling van 
lidmaatschap en stemrecht. Dat is een 
mogelijkheid die wij nu bestuderen. Ik 
zeg de heer Nypels nogmaals en ten 
overvloede toe dat de intentie van de 
regering is de MHP ook vertegenwoor-
digd te doen zijn in het bestuur van de 
SVB. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PSP wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wetsvoor-
stel te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het verslag van een mondeling 
overleg over het project chemisch-
afvalverwerkend bedrijf (18418, nr. 2). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Waar een ondernemersge-
zind regeringsbeleid al niet toe kan 
leiden! Dat zien wij hier waar het gaat 
om de resultaten van een discussie 
tussen regering en parlement over de 
verwerking van het chemisch afval. Ik 
vind dat het beleid van de minister op 
dit punt fundamenteel ondeugdelijk is 
en ook ondoelmatig. 

Het gevolg van de nu gekozen opzet 
van een chemisch-afvalverwerkingsbe-
drijf is dat er geen enkele garantie 
bestaat dat het chemisch afval met de 
best mogelijke middelen zal worden 

verwerkt, dat er geen optimale 
stimulans naar het voorkomen en het 
hergebruik ervan wordt gegeven, dat 
de werkelijke vervuilers niet betalen, 
maar wel voor een prikje van hun 
afval afkomen, waarbij ze grotendeels 
ook nog de zeggenschap over de 
bedrijfsvoering krijgen, dat de staat 
de risico's draagt en er in ieder geval 
voor ruim 100 min. bij inschiet 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Op welke wijze komen de 
vervuilers dan voor een prikje van 
hun afval af? 

De heer Willems (PSP): Als uitgangs-
punt in de statuten van de commandi-
taire vennootschap is opgenomen dat 
er tegen concurrerende tarieven moet 
worden verwerkt en dat betekent dat 
men de tarieven in ieder geval 
zodanig - bij voorbeeld ontdaan van 
investeringslasten - zal vaststellen dat 
de aanbieders van het afval voor dat 
soort kosten niet op hoeven te 
draaien! 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): De tarieven worden toch 
afgestemd op die in het buitenland? 
Er kan dan toch ook niet worden 
gezegd dat het voor een prikje gaat? 

De heer Willems (PSP): U hebt mij 
niet de garantie horen geven dat in 
het buitenland met de best mogelijke 
technische middelen en op milieu-hy-
giënisch verantwoorde wijze afval 
wordt verwerkt. Daardoor kun je 
natuurlijk veel kosten drukken, vooral 

als je op allerlei wijzen van milieuhy-
giënisch verantwoorde verwer-
kingswijzen kunt afknabbelen. Ik vind 
dan ook niet dat moet worden 
uitgegaan van die concurrerende 
tarieven en de open grenzen. 

Men moet dan inderdaad concurre-
ren met situaties waarover je geen 
zeggenschap hebt qua wetgeving en 
milieu-hygiënisch verantwoordelijke 
opzet. Je moet bovendien in eigen 
land het eigen afval op een goede 
manier verwerken! 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Maar in dit geval behoort 
volgens mij onder 'concurrentie' ook 
te worden verstaan: een technisch 
juiste verwerking in het buitenland en 
ook milieuveilig! 

De heer Willems (PSP): Ja, maar zelfs 
de EG-richtlijn geeft niet de garantie 
dat het afval alleen naar die landen 
gaat die dergelijke garanties geven. 
Kijk maar naar de stort in België en 
naar afspraken met Oost-Duitsland of 
China. Wij kunnen daar geen enkele 
controle op uitoefenen; het is een 
puur vrije activiteit van de ondernemer 
en daar heeft de Nederlandse regering 
en parlement helemaal geen invloed 
en kijk op. 

Wij vinden dat wij zelf verantwoor-
delijkheid moeten dragen voor ons 
eigen afval. Bovendien heb je dan ook 
een druk op het bedrijfsleven om de 
stroom afval zoveel mogelijk te 
beperken; men kan het toch niet 

De heer Willems (PSP). 
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zomaar voor lage tarieven naar het 
buitenland brengen. 

Het is natuurlijk uiterst cynisch en 
ook tekenend voor dit kabinetsbeleid 
dat gewone burgers de deurwaarder 
op hun dak krijgen als ze de milieube-
lasting niet kunnen of niet willen 
betalen, terwijl multinationale chemi-
sche concerns hier met meer dan 100 
min. worden gesubsidieerd. 

Ook is het cynisch - en ik vind het 
een vorm van politieke zelfoverschat-
ting van het kabinet - dat de knieval 
voor de chemische bedrijven zover 
gaat dat zelfs in de statutaire doelstel-
ling van de nieuwe onderneming het 
huidige kabinetsbeleid voor onbepaal-
de tijd wordt vastgelegd. Er wordt 
namelijk vastgelegd dat er een open 
nationale en internationale markt 
moet zijn en dat concurrerende 
tarieven moeten worden gehanteerd. 
In de doelstelling zou eigenlijk 
behoren te staan dat het afval op een 
milieuhygiënisch optimale wijze 
wordt verwerkt. Daarop zou men zich 
moeten vastleggen en niet op een 
kabinetsbeleid dat, naar ik hoop, maar 
zeer tijdelijk is. 

De opzet van het bedrijf, een 
constructie met een CV en een BV, is 
ondemocratisch, zoals wij in het 
mondeling overleg al aanvoerden. De 
beslissingsstructuur is zodanig van 
opzet dat over heel wezenlijke 
besluiten, zoals bij voorbeeld het 
tarievenbeleid, unanimiteit nodig is. 
Als die unanimiteit er niet komt, is er 
geen oplossing. Ook de brief van de 
minister van 20 augustus maakt dat 
buitengewoon helder. 

In feite zal het erop neerkomen dat 
de chemische bedrijven het tarieven-
beleid kunnen bepalen, want de 
minister zal zeer huiverig zijn om niet 
tot overeenstemming te komen. 
Immers, zijn voorkeur gaat uitdrukke-
lijk uit naar de nu door hem voorge-
stelde opzet. Hij zal dus op alle 
mogelijke manieren proberen om 
deze constructie te redden. 

Bovendien heeft hij in de huidige 
structuur geen machtsmiddel. De 
chemische bedrijven hebben belang 
bij zo laag mogelijke prijzen en dus 
staat zelfs de compartimentering bij 
de deponie op de tocht en is de 
financiële continuïteit op wat langere 
termijn niet gewaarborgd. Het trieste 
is dat de overheid die het leeuwendeel 
van het geld geeft, daarbij in feite 
niets meer te zeggen heeft, behalve 
dan via de milieuvergunningen. Of er 
dan van de sluitpost" en de stofzuiger-
functie iets terecht komt, is sterk de 
vraag, want ook daarvoor zijn geen 
garanties gegeven. Integendeel zelfs! 

Wat de open grenzen betreft, lijken 
wij te zijn uitgepraat na een aantal 
debatten in deze Kamer. Daarom nu 
nog slechts een opmerking over de 
financiën. De minister vindt dat de 
tarieven concurrerend moeten zijn, 
zodat de staat de investeringen moet 
betalen. Wat is er dan tegen als die 
staat een heffing instelt op bij voor-
beeld de basischemicaliën om op die 
manier de investeringen te bekosti-
gen? Dan zal, zij het via een omweg, 
de vervuiler toch zelf betalen, terwijl 
de verwerkingstarieven laag kunnen 
blijven en zelfs concurrerend met het 
buitenland kunnen zijn. 

Dan kan ook de compartimentering 
worden betaald en kunnen de 'best 
technical means' worden toegepast. 
Het is een wat gekunstelde weg, dat 
geef ik toe. Wij blijven uitdrukkelijk 
voorrang geven aan hogere kostendek-
kende tarieven met gesloten grenzen. 
In de filosofie van de minister, waarbij 
de vervuiler moet betalen, kan hij de 
kosten via een heffing op de basische-
micaliën terugkrijgen. 

Gelet op de vele verschillen van 
mening in mondelinge overleggen en 
andere beraadslagingen over dit 
onderwerp zou een groot aantal 
moties thans gerechtvaardigd zijn. Ik 
beperk mij tot het indienen van een 
tweetal moties; één over de financie-
ring en één die tot doel heeft om de 
doelstelling te corrigeren. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Willems, 
Lankhorst, De Boois en Tommei 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de doelstelling van 
de op te richten AVR-Chemie CV. 
behoort te zijn het met de best 
beschikbare middelen op milieuhygië-
nisch verantwoorde wijze verwerken 
en verwijderen van chemische 
afvalstoffen; 

verzoekt de regering, er zorg voor te 
dragen dat deze doelstelling in de 
statuten van de op te richten onderne-
ming wordt opgenomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 5 (18418). 

Door het lid Willems wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op het uitgangspunt van de 
regering dat de verwerking van 
chemisch afval tegen 'concurrerende' 
tarieven plaats moet vinden; 

van mening, dat de verwerking van 
chemisch afval op milieuhygiënisch 
optimale wijze plaats dient te vinden; 

van mening, dat ook bij de verwerking 
van chemisch afval het beginsel dat 
de vervuiler betaalt zo goed mogelijk 
gehanteerd dient te worden; 

verzoekt de minister, een heffing op 
basischemicaliën in te stellen om op 
deze wijze in ieder geval de vaste 
lasten van de verwerking van chemisch 
afval door de AVR-Chemie CV. te 
bekostigen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar blijkt, wordt deze motie voldoen-
de ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6(18418). 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 27 juni en 29 augustus 
jl. voerde de vaste Commissie voor 
het Milieubeheer mondeling overleg 
met de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
over zijn voorstel tot het oprichten 
van een bedrijf voor het verwerken 
van chemisch afval. Ik stel voorop dat 
een dergelijk bedrijf, bestaande uit 
een verbrandingsinstallatie en een 
deponie, er zeker moet komen, en wel 
zo spoedig mogelijk. Dat moet het 
uitgangspunt zijn. 

Maar het plan dat de minister ons in 
zijn brief van 13 juni jl. heeft voorge-
legd, is geen goed plan. Het lijkt op 
het eerste gezicht aantrekkelijk, maar 
het breekt met tot nu toe belangrijk 
geachte milieuhygiënische principes, 
het kost de belastingbetaler zo'n f100 
miljoen en - wat het ernstigste is -
het is op de wat langere duur voor de 
oplossing van het chemisch-afvalpro-
bleem eerder schadelijk dan gunstig. 

Wat is namelijk het geval? De 
minister wenst bij dit project een 
samenwerkingsverband aan te gaan 
met acht grote chemische bedrijven. 
Daar is op zich zelf niets op tegen. 
Deze bedrijven, die grote hoeveelhe-
den chemisch afval produceren, 
hebben aan hun medewerking echter 
de voorwaarde verbonden dat zij hun 
afval zo goedkoop mogelijk moeten 
kunnen blijven verwerken en dat 
derhalve de grenzen open moeten 
blijven voor chemisch afval. Dat is 
een volstrekt begrijpelijke wens, maar 
de minister had er nooit mee mogen 
instemmen. Het gevolg is namelijk dat 
het nieuw op te richten bedrijf met zijn 
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tarieven moet concurreren met 
goedkoopste verwerkingsinstallaties 
binnen, maar ook buiten de Europese 
Gemeenschappen. Dat is alleen 
mogelijk als ver onder de kostprijs 
wordt gewerkt. Het verschil wordt 
bijgepast door de belastingbetaler. 

De belastingbetaler ziet het principe 
'de vervuiler betaalt' veranderen in 
'de vervuiler wordt betaald'! De op 
deze wijze kunstmatig zeer laag 
gehouden tarieven hebben nog een 
effect, namelijk dat het beleid dat er tot 
nu toe op gericht was om het ontstaan 
van afval te voorkomen of - waar dat 
niet mogelijk is - hergebruik van het 
afval te bevorderen, krachtig wordt 
tegengewerkt. Welk bedrijf steekt er 
immers nog geld in procesvernieuwing 
of activiteiten voor hergebruik van 
afval, als er een bedrijf is dat hetzelfde 
afval tegen een spotprijs accepteert? 
De lage tarieven belemmeren daardoor 
op de langere duur de oplossing van 
het afvalprobleem. 

Als klap op de vuurpij l krijgen wij 
dan na vijf of tien jaar, als de verbran-
dingsoven moet worden vervangen 
dooreen nieuwe, opnieuw de rekening 
gepresenteerd. Het bedrijf reserveert 
immers geen gelden voor vervanging. 
Gezonde bedrijfseconomische 
uitgangspunten zijn vervangen door 
het principe 'na ons de zondvloed'. In 
dit geval is dat een zondvloed van 
chemisch afval. 

Mijn voorstel voor het oplossen van 
het probleem van het chemisch afval 
luidt: grenzen sluiten, bij de verwer-
king kostendekkende tarieven hante-
ren en - vooral - een goede controle 
op illegale verwerking. Wat het laatste 
betreft zeg ik nog maar eens dat 
hierop al erg vaak door de Kamer is 
aangedrongen. 

Ik rond mijn betoog af met een 
enkele opmerking over de deponie die 
op de Maasvlakte is gedacht. Ik wens 
nadrukkelijk als uitgangspunt vast te 
leggen dat de deponie dient voor het 
tijdelijk opslaan van op dit moment 
nog niet verwerkbaar afval. Het mag 
in geen geval het Lekkerkerk van de 
toekomst worden. Het is daarom niet 
aanvaardbaar dat alle categorieën 
afval door elkaar worden gestort, 
want daarmee wordt een latere 
verwerking onmogeli jk of op zijn 
minst astronomisch duur. Comparti-
mentering is dus noodzakelijk. De 
discussie kan worden beperkt tot de 
vraag in welke mate compartimente-
ring moet plaatsvinden en niet öf 
compartimentering moet plaatsvin-
den. 

Ten slotte maak ik een opmerking 
over de voorgestelde lokatie van de 
deponie. Wil de minister in elk geval 
toezeggen dat de in 1964 ter bescher-
ming van het gebied Voornse Duin 
vastgelegde demarcatielijn - die over 
de Europaweg loopt en dan naar het 
noordwesten afbuigt - niet zal 
worden overschreden? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzitter! 
Het is eigenlijk spijtig dat het project 
chemisch-afvalverwerkend bedrijf nog 
steeds tot onenigheid leidt. Niemand 
twijfelt immers aan de zin van een 
dergelijk bedrijf. Over de opzet ervan 
verschillen de meningen. 

De intentieverklaring behelst de 
samenwerking tussen acht grote 
bedrijven, de gemeente Rotterdam en 
de staat der Nederlanden. Daartegen 
heeft de PPR-fractie op zich zelf geen 
principieel bezwaar. 

Wie echter ziet hoe de lusten en 
lasten over de tien participanten 
verdeeld zijn, moet tot de conclusie 
komen dat dit zeer ongelijk gebeurd 
is. Het Rijk draait immers voor de 
meeste kosten op: meer dan f 100 
min. voor de initiële investeringskos-
ten. En dat allemaal omdat niet langer 
de vervuiler betaalt, maar omdat er 
sprake is van een zodanige noodsitua-
tie dat een nationaal belang ermee 
gemoeid is en dus overheidsmiddelen. 

Dat betekent echter wel dat opnieuw 
het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' 
geweld wordt aangedaan. Als de 
vervuiler maar genoeg vervuilt, als er 
maar genoeg vervuilers zijn, dan is 
het Rijk blijkbaar bereid bij te springen 
en schaarse financiële middelen vrij te 
maken. Ik vraag mij toch af waar voor 
de minister de grens ligt. De minister 
zal wel weer met het stofzuigerverhaal 
komen; met het verhaal dat het 
chemisch afval anders over de muur 
gegooid wordt en dat effectieve 
controle daarop onmogelijk gebleken 
is. 

Dat betekent echter inmiddels wel , 
dat de vervuilers vrijuit gaan en de 
overheid - dus de gemeenschap -
voor de nonchalance en de kosten 
opdraaien. Kan de minister aangeven 
waar voor hem de grens ligt: voor 
welke activiteiten het uitgangspunt 
'de vervuiler betaalt' nog geldt en 
voor welke activiteiten niet meer? Kan 
hij verder toelichten waarom de 
chemische bedrijven niet voor de 
kosten opdraaien? Is het niet verstan-
diger het chemische produkt dan 
maar iets duurder te maken in plaats 
van in eerste instantie het vrije spel 
der maatschappelijke krachten rustig 

zijn gang te laten gaan en dan met 
gemeenschapsgeld de boel op te 
ruimen en te verwerken? 

Vreemd is het dat de acht deelne-
mende bedrijven zich niet garant 
gesteld hebben voor een volledige en 
optimale bezetting van het afvalver-
werkend bedrijf. Dat is toch met die 
forse rijkssteun niet te veel gevraagd. 
Waarom is die garantie niet verkregen? 

Over de export van chemisch afval 
hebben wij de afgelopen jaren bij 
herhaling gesproken. Ik heb al eens 
eerder betoogd - onder andere 
tijdens het mondeling overleg van 17 
november 1983 - dat ik in het stand-
punt van de minister een verschuiving 
waarneem en bepaald niet in positieve 
zin. Bij zijn aantreden was de minister 
naar mijn stellige overtuiging een 
grotere tegenstander van de export 
van het chemisch afval dan op dit 
moment. Ik verwijs in dit verband nog 
eens naar zijn schriftelijk gegeven 
antwoord van 21 december 1982, toen 
hij ongeveer anderhalve maand 
minister was. Toen schreef hi j : 'Het 
streven is erop gericht dat voor de 
chemische afvalproblematiek zoveel 
mogelijk oplossingen in Nederland 
worden gevonden. Dit is tevens van 
belang voor de bedrijfseconomische 
continuïteit van hier te lande gevestig-
de en nog te vestigen verwerkingsbe-
drijven.' Dat was dus - ik herhaal het 
nog maar eens - 21 december 1982 
en dezelfde minister. 

Als er over kwesties waarvoor 
unanimiteit vereist is geen unanimiteit 
verkregen kan worden tussen de 
participanten, wat gebeurt er dan? Ik 
geloof niet dat het artikel inzake de 
arbitrage daarin voorziet. Ik blijf dus 
nog steeds zitten met de vraag: wat 
geschiedt er op dat ogenblik. 

D 
Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van 
het CDA blijft als uitgangsstelling 
handhaven dat de vervuiler moet 
betalen voor de verwerking van het 
afval dat hij produceert. Het moge 
duidelijk zijn dat in dit speciale geval 
- het opzetten van een chemisch-afval-
verwerkend bedrijf - de regering 
afwijkt van deze regel. Er wordt 
immers op kosten van de overheid 
een verbrandingsoven van f100 min. 
geïnstalleerd terwijl de afschrijving op 
deze investering niet in de exploitatie-
rekening is opgenomen en dus niet in 
de tarieven voor toeleveringsbedrijven 
zal worden doorberekend. 

De enige reden waarom mijn fractie 
bewust akkoord gaat met afwijking 
van de grondregel 'de vervuiler 
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betaalt' is in dit geval de winst die 
geboekt kan worden op het terrein 
van het stofzuigen van de her en der 
verspreid geproduceerde kleinere 
hoeveelheden chemisch afval. Het 
onverantwoord wegwerken of 
onverantwoord exporteren van dit 
chemisch afval vinden wij een 
slechtere zaak dan het incidenteel 
medefinancieren van de overheid. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Laning maakt nu 
een zeer wezenlijk punt van het 
functioneren van die stofzuiger. Zij 
zegt dat daarom in dit geval afgeweken 
mag worden van de regel 'de vervuiler 
betaalt'. Ik zou haar willen vragen 
waarop zij de verwachting baseert dat 
het over de muur gooien van chemisch 
afval duurder is dan het goedkoop 
aanbieden. 

Immers, dan zou er sprake kunnen 
zijn van zo'n stofzuigerfunctie. Als er 
geen intensieve controle is op de 
gang van zaken met chemisch afval 
- en dat is blijkbaar het geval - heeft 
de stofzuigerfunctie alleen maar zin 
voor degenen die het afval voor veel 
geld naar het buitenland brengen en 
het dus niet over de muur gooien. 

Mevrouw Laning-Boersema (CDA): De 
stofzuigerfunctie heeft zin voor de 
kleinere hoeveelheden, waarvoor de 
minister straks lokale en regionale 
depots wil oprichten. Wij krijgen 
daarover nog een notitie. Ik kom 
hierop later in mijn betoog nog terug. 
Ik zie wel iets in die gedachte. Ik zie 
dat het nu niet kan. De minister heeft 
heel duidelijk gezegd: Als ik nu zou 
zeggen dat er achter iedere boom een 
agent moest staan om ervoor te 
zorgen dat het afval niet over de muur 
gaat, zou ik dat niet eens allemaal 
kunnen verwerken. Daarom hebben 
wij dit bedrijf nodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor 
ons dan ook vanzelfsprekend dat deze 
stofzuigerfunctie door de overheid 
adequaat wordt opgezet en gecontro-
leerd. De minister beloofde een notitie 
over de logistiek in januari 1985. De 
logistieke voorbereiding moet naar 
onze mening tijdig worden afgerond 
zodat, wanneer de nieuwe oven in 
1986 in bedrijf zal worden genomen, 
de stofzuiger direct aan het werk kan. 
Wat is het oordeel van de minister 
over dit tijdpad? 

De structuur van het nieuwe bedrijf 
- een commanditaire vennootschap -
lijkt ons niet de meest geëigende om 
te controleren of ervan de ideologische 
doelstelling, namelijk de stofzuiger-
functie, iets terechtkomt. De fractie 

van het CDA spreekt echter haar 
tevredenheid uit over de door de 
minister tijdens het mondeling 
overleg op 29 augustus jl. gedane 
toezegging om jaarlijks de Kamer een 
verslag betreffende dit bedrijf toe te 
zenden. 

Daarin zullen naast financiële 
aspecten met name ook de aard en de 
oorsprong van de ingezamelde 
stromen chemisch afval beschreven 
worden. Wij stellen er namelijk prijs 
op, jaarlijks in de gelegenheid te 
worden gesteld om na te gaan of de 
investering het gewenste rendement 
oplevert, dus of een groeiend percen-
tage van het 'klein chemisch afval' 
terechtkomt in deze oven. Wij rekenen 
ertevens op dat vooreen toenemende 
stroom afval in ieder geval verwerking 
bij dit bedrijf wordt gegarandeerd. 

Wat er in Brussel precies is afgespro-
ken over de export, is nog steeds niet 
duidelijk. De minister beloofde echter 
nog expliciet met de Kamer te 
spreken over deze EG-richtlijn. Wij 
hebben begrepen dat de minister 
actief uitwerking kan en zal geven aan 
de door de Kamer over deze kwestie 
aangenomen motie. Aangezien de 
minister thans de mogelijkheid heeft 
om export van chemisch afval naar 
plaatsen waar dat milieuhygiënisch 
onverantwoord wordt verwerkt, te 
verbieden, verwacht mijn fractie van 
hem concrete maatregelen tegen de 
tijd dat het nieuwe bedrijf van start 
gaat. Kan de minister ons al iets 
meedelen over zijn beleidsvoorne-
mens, ook in relatie tot dit bedrijf? 

Wat de deponie betreft, leven er bij 
ons nog enige wensen. Wij kunnen de 
ontwikkelingen van de verwerkings-
mogelijkheden voor chemisch afval 
voor het komende decennium niet 
overzien. Het zou best kunnen zijn dat 
componenten die nu als niet verwerk-
baar gedeponeerd moeten worden, in 
de toekomst wel 'geschoond' kunnen 
worden. Het op één hoop gooien van 
het momenteel niet verwerkbare 
restant komt ons dan ook ongewenst 
voor. Mijn fractie is daarom voorstan-
der van compartimentering. Wij willen 
de definitieve beslissing, te nemen 
door deze Kamer, daarom uitstellen 
tot na de totstandkoming van het 
onderzoek van Dwars Hederick & 
Verhey, de MER en het financiële 
plaatje. 

Volgens de gegevens die de 
minister ons verstrekte tijdens het 
mondeling overleg, zou de lokatie van 
de deponie de demarcatielijn niet 
overschrijden. Er bereiken ons echter 
nog steeds berichten uit diverse 
bronnen, dat dit wel het geval is. Kan 

de minister hieromtrent enige mede-
delingen doen? Zou een en ander bij 
de bespreking van de MER - en de 
alternatieven - nog ter sprake kunnen 
komen? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Nadat enkele malen 
over een eventueel te stichten 
afvalverwerkend bedrijf voor het 
chemisch afval in commissieverband 
is gesproken en er oorspronkelijk 
overeenstemming over de hoofdlijnen 
leek te bestaan, wordt deze discussie 
nu op verzoek van enkele fracties 
plenair afgerond, althans voor dit 
deel. Het is voor mijn fractie een 
duidelijke zaak dat er een zo waterdicht 
mogelijke oplossing moet komen 
voor het probleem van dit afval. 

Wij worden helaas welhaast 
wekelijks, om niet te zeggen dagelijks, 
geconfronteerd met de plotsklaps 
openbaar komende gevolgen van het 
feit dat het chemisch afval in het 
verleden vaak op onverantwoorde 
wijze in het milieu werd geloosd. Dat 
gebeurde in een tijd waarin de risico's 
alom te weinig werden onderkend. 

Er werd in het algemeen, naar 
achteraf blijkt, ook te weinig gecontro-
leerd. Hoge verwerkingskosten 
verleidden tot illegale gedragingen. 
De samenleving ziet zich nu voor de 
nare gevolgen daarvan geplaatst. 
Vanmorgen nog werd de vaste 
commissie voor het milieubeheer 
geconfronteerd met de spanningen 
rond een ernstige bodemverontreini-
ging in Hengelo. Afdoende sanering 
van bodem en leefmilieu vragen hoge 
bedragen aan geld. 

Nu de minister voorstelt de oprich-
ting van een afvalverwerkend bedrijf 
mogelijk te maken door onder andere 
een bedrag ineens van f110 min. 
beschikbaar te stellen, moet men bij 
dit gebaar wel bedenken dat het bij 
bodemsaneringsgevallen helaas om 
een meervoud van dit bedrag gaat. 
Van essentieel belang bij de verwer-
kelijking van het sluitstuk van de 
inzamelingsketen voor het chemisch 
afval - deze beeldspraak is van de 
minister - zijn de kracht, de effectiviteit 
en het operationeel zijn van alle 
schakels in deze keten. 

Het te hanteren tarief moet interna-
tionaal concurrerend zijn. Vandaar 
de overheidssubsidie om de tarieven 
laag te houden en dus de aanzuigende 
werking te bewerkstelligen. Lage 
tarieven zijn meestal echter nog 
duurder dan een niet meteen gesigna-
leerde illegale lozing, waarbij civiel-
rechtelijk de aansprakelijkheid van de 
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lozer niet of slechts moeizaam kan 
worden afgewikkeld. Daarom ligt de 
prioriteit van mijn fractie bij meer en 
afdoende controle op de afvalstroom. 

De minister heeft gelukkig een 
notitie toegezegd waarin zal worden 
uiteengezet, hoe wordt geprobeerd 
het kleine chemisch afval aan te 
pakken plus het daarbij behorende 
tijdpad. Ik vraag mij af of die notitie 
ons voorafgaand aan dan wel als 
onderdeel van het IMP-chemisch afval 
zal bereiken. Wanneer zal deze notitie 
beschikbaar zijn? Hoe worden de 
lagere overheden bij deze zaak 
betrokken, niet alleen inventariserend, 
maar ook stimulerend? Als voorbeeld 
noem ik de ontwikkelingen te dezen in 
de provincie en de stad Utrecht. 

De tot stand te brengen samenwer-
king met de acht betrokken bedrijven 
beoordeelt mijn fractie positief. 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
wordt daardoor tot uitdrukking 
gebracht. Deze doorbraak is een 
goede zaak in het kader van een 
verantwoord milieubeleid waar wij 
allen als rentmeester over Gods 
schepping voor staan. 

De EEG-richtlijn, in concept gereed, 
voor het grensoverschrijdend verkeer 
van chemisch afval is aangescherpt, 
bericht ons de minister. Deze richtlijn 
is evenwel geen instrument om 
onderbezetting van de verbrandings-
oven te reduceren. Wij gaan daarmee 
akkoord zolang het gaat om de 
nevenschikking van milieuhygiënisch 
en financieel motief. Maar wat als 
deze motieven elkaar nu eens verster-
ken, macro gezien? Ziet de minister 
overigens concrete aanleiding om de 
richtlijn straks te gaan toepassen ten 
aanzien van de export naar bedrijven 
die het afval niet verantwoord 
verwerken? 

De deponie heeft een strategisch 
karakter, aldus de minister. Comparti-
mentering zou te duur zijn. Mijn 
fractie heeft daar moeite mee. 
Schuiven wij nu niet toch weer een 
probleem naar de toekomst ter wille 
van het op zich zelf terechte laag 
houden van tarieven? Kan de defini-
tieve beslissing hierover niet worden 
opgeschort totdat meer gegevens 
bekend zijn geworden via de milieu-
effectrapportage? Kan desnoods niet, 
in plaats van aan algehele comparti-
mentering, gedacht worden aan 
selectieve compartimentering, gericht 
op stoffen waarvan de mogelijkheid 
tot hergebruik in zicht zijn of waar-
schijnlijk zeer binnenkort in zicht 
komen? Ik denk hierbij aan de shred-
derstoffen. 

Komt, nadat de uitkomst van de 
MER bekend is, de minister nog met 
voorstellen over de inrichting van de 
deponie naar de Kamer? Ik zie dit 
uiteraard in de context van zijn 
aandeel in de besluitvorming daarover. 
Hoe zit het eigenlijk met de lokatie? 
Hardnekkige geruchten willen dat de 
lokatie wat is verschoven over de 
demarcatielijn die de regering in 1964 
vaststelde. 

Afsluitend merk ik op dat een 
jaarlijkse rapportage over het bedrijf 
zal plaatsvinden via het begrotings-
hoofdstuk plus bijlagen. Dat is 
natuurlijk een goede zaak. Onderstel 
dat de Kamer daarin aanleiding vindt 
tot beleidsbijstelling op enig punt, wat 
is daarvoor dan de reële ruimte? Wil 
de minister zich daarover uitlaten? 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit debat wordt door 
mijn fractie niet aangegrepen om 
nogmaals een poging te doen om de 
minister te overtuigen van de in onze 
ogen onjuiste opzet van het chemisch-
afvalverwerkend bedrijf. Er is namelijk 
een meerderheid van de Kamer voor 
deze constructie, waarin samenwer-
king van de industrie en de overheid 
wordt beoogd. Wij zijn daar niet 
principieel op tegen, maar wij zien de 
noodzaak van deze constructie niet in. 

Nu de overheid het leeuwedeel van 
de financiering verzorgt, geven wij de 
voorkeur aan de opzet van een 
nutsbedrijf. Je kunt nogal wat paral-
lellen trekken met het huisvuil. Nu 
heeft huisvuil, het ophalen en de 
verwerking ervan, een wat langere 
geschiedenis, waardoor de besluitvor-
ming daarover ook wat homogener 
heeft plaatsgevonden. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Wanneer heeft mevrouw De 
Boois eerder in een mondeling 
overleg weergegeven, dat het eigenlijk 
een nutsbedrijf moest zijn en dat men 
niet akkoord ging met de wijze 
waarop het volgens de minister 
moest gaan? 

Mevrouw De Boois (PvdA): In het 
eerste mondeling overleg heb ik een 
discussie gevoerd met de minister 
over de wenselijkheid van een 
overheidsbedrijf. In het tweede 
mondeling overleg heb ik het nutsbe-
drijf ter sprake gebracht. Ik zat toen 
naast u, maar toen heeft u wellicht 
niet zo goed geluisterd. 

De industrie heeft nu praktisch 
risicoloos een uitermate voordelige 
mogelijkheid gekregen om chemisch 
afval kwijt te raken. Voor die prijs 

heeft de industrie, althans de acht 
grote bedrijven, weten te bedingen 
dat er open grenzen zullen zijn voor 
het chemisch afval. Over die open 
grenzen wil mijn fractie nu liever niet 
discussiëren, want dat hebben wij al 
verloren. Je kunt dat beter niet 
meteen daarop weer proberen. Wij 
moeten eerst wat ellende krijgen 
voordat wij misschien ook eindelijk 
ons gelijk krijgen. 

De prijs die het bedrijf voor verbran-
ding en deponie zal vragen is uiterst 
onzakelijk. Dat benadeelt niet alleen 
de rijksoverheid. Ik vind dat de 
rijksoverheid wel eens een keer een 
cadeautje mag geven. Het is zelfs al 
de tweede keer dat wij investeren in 
zo'n chemische verbranding. Zo 
meteen nog de derde keer wordt ons 
echter te dol. Dat hebben wij al 
gezegd. 

Daarover wordt ongetwijfeld nog 
een motie ingediend door mijn 
collega Tommei die ook door mij is 
ondertekend. Behalve het rijk worden 
namelijk ook de kleinere bonafide 
recyclingbedrijven benadeeld. Deze 
afvalverwerkende bedrijfjes worden 
nu ernstig bedreigd in hun voortbe-
staan. Wij spraken die vrees al eerder 
uit. Inmiddels hebben wij wat reacties 
binnengekregen die onze bange 
vermoedens hebben bevestigd. 

Het is natuurlijk ook een manier van 
stofzuigen, maar dan wel anders dan 
de minister bedoelde. Je laat eerst de 
zaak in scherven vallen, waarna je die 
scherven ook mooi kunt opzuigen. 
Hoe wil de minister voorkomen dat de 
kleine afvalverwerkers die het goed 
doen nu in gevaar komen? Dat is echt 
een reëel gevaar. 

In november van het vorige jaar 
was mijn fractie uitermate kritisch 
over het ontbreken van vele tussen-
schakels in de keten van voorzieningen 
die nodig zijn om het chemisch afval 
niet meer in het milieu te laten 
komen. De minister heeft toen niet 
echt willen luisteren naar de door een 
Kamermeerderheid geuite kritiek. Hij 
zet alles op het tot stand komen van 
de ook in onze ogen nodige verbran-
dingsfaciliteit. Daarmee verliest hij 
echter toch de greep op de hele 
stroom afval daarvoor. 

Collega Laning heeft in een monde-
ling overleg tenminste nog de 
toezegging losgekregen dat jaarlijks 
verslag wordt uitgebracht over het 
financiële en logistieke reilen en 
zeilen van het nieuwe bedrijf in het 
geheel van het chemisch-afvalbeleid. 
Dat geeft de mogelijkheid de uitwer-
king van het bedrijf op het totaal te 
blijven volgen. Wij hopen althans dat 
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de verslaglegging aan de Kamer 
zodanig is dat wij dat ook kunnen. 
Bovendien compenseert die verslag-
legging tenminste nog iets van het 
ontbreken van de verslagleggings-
plicht bij een commanditaire vennoot-
schap met een BV als beheerder. 

Over de deponie van niet verwerk-
baar chemisch afval zijn tijdens het 
mondeling overleg nog wat kritische 
opmerkingen gemaakt, net als 
vandaag. 

Er komt nog een MER over. Alhoewel 
de oprichting van de deponie gekop-
peld is aan die van het verbrandings-
bedrijf, lijkt het ons logisch dat er nog 
geen definitieve beslissing in de geest 
van de overeenkomst genomen 
wordt. 

Bij het laatste mondeling overleg 
kwam ook de locatiekeuze ter sprake. 
De minister meende toen op gezag 
van iemand uit het publiek te moeten 
verklaren dat de locatie aan de goede 
kant van de demarcatielijn ligt. Dit nu 
blijkt niet het geval te zijn. Dit is hier 
al eerder gezegd. De in 1964 vastge-
stelde lijn is in 1969 nog 200 meter 
opgeschoven en loopt nu over de 
Europaweg. 

Ook de door Grontmij Troost 
geplande activiteiten voor de verwijde-
ring van bedrijfsafvalstoffen ligt 
daarmee buiten de lijn. De in de 
aanvraag opgegeven eventuele 
oppervlakte van Grontmij Troost 
overlapt voor een deel de locatie die 
nu voor de C2-deponie bestemd is. 
Hoe zit dat? Dit kan toch niet, want je 
kunt maar één bedrijf op een stuk 
grond hebben. 

Waar het echter om gaat, is dat 
mijn fractie niet achteloos over de 
demarcatielijn wil heenstappen. Deze 
is indertijd vastgesteld, toen de 
natuur het loodje legde op De Beer, 
ter bescherming van Oostvoorne. 
Zo'n loslaten van de overeenkomst 
zou velen overigens wel welkom zijn. 
Dan kunnen wij namelijk nog verder 
voor de kust van Voorne om het 
resterende natuurgebied daar in 
gevaar te brengen. 

Als er iets is dat in de MER moet 
worden meegenomen, is het ook de 
plaats van de deponie. Zoals de 
plannen er nu liggen, zou dit de eerste 
concrete overschrijding zijn van de 
demarcatielijn. Dit zou dan als 
breekijzer fungeren. Dat doe je niet 
even terloops. Ondanks de toezeggim 
gen van de minister over de MER leek 
het mij nodig een en ander in een 
motie vast te leggen. Ik heb deze aan 
de Voorzitter gegeven. 

Tweede Kamer 
5 september 1984 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Boois, Tommei, Lankhorst en Willems 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

herinnerend aan haar uitspraak over 
opslag van niet-verwerkbaar chemisch 
afval (18100, hoofdstuk XI, nr. 53); 

spreekt als haar mening uit, dat pas 
na het opstellen van een proef-milieu-
effectrapport, dat zowel de wijze van 
inrichting als ook de locatiekeuze 
behandelt, een definitieve beslissing 
over de C2 deponie kan worden 
genomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7(18418). 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Zelden 
heeft een minister de Kamer zo stap 
voor stap meegenomen op het 
doornige beleidspad als deze bewinds-
man wat het realiseren van een 
verwerkingsbedrijf voor en deponie 
van chemisch afval betreft. Het is 
daarom verbazingwekkend dat in de 
eindfase een groot deel van de Kamer 
kwam opzetten met vraagtekens 
achter punten die of in een mondeling 
overleg of plenair al aan de orde 
waren geweest en uitgepraat. De 
minister mocht niet alleen op de 
ingeslagen weg voortgaan, maar 
werd zelfs tot enige spoed gemaand. 

Al tien jaar lang snakt Nederland 
naar een bedrijf dat de minister nu 
vrijwel van de grond heeft gekregen. 
Particulier initiatief zag er letterlijk 
geen brood in en kwam dus niet tot 
stand. Toen bleven twee mogelijkhe-
den open, namelijk een nutsbedrijf 
opzetten - dit is niet per definitie een 
garantie voor goed management of 
qrip op de zaak - of samenwerken 
met in feite niet geïnteresseerde grote 
bedrijven die zelf hun chemisch afval 
tegenwoordig verantwoord kunnen 
kwijt raken. Terecht koos de minister 
voor de laatste vrij moeizame oplos-
sing ten einde dit bedrijfsleven via 
medefinanciering en eventueel 
verschaffen van management even-
eens toch medeverantwoordelijk te 
maken. 

De Kamer liet hem begaan ondanks 
het feit dat onder meer uit de studie 
van Horringa en De Koning bleek dat 
in het buitenland voldoende capaciteit 

Afvalverwerking 

voor verbranding en C2-deponie 
voorhanden is, dat de afvalstroom 
moeilijk te schatten is, dat de omvang 
van de benodigde verbrandingstrorrv 
mel een gok is, maar dat een capaciteit 
van 40.000 ton economisch en 
technisch als de best haalbare kaart 
wordt beschouwd en dat de C2-depo-
nie relatief duur wordt. De mogelijk-
heid tot compartimentering, hoe 
gewenst ook, wordt door de minister 
beperkt geacht. Deze wordt echter 
bestudeerd. 

Een en ander is echter te realiseren 
als de staat het overgrote deel van de 
investeringen voor zijn rekening 
neemt - het eindbedrag ligt niet ver 
van de schatting rond 90 miljoen af -
en als de bedrijven zo'n 15 miljoen 
ophoesten. Dit is in feite een soort 
heffing ineens, aangezien ter wille van 
de concurrentie met het buitenland 
afschrijving en rente niet worden 
doorbelast. 

Dan blijft er uiteraard nog het risico 
dat de exploitatiekosten, geschat op 
10 a 12 miljoen per jaar, niet worden 
gedekt. Het is echter een voor de staat 
duidelijk beperkt risico. Plenair heb ik 
al eens eerder gezegd dat het, gezien 
de overcapaciteit in het buitenland, 
bedrijfseconomisch onzinnig is om 
een dergelijk bedrijf op te zetten. 

Uit het oogpunt van goed milieube-
heer is het echter een 'must' voor de 
verwerking van chemisch afval van 
met name middelgrote en kleine 
bedrijven. De 'letter of intent' met de 
vele 'escape'-mogelijkheden getuigt 
ervan hoe moeilijk het was de grote 
bedrijven over de eindstreep te 
trekken. De voorwaarde dat de 
grenzen voor chemisch afval moeten 
openblijven, is aanvaard toen bleek 
dat via de EG-richtlijn controle 
mogelijk blijkt. De uiteindelijke 
juridische opzet baart de VVD zeker na 
de laatste brief van de minister weinig 
zorg. De regering houdt voldoende 
grip. 

Iets zwaarder tilt de VVD aan de 
eventuele vervangingsinvesteringen 
over tien jaar en de nog onbekende 
wijze van inzamelen. Ook hierover is 
echter een studie toegezegd. De 
minister komt tegemoet aan de 
uitdrukkelijke wens van de VVD voor 
gezamenlijk waste-management met 
het bedrijfsleven, waardoor beleids-
matig beter inzicht in de afvalstroom 
wordt verkregen. Ook het bestuderen 
van produktietechnieken en hergebruik 
van chemisch afval verdient aanbeve-
ling. 

Samenvattend concludeert de VVD 
dat niet alleen zij, maar de meerderheid 
van de Kamer de minister bewust 
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heeft laten toewerken naar het 
bereikte resultaat. De VVD geeft niet 
alleen het groene licht, maar zet alle 
alarmschellen en zwaailichten in 
werking om te voorkomen dat de 
minister terug moet naar af, tenminste 
als de heer Lubbers dat niet te veel 
lawaai vindt. 

De milieurisico's van het niet 
oprichten van een dergelijk bedrijf zijn 
groter dan de beperkte financiële 
risico's van de Staat die de VVD met 
open ogen allang heeft aanvaard. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het chemisch-afvalbeleid 
is de laatste jaren, zowel in Nederland 
als daarbuiten, volop in ontwikkeling. 
In de EG-milieuraad van 28 juni 
jongstleden is in principe overeen-
stemming bereikt over een richtlijn 
betreffende toezicht en controle op de 
grensoverschrijdende overdracht van 
gevaarlijke afvalstoffen. Bekrachtiging 
van deze richtlijn door de raad van 
ministers zal in principe de grensover-
schrijdende chemische afvalstromen 
onder controle kunnen brengen. 

Voorzover het chemisch-afvalbeleid 
in de Kamer aan de orde is geweest, 
heeft dit onder meer geresulteerd in 
aanvaarding van een tweetal moties, 
namelijk de motie-Laning-Boersema 
over de export van chemisch afval en 
de motie-Veldhoen en De Boois over 
niet-verwerkbaar chemisch afval. 
Over niet al te lange tijd hopen wij 
met de minister van gedachten te 
wisselen over het IMP-chemische 
afvalstoffen, dat met de begroting 
1985 de Kamer zal worden aangebo-
den. 

Vandaag echter spreken wij met de 
minister over de intentieverklaring 
inzake het oprichten van een chemisch-
afvalverwerkingsbedrijf in het Rijn-
mondgebied. Wij kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat wij hiermee 
tot op zekere hoogte enigszins 
vooruitlopen op de gedachtenwisse-
ling met de minister over het eerder 
genoemde IMP-chemische afvalstof-
fen. Niet geheel ten onrechte stelt de 
Stichting natuur en milieu in haar 
commentaar, dat de intentieverklaring 
is gebaseerd op beleidsopvattingen 
die nog maar zeer ten dele in de 
Kamer aan de orde zijn geweest. 

Anderzijds heeft mijn fractie begrip 
voor de argumentatie van de 
minister met betrekking tot de 
geloofwaardigheid naar de andere 
onderhandelingspartijen toe, die bij 
verder uitstel in het geding zouden 
kunnen komen, juist nu, op een 

moment waarop zowel overheid als 
bedrijfsleven, aldus de intentieverkla-
ring vanuit de door hen ter zake 
gevoelde verantwoordelijkheid, in 
gezamenlijk overleg het voornemen 
opgevat hebben om, naast de huidige 
bestaande faciliteiten, in onderlinge 
samenwerking een aanvullende 
mogelijkheid te realiseren tot het op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze 
verwerken en verwijderen van 
chemische afvalstoffen. 

Het laten voortbestaan van de 
huidige situatie betekent naar het 
oordeel van mijn fractie dan ook, dat 
het onder controle brengen van de 
nog steeds voortgaande verontreini-
ging van bodem en water met 
chemisch afval onnodig zou worden 
bemoeilijkt. Overheid en bedrijfsleven 
hebben onzes inziens een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid om 
de continuïteit van de adequate 
verwerking van chemisch afval veilig 
te stellen. 

Dit alles neemt niet weg dat er bij 
mijn fractie nog enkele vragen en 
opmerkingen naar aanleiding van de 
intentieverklaring leven. In de intentie-
verklaring wordt gesteld dat de op te 
richten onderneming bedrijfsactivitei-
ten moet kunnen verrichten tegen 
internationaal concurrerende tarieven, 
immers, niet concurrerende tarieven 
brengen met zich dat goedkope en of 
milieuhygiënisch niet verantwoorde 
oplossingen gezocht worden, zo lezen 
wij op blz. 15 van de brief van de 
minister van 13 juni. 

Dit is een situatie die een verant-
woorde verwerking van chemisch 
afval in ons land blijvend in de weg 
zou staan. Vraag zal echter zijn of de 
minister nu voldoende garanties heeft 
dat bij concurrerende tarieven een 
einde komt aan wat hij zelf' het 
zoeken van onverantwoorde oplossin-
gen' noemt. Nu lijkt ons toch een 
verantwoorde oplossing voor de 
verwerking van chemisch afval niet 
goed mogelijk als het doelgericht 
sturen van chemische afvalstromen 
geheel achterwege zou blijven. Juist 
dit aspect hebben wij in de intentie-
verklaring gemist. 

Kan de minister zeggen waarom nu 
die doelstelling niet expliciet als 
onderdeel van het chemisch afvalbe-
leid in de intentieverklaring is vastge-
legd? Waarom zouden de industriële 
participanten zich immers niet tot een 
dergelijke publieke doelstelling 
kunnen verplichten nu de overheid op 
haar beurt, eveneens uit hoofde van 
een publiek belang, in feite concurre-
rende tarieven mogelijk maakt door 
de investeringskosten voor haar 
rekening te nemen? 

Het nieuw op te richten bedrijf 
wordt in de stukken aangeduid als 
een sluitpostbedrijf met een stofzuiger-
functie. De bestaande toestroom van 
verbrandbare afvalstoffen naar de 
Afval Verwerking Rijnmond gaat in de 
toekomst, naar wij hebben begrepen, 
naar de nieuwe verbrandingsinstalla-
tie. In dit verband rijst bij mijn fractie 
de vraag welke personele en financiële 
consequenties uit de realisatie van het 
nieuwe chemisch-afvalverwerkende 
bedrijf zullen voortvloeien voor het 
toch jarenlang met verlies draaiende 
AVR. Of moeten wij aannemen dat het 
zich meer richten op de verwerking 
van huisvuil, betere financiële resulta-
ten voor dit bedrijf met zich zal 
brengen? 

Voorts blijven wij toch moeite 
houden met de wel zeer hoge investe-
ringskosten van ruim f 100 miljoen, 
die eenzijdig ten laste komen aan de 
Staat der Nederlanden. Wij kunnen 
ons niet aan de indruk onttrekken dat 
de minister in het mondeling overleg 
enigszins om de vraag of de acht 
industriële participanten nu echt geen 
bijdrage hadden behoren te leveren in 
de investeringskosten, is heengelopen. 

Waarom zou de voorgestelde 
communautaire samenwerkingsvorm 
tussen overheid en bedrijfsleven er 
per se toe moeten leiden dat alleen 
het Rijk eventueel over tien jaar het 
risico loopt te blijven zitten met een 
dure installatie en een hoop gedepo-
neerd afval. Bovendien bestaat het 
niet denkbeeldige gevaar dat de 
overheid in de toekomst opnieuw 
garant zal moeten staan voor additio-
nele investeringen. Had er nu geen 
enkele bijdrage van deze industriële 
participanten kunnen komen? Wij 
hopen hierover meer duidelijkheid 
van de minister te vernemen. 

Alles overziend, met name de 
stukken, en in aanmerking nemend 
dat de minister naar ons oordeel toch 
de problematiek van de beheerstruc-
tuur bevredigend heeft toegelicht, 
komt mijn fractie tot het standpunt 
dat dit samenwerkingsproject in de 
gegeven omstandigheden het voor-
deel van de twijfel moet worden 
gegeven. 

Dat wil dus zeggen: met de nodige 
reserves en in het besef dat hierbij 
sprake is van een overgangssituatie. 
De acute problematiek van het 
verwerken van chemisch afval 
verlangt dat thans een stap op een 
weg wordt gezet, waarbij niet alles in 
het gewisse ligt. Wij zijn bereid, de 
minister die stap te laten nemen. 
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Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst spreek ik aan u 
en de leden van de Kamer mijn 
erkentelijkheid uit over de zeer snelle 
behandeling na de vakantie. Vóór de 
vakantie zijn wij in een tijdklem 
gekomen, zoals men weet. Ik ben er 
zeer erkentelijk voor dat wij hier toch 
zo snel dit belangrijke onderwerp 
kunnen bespreken. 

Ik ben ook de verschillende afgevaar-
digden erkentelijk voor hun onder-
schrijven van het belang van het 
realiseren van een chemisch-afvalver-
werkend bedrijf. Het gaat niet om de 
vraag of dat bedrijf er moet komen, 
maar om de vraag hoe dit moet 
gebeuren. In welke vorm? Joint 
venture, staatsnutsbedrijf? Mevrouw 
De Boois sprak hierover. Er is ook de 
invloed van de overheid, hoewel deze 
vandaag in mindere mate ter sprake is 
geweest, en verder: de binding van 
de overheid ten aanzien van eventueel 
toekomstig beleid op dit gebied. 

De heren Lankhorst, Van der Vlies, 
Tommei en Wagenaar zijn vandaag 
het meest principieel op de diverse 
punten ingegaan. Zij hebben op een 
rijtje gezet wat men nu eigenlijk met 
dit bedrijf wi l , wat het standpunt van 
de minister en hun eigen standpunt 
is. 

De heer Van der Vlies ging er ten 
principale op in en gaf een visie die ik 
deel. Wij hebben een aantal zeer 
belangrijke principes in het milieube-
leid. Een aantal leden hebben het 
principe dat de vervuiler betaalt naar 
voren gebracht. Als je kanttekeningen 
plaatst bij die principes, moet je er 
goede redenen voor hebben. In de 
verschillende gesprekken die wij 
hierover hebben gehad zijn wij erop 
ingegaan. 

Het belangrijkste punt is voor mij 
dat wij met behoud van de principes 
op dit moment een aantal zeer 
urgente problemen hebben. Ik noem 
allereerst de bodemsanering. Wij 
hebben een erfenis uit het verleden 
en wij moeten voorkomen dat wi j die 
erfenis generaties lang voortzetten en 
als het ware nieuwe erfenissen 
creëren. In de tweede plaats noem ik 
het feit, dat de keten van verwijdering 
van chemisch afval niet gesloten is. 

Mevrouw De Boois wees er terecht 
op, dat wij op dit moment onvoldoende 
in staat zijn, die keten te sluiten. Van 
verschillende kanten is gezegd, dat 
men er eerder op heeft gewezen. Ik 
kan dat ook zeggen. Ik heb een aantal 
malen gezegd: met de aanpak die wij 
hanteren laten wij op dit moment 
gaten vallen. Dat is niet alleen in het 

Minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

verleden gebeurd - de erfenis is op 
een aantal plaatsen duidelijk boven de 
grond gekomen - maar gebeurt ook 
thans. Ook nu zijn wij niet voldoende in 
staat het klein chemisch afval, in de 
buurt van 100.000 ton, onder controle 
te brengen en de handhaving werkelijk 
te waarborgen. In die situatie zitten wij 
nu. 

Nu kan men zeggen: als dat niet zo 
was geweest, hadden wij het nu 
onder controle gehad en hadden wi j 
misschien andere dingen gedaan. Je 
moet echter volstrekt reëel zijn. Wij 
hebben te maken met de maatschap-
pelijke en andere kosten. Daarop 
moeten wi j op dit moment inspelen. 
Het is geen oplossing met eeuwig-
heidswaarde maar een oplossing voor 
een acuut probleem dat wij nu 
hebben nu dat wij de eerste tien jaar 
niet anderszins onder de knie kunnen 
krijgen. 

Gesuggereerd is de grenzen te 
sluiten. Dan kan men hogere tarieven 
vragen en behoeft minder te worden 
geïnvesteerd. Ik heb gezegd dat dit 
averechts werkt voor het probleem 
waarmee wij nu zitten. Als er hogere 
tarieven komen, wordt de drempel 
voor het inleveren nog hoger en 
wordt het risico voor het milieu nog 
groter. Daarmee hebben wij ten 
principale te maken. 

Gevraagd is of in de doelstellingen 
van het bedrijf niet moet worden 
opgenomen wat de bedoeling is. In 
het mondeling overleg van vorige 

week heb ik gezegd dat uitgangspunt 
voor het regeringsbeleid de milieuhy-
giënisch verantwoorde verwerking 
behoort te zijn. Het tweede punt is, 
dat zij moet gebeuren tegen maat-
schappelijk aanvaardbare kosten. Dat 
behoef je niet noodzakelijkerwijs te 
verwerken in doelstellingen, omdat 
regelgeving altijd boven andere 
dingen gaat. 

In de intentieverklaring lees ik: 
'participanten hebben, vanuit de door 
hen ter zake gevoelde verantwoorde-
lijkheid, in gezamenlijk overleg het 
voornemen opgevat om, naast de 
huidige bestaande faciliteiten, in 
onderlinge samenwerking een 
aanvullende mogelijkheid te realise-
ren, tot het op milieu-hygiënisch 
verantwoorde wijze verwerken en 
verwijderen van chemische afvalstof-
fen. 'Gezien de laatste zinsnede vraag 
ik de heer Willems, die een motie 
heeft ingediend, wat hij nog meer wi l 
in dit verband. Daar staat de basisin-
tentie die hij ook bedoelt. 

De heer Willems (PSP): Ik wi l nog 
wel eens herhalen wat ik heb gezegd, 
ook in het mondeling overleg. Het 
gaat mij erom dat het in de statuten 
moet staan. In de bijlage bij de 
intentieverklaring wordt de doelstel-
ling geformuleerd. Daarin valt n iet te 
lezen, dat het gaat om wat in de 
intentieverklaring staat. 

Mijn probleem is, dat de vennoten, 
die aan de commanditaire vennoot-
schap deelnemen, zijn gebonden aan 
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de in de statuten geformuleerde 
doelstellingen. De intentieverklaring 
heeft als zodanig niet dezelfde 
rechtskracht. Ik vind het wezenlijk, dat 
het uit de doelstellingen in de statuten 
is verdwenen. 

Minister Winsemius: Als het er ooit 
in gestaan zou hebben. Als u zegt, dat 
iets verdwenen is, dan neemt u dat 
aan. 

De intentie, dat alles milieuhygië-
nisch verantwoord moet zijn, blijft 
voorop staan, ook in de praktijk. Die 
intentie is gezamenlijk uitgesproken. 
Als die intentie in de praktijk niet 
wordt gerealiseerd, dan geeft het 
regeringsbeleid de waarborg, dat er 
opgetreden kan worden, ook bij het 
onderhavige bedrijf. Ik meen, dat aan 
de doelstellingen terdege aandacht is 
besteed. 

Ik wil thans enkele kanttekeningen 
plaatsen bij de EG-eichtlijn, waarover 
een aantal leden, onder anderen de 
heer Wagenaar heeft gesproken. 
EG-richtlijnen dienen verwerkt te 
worden in nationale wet- en regelge-
ving. Zij dienen dan een binding in die 
landen te verkrijgen. Ik meen, dat wij 
met die richtlijnen een aanzienlijke 
stap vooruit gemaakt hebben, al 
zullen ze niet op alle plaatsen voldoen-
de zijn. Waarom niet? Ik ben niet 
gelukkig met een deel van het concept 
van de EG-richtlijn. Ik herhaal, dat een 
EG-richtlijn verwerkt dient te worden 
in nationale regelgeving. Elke wetge-
ver kan dit op eigen wijze invullen. 

Juist als het gaat om export van 
chemisch afval - bij een andere 
gelegenheid, bij voorbeeld bij het 
IMP-chemisch afval, kan hierover 
uitvoeriger worden gesproken - dient 
de afstemming van export en import 
zo goed mogelijk te zijn. Er bestaat 
een vlotte kans, dat administratieve 
procedures in het leven worden 
geroepen, die niet perfect op elkaar 
aansluiten. Op dit gebied is een 
perfecte aansluiting van groot belang: 
dezelfde soorten documenten, zo 
eenvoudig en doorzichtig mogelijk. Is 
dat niet het geval, dan ontstaan 
risico's. 

Wij hebben ervoor gepleit hiervoor 
een sterkere vorm te kiezen, zodat de 
EG de methode voorschrijft, die 
automatisch in nationale wet- en 
regelgeving wordt verwerkt. Wij 
hebben dat niet kunnen klaren. Dan 
kun je twee dingen doen: óf lang (tien 
jaar) wachten óf je probeert de 
'next-best-oplossing', die EG-richtlijn. 
Ik vind gebrek aan uniformiteit in dit 
soort systemen kwetsbaar. Hoewel ik 
meen dat wij een stap vooruit hebben 

gemaakt, meen ik in alle eerlijkheid 
- het is ook nog afhankelijk van de 
definitieve opstelling - dat wij niet 
alle stappen gezet hebben, die 
noodzakelijk zijn. 

De heer Wagenaar (RPF): Onderstreept 
die tekortkoming van de EG-richtlijn 
niet het belang van het vastleggen 
van de intentie van het sturen van de 
afvalstromen? Het hoeft niet noodza-
kelijkerwijze met politie-agenten. Er 
zijn andere middelen, zoals voorlich-
ting, wetgeving. 

Minister Winsemius: Op Europese 
schaal bewegen wij ons wel in die 
richting, maar er moet nog vrij veel 
gebeuren, voordat wij het voldoende 
onder de knie krijgen. Mevrouw De 
Boois wees erop, dat er misschien iets 
zeer akeligs moet gebeuren, voordat 
verdere stappen worden gezet. Deze 
richtlijn noemt men de 'Seveso-richt-
lijn'. De schok van die 41 vaatjes, die 
kwijt waren - niemand wist, waar die 
gebleven waren uiteindelijk werden ze 
gevonden in een vleeshouwerij in 
Noord-Frankrijk- heeft een belangrijke 
stoot gegeven. Het sturen is een 
volgende stap. 

De overheden binnen de EG dienen 
na te gaan, waar milieuhygiënisch 
en, als het mogelijk is bedrijfsecono-
misch geoptimaliseerd de verwerking 
kan plaatsvinden. Een dergelijke stap 
is echter nog niet gezet. Wij laten nog 
steeds gaten vallen in ons gezamenlijk 
Europees streven. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik begrijp 
dat de minister nu spreekt over de 
samenwerking tussen de overheden 
in Europa. Mijn vraag had als achter-
grond, dat die onvolkomenheid van 
die richtlijn onderstreept, dat het op te 
richten afvalverwerkende bedrijf zijn 
aandeel neemt in de pogingen om de 
afvalstromen zoveel mogelijk te 
sturen en dat dit expliciet als doelstel-
ling wordt vastgelegd. Ik heb begrepen 
dat dit in de intentieverklaring anders 
is gesteld. Het zou geen onderdeel 
mogen zijn van het chemisch-afvalbe-
leid. 

Minister Winsemius: Ik dacht dat dat 
niet de taak is van dit chemisch afval 
verwerkend bedrijf. Wij moeten het 
meer zoeken in de wastemanage-
ments-functie, die samen met het 
bedrijfsleven wordt opgezet. Dit 
bedrijf is een 'sluitpost-bedrijf', dat 
dat deel van het afval verwerkt dat 
men nergens anders kwijt kan. Het 
gaat om de vraag waar en op welke 
wijze het afval het beste kan worden 
verwerkt. Dit bedrijf is dan de sluitpost 
van een serie verwijderingsbedrijven. 

Het is niet de bedoeling dat dit bedrijf 
de andere bedrijven de markt uithelpt. 

Wel zullen er hier en daar overlap-
pingen zijn; het bedrijf zal ook afval 
aanpakken, dat wellicht ook naar een 
ander bedrijf had gekund. Dat is niet 
te voorkomen, maar het is zeker niet 
de intentie want anders zou het een 
curieus fenomeen zijn dit bedrijf met 
subsidie op te zetten. Ik denk overigens 
dat het onwaarschijnlijk is dat, gezien 
de investeringskop die eraf geschoren 
is, veel van de niet-gesubsidieerde 
bedrijven dit soort afval zouden 
oppikken. Dat zouden ze domweg niet 
tegen dat tarief kunnen doen. Ik denk 
dus niet, dat die overlapping vaak 
voorkomt. 

Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Het is dus niet de bedoeling dat dit 
bedrijf sturend optreedt. De minister 
weet dat de Kamer wil, dat er geen 
export geschiedt naar gebieden waar 
het milieu-hygiënisch onverantwoord 
wordt verwerkt. De minister is dan 
wel degene die zeer selectief en actief 
de stromen kan sturen, die nu niet 
goed worden verwerkt, naar bedrijven 
die het wél goed verwerken. 

Minister Winsemius: Ik denk dat wij 
bij het IMP-chemisch afval over dit 
belangrijke punt kunnen spreken. In 
Nederland kunnen wij een aantal 
stoffen niet verantwoord verwerken. 
Dan moet de volgende moeilijke 
afweging worden gemaakt: Waar kan 
het afval verantwoord worden 
verwerkt tegen aanvaardbare kosten? 
Daarbij horen overheden een rol te 
spelen. Mijn informatie luidt niet, dat 
de betreffende oven PCB's kan 
verwerken. Dat materiaal zou dus 
ergens anders naar toe moeten, bij 
voorbeeld naar ovens in Engeland. 

Als ik de mededeling krijg dat in 
Equatoriaal-Guinee PCB's kunnen 
worden verbrand, dan kan ik nu al 
zeggen dat dat minder geloofwaardig 
voor ons is en zal de bedrijven worden 
geadviseerd de contacten niet verder 
uitte diepen. 

Gezegd is, dat er unanimiteit is 
vereist op belangrijke punten, zoals 
de tarieven. Dat is juist. Juist op die 
belangrijke punten moet de rol van de 
overheid terdege tot uitdrukking 
kunnen komen. Dat kan problemen 
geven. De heer Willems concludeerde 
daarbij overigens dat de overheid dan 
niets meer zou hebben te zeggen. 
Maar in die unanimiteit zit ingebakken, 
dat je juist wél iets te zeggen hebt. 

De heer Lankhorst vroeg wat er 
gebeurt, als je geen unanimiteit 
bereikt op die belangrijke punten. Als 
je de intentie hebt, gezamenlijk een 
bedrijf op te zetten, probeer je elkaar 
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natuurlijk te vinden. Als dat helemaal 
vastloopt - te goeder t rouw- resteert 
slechts de mogelijkheid om uit elkaar 
te gaan. Dan wordt het bedrijf opge-
heven. Er moet echter continuïteit 
zitten in de verwijdering van afvalstof-
fen met het oog op de milieu-hygiëne 
en de dekking is dan dat de deponie-
faciliteiten bij het rijk terechtkomen. 

Die kan dan opzetten, mevrouw De 
Boois, een nutsbedrijf, of, mevrouw 
Rempt, een ander samenwerkingsver-
band, het kan mij niet schelen wat, als 
het maar op dat moment het meest 
verstandig lijkt. De milieu-hygiënische 
continuïteit zit er in ieder geval in, 
omdat het Rijk dan eigenlijk de vaste 
activa in bezit krijgt. Ik neem overigens 
aan dat deze vraag van de heer 
Lankhorst theoretisch was, want het 
zal toch duidelijk zijn dat dit niet de 
bedoeling zal zijn als men een bedrijf 
wil opzetten, maar in principe is deze 
oplossing mogelijk. 

Als zij wordt gekozen, zou dat wel 
zeer doen en ook slecht zijn voor èn 
regering èn de bedrijven. Ik denk dat 
er voldoende wil tot samenwerking is 
dat wi j elkaar zullen kunnen vinden. 
Als puntje echter bij paaltje komt, is 
een dergelijke oplossing mogelijk en 
is ook het milieu-hygiënisch belang, 
waar ook de heer Lankhorst op zal 
hebben gedoeld, voldoende gewaar-
borgd. 

De heer Willems sprak over de open 
grenzen. Daarover zijn wij in de 
Tweede Kamer uitgepraat. Ik zal daar 
geen kanttekeningen bij plaatsen. 
Vervolgens vroeg hij zich af, of er, als 
wij toch zo'n bedrijf tot stand willen 
brengen, geen heffing op basischemi-
caliën tot stand zou moeten worden 
gebracht. 

Het lijkt mij dat hij hiermee wat 
vooruit liep op een notitie die ik de 
Kamer al gedeeltelijk heb doen 
toekomen en waarin wordt gesteld 
dat dit een buitengewoon complexe 
weg zou zijn. Wij proberen nu juist 
een beetje van die weg af te komen. 
Dit lijkt mij nu niet de juiste plaats om 
deze kwestie in alle diepte te bespre-
ken, maar het is in ieder geval niet 
mijn keuze, met name niet omdat wi j 
toch proberen te komen tot een 
vereenvoudiging van het systeem. 
Bovendien zou je je daarbij ook 
de vragen kunnen stellen die 
mevrouw De Boois stelde ten aanzien 
van de andere verwerkingsbedrijven 
die er dan zouden zijn en die daar dan 
ook belang bij zouden kunnen 
hebben. 

De heer Tommei zei dat het bedrijf 
zou moeten kunnen concurreren met 

de goedkoopste oplossingen binnen 
en buiten de Gemeenschap. Ik wil een 
mogelijk misverstand op dit punt toch 
uit de weg proberen te ruimen. Niet 
de goedkoopste; die is heel gemakke-
lijk te vinden: je rijdt de vrachtwagen 
dan 's nachts naar buiten. Het moet 
gaan om een milieu-hygiënisch 
technisch verantwoorde oplossing 
met alle zachtheid en hardheid die dat 
begrip kent. Men zal begrijpen dat 
geen enkele regering kan meewerken 
aan een oplossing die de goedkoopste 
is pur sang. Dat kan ook de regering 
niet die in zo'n soort bedrijf deelneemt 
of die een beleid voert op het gebied 
van het chemisch afval. Wij hebben 
het duidelijke uitgangspunt dat het 
moet concurreren met die tarieven - u 
kunt het in het Horringa & De Koning-
rapport uitvoeriger lezen - voor een 
milieu-hygiënisch verantwoorde 
verwijdering. Dat betekent in het 
algemeen tarieven die vergelijkbaar 
zijn met die in ons omringende 
landen. 

De heer Tommei zei ook 'geen 
reserveringen' en hij gebruikte daarna 
de woorden: na ons de zondvloed. 
Het alternatief is - ik heb het al eerder 
gezegd - is over ons de zondvloed, 
omdat wij nu en in de eerste tien 
jaren niet in staat zullen zijn - ik hoop 
daarna wat beter - om te waarborgen 
dat het chemisch afval in de juiste 
kanalen wordt geleid. Dat nu proberen 
wij tot stand te brengen. Mijn probleem 
is dus actueler dan hetgeen hij 
schetste. Ik ben het wel met hem eens 
- mevrouw Rempt zei het heel 
expliciet - dat er bedrijfseconomisch 
gezien wel wat kanttekingen bij zijn te 
plaatsen als het zuiver vanuit dat 
standpunt zou worden bekeken, maar 
ik zal dit alles niet uitgebreid herhalen. 

De heer Tommei sprak ook over 
'recept' en 'grenzen sluiten', maar 
daar heb ik al wat over gezegd en ik 
zal daar dan ook niet verder op 
ingaan. Ook ben ik het eens met de 
stelling dat er een goede controle 
moet zijn. Dat is duidelijk het sluiten 
van de afvalketen. Mevrouw Laning 
en mevrouw De Boois wezen daar ook 
op. Dat blijft de essentie en dat is de 
volgende stap. 

Twee stappen: het klein chemisch 
afval onder controle zien te krijgen, 
inzamelingssysteem, het logistieke 
systeem èn de handhaving verbeteren. 
Ik kreeg net, ik denk een voorlopige 
nota van de Algemene Rekenkamer 
en dat ging over handhaving, dus in 
feite mijn milieu-inspectie. 

Daarbij stond de kanttekening, dat 
het opvallend is dat de milieu-inspectie 
weinig aan de werkelijke opsporing 
en handhaving doet. Ik vind ook dat 

wij meer moeten doen om de gaten te 
dichten. Daarover zal u hopelijk deze 
maand nog een notitie bereiken, want 
het is een buitengewoon nijpend 
probleem. Naar aanleiding van het 
geval van Uniser hebben wij hierover 
gesproken, maar dat was alleen maar 
symptomatisch voor het algemene 
probleem. 

Er wordt nu geen beslissing 
genomen over de compartimentering, 
omdat de milieu-effectrapportage nog 
moet worden afgerond. Alles heeft 
zijn prijs. Wat is de waarschijnlijkheid 
dat je op een gegeven moment 
bepaalde soorten afval kunt gaan 
verwerken als je compartimenteert en 
wat is dat je waard? Dat moet nog 
worden bezien, zodat wij op dit 
moment daarover nog geen beslissing 
nemen. Wel is er het duidelijke 
voornemen om te trachten op de 
locatie die wij in het hoofd hebben, de 
deponie tot stand te brengen. Als uit 
de milieu-effectrapportage blijkt dat 
het niet kan, moeten wij het opnieuw 
gaan bekijken. 

Er is gevraagd hoe het nu zit met de 
demarcatielijn. We spreken in dezen 
niet over één demarcatielijn. De heer 
Tommei zei dat de demarcatielijn van 
1964 moet worden gevolgd. Deze lijn 
is in later jaren zo'n 200 m verschoven. 
Als wij deze laatste lijn aanhouden, 
valt de deponie die ons voor ogen 
staat er gedeeltelijk nog buiten. Wat 
wil nu het geval? Recent hebben wij 
gesproken over het structuurschema-
zeehavens. Daarin staat op blz. 47 van 
deel D: 

'De regering meent voorshands te 
moeten vasthouden aan de in het 
beleidsvoornemen (deel a) van het 
structuurschema aangegeven indica-
tieve zuidelijke begrenzing van een 
reservering voor een eventuele 
uitbreiding van de Maasvlakte voor 
haven- en industriële activiteiten, welke 
is ontstaan door het rechtlijnig 
verlengen van de huidige demarcatie-
lijn.' 

Wij spreken dus over de verlengde 
demarcatielijn die volgens mijn 
tekeningen op de grens van de 
gemeenten ligt. Bij de behandeling 
van het structuurschema zijn hierbij 
geen kanttekeningen geplaatst, zodat 
ik mij hierop heb gebaseerd. Deze lijn 
loopt net ten zuiden van de deponie. 
Een eventuele slufterdam zou weer 
aan de andere kant daarvan komen te 
liggen. 

De heer Tommei (D'66): Ik heb de 
Handelingen niet bij de hand, maar 
het staat mij bij dat van de kant van 
de Kamer wel degelijk aantekeningen 
bij deze verschuiving van de demarca-
tielijn zijn gemaakt. 
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Minister Winsemius: Dan heeft dit 
niet geresulteerd in moties of voorstel-
len tot wijziging van het structuursche-
ma. Ik vind dit schema een redelijke 
basis voor besluitvorming. 

Mevrouw De Boois wees op de 
lokatie van Grontmij/Troost die de 
lokatie van de voorgestelde C2-deponie 
zou overlappen. Naar mijn informatie 
is dit niet juist. Totaal is 24 ha gepland, 
waarvan 6 ha voor de C2-deponie. De 
overige 18 ha zijn bestemd voor 
Grontmij/Troost en andere bedrijven. 
In de gesprekken heb ik wel horen 
spreken over een andere locatie voor 
bedrijfsafvalstoffen, maar er is geen 
sprake van een overlapping met dit 
bedrijf, want dan zou de intentiever-
klaring voor dit bedrijf nog een stuk 
complexer hebben moeten zijn. 

De heer Lankhorst concludeerde dat 
de verdeling van lusten en lasten erg 
ongelijk is. Hij constateerde dat er 
f 100 miljoen ten laste van het Rijk 
komt en dat de vervuiler niet langer 
betaalt. Hij zei ook dat de redenering 
daarbij kennelijk is dat er sprake is 
van een noodsituatie en van een 
nationaal belang. Ik ben hier al op 
ingegaan. Het is eigenlijk deze 
redenering, met de waarborg dat de 
investering van f 100 miljoen - de 
vaste activa - de continuïteit voor het 
milieubeleid kunnen waarborgen. 
Zelfs bij het eventueel verdwijnen van 
dit bedrijf - alles is tijdelijk in deze 
wereld - zou dit bedrag vervallen aan 
het Rijk. 

Vervolgens moet ik een kanttekening 
maken bij zijn opmerking dat de 
vervuiler vrijuit gaat. Die opmerking is 
niet juist. Het gaat om een sluitstuk in 
een keten. Op het moment dat de 
kanalen open staan en dat de loyale 
producenten van kleine hoeveelheden 
chemisch afval - drukkerijen, wasse-
rijen, enz. - voldoende bekend zijn 
met de aanwezigheid van deze 
kanalen, is er voor niemand meer een 
excuus te bedenken om die kanalen 
niet te gebruiken. De handhaving 
moet dan zo sluitend zijn dat men kan 
zeggen: vrienden, jullie wisten de 
weg en er bestaat niet langer een 
excuus. Dat is het duidelijke uitgangs-
punt. De vervuiler gaat dan ook niet 
vrijuit. De moedwillige, niet-loyale 
vervuiler dient niet vrijuit te gaan. 

De heer Lankhorst vroeg vervolgens 
waarom de acht bedrijven zich niet 
garant hebben gesteld voor de 
optimale bezetting van het verwer-
kingsbedrijf. Het zijn immers grote 
bedrijven, stelde de heer Lankhorst. 
De acht bedrijven zijn op dit moment 
kleine leveranciers aan de huidige 

AVR, zoals men weet. Er zijn 85 
andere bedrijven die 85% van de 
huidige toelevering verzorgen. 

Wij richten ons er primair op, buiten 
de 85 bedrijven een groot aantal 
kleinere producenten chemisch afval 
te laten toeleveren. Die toelevering is 
nog niet tot stand gebracht, zodat wij 
daarnaar moeten streven. Wij hebben 
dit nog niet formeel besproken. De 
grote bedrijven die deelnemen, 
hebben echter wel een groot financieel 
belang bij het operationele deel van 
het verwerkingsbedrijf. Alsdefinancië-
le kop er afgehaald is, zou de verdeling 
van de operationele verliezen 10% 
voor het rijk, 45% voor de gemeente 
Rotterdam en 45% voor de bedrijven 
zijn. Operationeel zijn de bedrijven en 
de gemeente Rotterdam dus het 
meest bij de zaak betrokken. 

Zij kunnen ook het meeste invloed 
uitoefenen op het operationele deel. 
Naast het prestige-aspect - dat zit er 
voor alle deelnemers in - is er dus 
ook sprake van een operationeel 
belang. Dat waarborgt dat gestreefd 
wordt naar een optimale bezetting. 
Als je dit soort bedrijven niet optimaal 
bezet, dan ben je snel uitgeteld. 

De heer Lankhorst meende vervol-
gens bij mij een verschuiving van 
standpunten te bespeuren ten aanzien 
van de export van chemisch afval. Hij 
citeerde mijn uitspraak van 21 
december 1982 - ik dank hem daar-
voor, want nu weet ik ook weer wat ik 
toen zei - waarbij ik aangaf dat wij 
juist proberen om in Nederland 
verwijderingscapaciteit tot stand te 
brengen, ook voor de continuïteit van 
het bedrijfsleven. Ik neem aan dat ik 
hiermee de essentie van mijn uitspraak 
goed weergeef. 

Ik bevestig die uitspraak graag nog 
een keer! De uitspraak bevat namelijk 
precies wat men hier en nu ziet. Wij 
praten nu over 'strategische deponie'. 
Wij praten dus niet over een plaats 
waar wij alles zo maar im plempen, 
maar over een plaats waar wij de 
zaken kunnen aanpakken, als dat 
ergens anders niet kan gebeuren. Wij 
proberen dus, een verwijderingscapa-
citeit in Nederland tot stand te 
brengen. We weten op dit moment 
niet of zij te groot of te klein is. 

Op basis van onze rapporten - wij 
hebben een goede indicatie van 
Horringa & De Koning gekregen, want 
dit bureau heeft het samen met het 
bedrijfsleven onderzocht - menen wij 
dat wij deze capaciteit kunnen 
volhouden. Mocht er meer capaciteit 
nodig zijn, dan zullen wij extra 
capaciteit tot stand moeten brengen, 
en wel op korte termijn. Als er minder 
nodig is, dan hebben wij een probleem. 

Mevrouw Laning weesten principale 
op het punt dat dit een onderdeel 
van de keten van klein chemisch-afval 
is. Zij stelde dat als volgende stap die 
kanalen moeten worden opengezet. Ik 
ben het daarmee geheel eens. 

De notitie waarnaar ook de heer 
Van der Vlies vroeg, heb ik vorige 
week toegezegd voor direct na de 
Kerst. Wij proberen dit inderdaad 
samen met de complementaire 
overheden te doen. Het is immers 
duidelijk dat het chemisch afval daar 
moet worden ingezameld. Ook het 
bedrijfsleven zal waar nodig en 
mogelijk erbij betrokken worden. Het 
probleem is eigenlijk dat wij heel veel 
experimenten hebben lopen op 
verschillende plaatsen. Deze experi-
menten verschillen enorm per 
gemeente. 

Toen wij serieus hiernaar gingen 
kijken, bemerkten wij dat wij eigenlijk 
niet precies wisten wat wij moesten 
inzamelen en hoe wij gecompartimen-
teerd moesten inzamelen. U kent allen 
het experiment met twee vuilniszak-
ken. Dat werkt enorm complicerend. 
Wij moeten ons dus afvragen hoe 
complex je het kunt maken, hoe 
eenvoudig het moet zijn en wat bij 
elkaar gebracht moet worden enzo-
voorts. Een simpel experiment 
opzetten is niet zo moeilijk maar 
werkelijk aangeven wat structureel 
binnengehaald moet worden en in 
welke samenstelling, dat is het 
probleem. 

Wij proberen dit met elkaar vastte 
stellen voor volgend jaar zomer. 
Daarna hebben wij een aantal jaren 
nodig voor het doen van een serie 
experimenten om te bezien of hetgeen 
je op papier met elkaar hebt uitgedacht 
werkelijk werkt. Ik ga daarop in de 
notitie nader in. Het blijft een heel 
moeilijk probleem. Het is ook een 
dure zaak, daar moeten wij niet 
omheen draaien. Het is echter wel 
belangrijk. 

De definitieve beslissing inzake de 
compartimentering kan pas genomen 
worden als de.milieu-effectrapportage 
en het financiële plaatje naast elkaar 
gelegd kunnen worden. 

Het hanteren van de Europese 
richtlijn kan nooit gebeuren uit 
financieel motief. Je kunt je grenzen 
niet sluiten ten einde de rentabiliteit 
van dit bedrijf te waarborgen. Het kan 
wel uit milieuhygiënisch motief. 
Daartussen kan inderdaad best eens 
een overlap zitten, dat wil ik niet 
uitsluiten. Het milieuhygiënisch 
aspect moet voorop staan. 

Wat is de reële ruimte voor de 
Tweede Kamer voor beleidsbijstellin-
gen inzake chemisch afvalbeleid? Het 
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beleid dat hier geformuleerd wordt is 
bindend voor elke burger en ook voor 
dit bedrijf. De Tweede Kamer heeft 
natuurlijk te maken met de voorge-
schiedenis van bepaalde dingen. Er 
blijft echter terecht ruimte aanwezig 
voor het plegen van bijstellingen 
indien dat noodzakelijk mocht zijn. 

Mevrouw De Boois stelt, dat de 
tarieven uiterst onzakelijk zijn. Er is 
een keer betaald aan de AVR, de 
tweede keer zouden wij ook moeten 
betalen en de derde keer wordt mij te 
dol, zo stelt zij. Het wordt wel veel. 
Wij kunnen hierop echter niet vooruit-
lopen. Wij hopen dat het chemisch 
afvalbeleid zodanig kan zijn, dat er 
geen derde keer behoeft te komen. 
Het kan ook zijn dat het bedrijf veel 
beter gaat draaien. 

De heer Wagenaar vroeg naar de 
personele en financiële consequenties 
van de splitsing voor de huidige AVR. 
Naar mijn informatie draait de huidige 
AVR aanmerkelijk beter. U hebt ook in 
de krant kunnen lezen dat een aantal 
gemeenten zelfs een milieufonds 
hebben gecreëerd uit hetgeen zij 
terugkregen van de AVR of wij zij 
minder in de tarieven hoefden te 
berekenen omdat de AVR beter ging 
draaien. Dit geldt dus vooral voor de 
huisvuilkant. Mocht het zo zijn, dat dit 
bedrijf ook geld over zou houden, dan 
wordt dit in die periode van tien jaar 
in het bedrijf zelf gehouden of zou 
gebruikt kunnen worden voor een 
deponie of voor iets anders dat nuttig 
zou zijn. Ik kan dat op dit moment nog 
niet zeggen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dat geld 
blijft dan in het bedrijf. Stel dat het 
om zo'n 100 miljoen gaat. Kan dit 
bedrag dan de bestemming hebben 
van financiering van een nieuwe 
oven? Worden de tarieven dan 
aangepast, zodat zo'n reservering via 
de tarieven kan plaatsvinden? Ik wil 
de minister bovendien corrigeren; de 
correctie van de AVR-tarieven heeft 
tot nu toe niet plaatsgevonden want 
de gemeente Brielle heeft nog steeds 
geen cent teruggekregen. De minister 
suggereerde in zijn antwoord op onze 
schriftelijke vragen dat dit wel het 
geval was. 

Minister Winsemius: Daar gaat het 
milieufonds weer! Volgens de 
informatie die mij bereikt, draait een 
en ander nu aanmerkelijk beter dan in 
het verleden. Dat moeten wij toejui-
chen. 

Mevrouw De Boois heeft gevraagd 
waar het geld naar toe gaat. Dat kan ik 
op dit dit moment niet zeggen. Dat 

weet ik niet. Daarover moet bij de 
beleidsbepaling een beslissing 
genomen worden. Het geld kan voor 
een nieuwe oven, voor deponie of 
voor een tariefsbijstelling worden 
aangewend. 

Ik kan dat op dit moment niet 
bepalen. Ik zou dan ook vooruitlopen 
op de gang van zaken. Als de financiële 
kop er afgehaald is, zou het bedrijf 
zich zelf moeten kunnen bedruipen. 
Dat is het uitgangspunt. Als de kosten 
meevallen - door leereffecten of 
betere technieken - dan blijven de 
gelden binnen het bedrijf. 

Mevrouw Rempt heeft er ten 
principale op gewezen dat het risico 
voor de staat beperkt is. Je stelt hier 
niet een bedrijfsecononische eenheid, 
maar een milieuhygiënische eenheid 
op. Dat is het uitgangspunt voor de 
staat. Deze investering zou anders 
nooit kunnen worden gepleegd, aldus 
de geachte afgevaardigde. Dit is een 
onderschrijving van hetgeen ik heb 
willen overbrengen. 

De heer Wagenaar verwees naar de 
Stichting Natuur en Milieu. Hij vroeg 
zich af of met deze discussie niet 
vooruit werd gelopen op het IMP 
chemisch afval. Ik denk dat dat niet 
het geval is. Wij lopen achter. Wij 
hadden deze beslissing eerder moeten 
- en willen - nemen. De rapporten van 
de commissie-Kolfschoten en de 
commissie-Hofman liggen er al een 
hele tijd. 

Wij zijn bezig met de onderhandelin-
gen. Het IMP chemisch afval is op zich 
zelf een heel belangrijke stap om 
integraal naar het chemisch-afvalpro-
bleem te kijken, met alle haken en 
ogen die daaraan vastzitten. In de 
eerste plaats moet worden gekeken 
naar de 'prioritaire stoffen'. Deze 
discussie vindt eigenlijk al veel eerder 
plaats. Het IMP chemisch afval is 
'ingehaald'. Dit project is namelijk te 
langzaam tot stand gekomen. Het IMP 
en dit project komen dicht bij elkaar uit. 
Het lijkt mij echter niet juist om met dit 
project te wachten totdat het IMP 
chemisch afval kan worden besproken. 
Dit project is gebaseerd op beleidsdis-
cussies en rapporten die een lange tijd 
geleden aan ons zijn voorgelegd. 

De heer Wagenaar stelde de vraag: 
Heeft de minister de garantie dat deze 
concurrerende tarieven voorkomen 
dat het chemisch afval loskomt? De 
heer Lankhorst plaatste hierbij de 
kanttekening dat het chemisch afval 
over de muur wordt gezet en dus 
vrijkomt in het milieu. Die garantie 
heb ik niet. Deze tarieven zouden het 
voor loyale producenten van chemisch 
afval mogelijk moeten maken het 

afval daarvoor weg te zetten, dus 
langs een milieu-verantwoorde weg. 
Dit biedt niet de absolute garantie dat 
men dit ook zal doen. Daarom is er 
voorlichting nodig. Het gaat om de 
bewustwording, zoals bij de glasbak-
ken. De mensen moeten er op een 
bepaald moment zelf toe komen. 
Bovendien is er controle nodig. Indien 
nodig, moet immers worden ingegre-
pen. Er wordt geen garantie geboden, 
maar wel een mogelijkheid om de 
keten die op dit moment te zwak is te 
verstevigen. 

Ik kom bij de drie ingediende 
moties. Ik begin met de motie van de 
heer Willems. De geachte afgevaardig-
de vraagt om de doelstelling in de 
statuten nader op te nemen. Ik meen 
dat ik op deze kwestie al uitgebreid 
genoeg ben ingegaan. Ik heb aan deze 
motie zeker geen behoefte. 

Zijn tweede motie betreft een 
heffing op basischemicaliën om op 
die wijze in ieder geval de vaste lasten 
van de verwerking van chemisch afval 
door de AVR-Chemie te bekostigen. 
Aanvaarding van deze motie ontraad 
ik. Uit de discussie zal zijn gebleken 
waarom. 

Mevrouw De Boois heeft een wat 
meer complexe motie ingediend in 
die zin dat ik mij daarin voor een deel 
kan vinden en voor een deel niet. Zij 
stelt dat pas na het opstellen van een 
proef-milieu-effectrapport, dat zowel 
de wijze van inrichting als ook de 
locatiekeuze behandelt, een definitieve 
beslissing over de C2 deponie kan 
worden genomen. Ik heb problemen 
met het stuk tussen de komma's waar 
staat: dat zowel de wijze van inrichting 
als ook de locatiekeuze behandelt. 

Ik heb al gezegd dat pas na het 
opstellen van een milieu-effectrapport 
een definitieve beslissing over de C2 
deponie kan worden genomen. Dat 
ben ik met haar eens. Ik zeg haar dat 
ook graag toe. Het kan ook niet 
eerder. De wijze van inrichting is een 
onderdeel van het milieu-effectrap-
port. Als op dit moment de keuze van 
de locatie daarbij ter discussie wordt 
gesteld, dan zal overmatige vertraging 
daarvan het gevolg zijn omdat wij ons 
samen met de gemeente Rotterdam 
zeer actief hebben beijverd om één 
locatie te vinden op het terrein van de 
gemeente Rotterdam die reëel in 
aanmerking komt. 

Mocht uit het milieu-effectrapport 
blijken dat die locatie om milieurede-
nen ten enen male ongeschikt is, dan 
valt deze af. Wij zullen dan opnieuw 
moeten gaan zoeken. Als wij een 
landelijke zoekactie moeten gaan 
houden met gesprekken met allerlei 
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gemeentebesturen, dan zal de 
werkbelasting van mij en mijn 
medewerkers overmatig toenemen 
zonder dat wij tot een betere keuze 
zouden komen, hoewel ik vermoed 
dat een dergelijke zoekactie iets 
eenvoudiger zal zijn dan de zoekactivi-
teiten met betrekking tot licht- en 
middenradioactiefafval. Als mevrouw 
De Boois hecht aan de tekst tussen de 
komma's, dan zou ik aanvaarding van 
de motie willen ontraden. 

D 
De heer Willems (PSP): Voorzitter! Ik 
wil op enkele punten die de minister 
naar voren heeft gebracht, reageren. 
Aan het principe van de vervuiler 
betaalt, wordt door alle woordvoerders 
van de regeringspartijen lippendienst 
bewezen. De minister zegt echter dat 
het probleem van de bodemsanering 
zo acuut is en hij bovendien geconf ron-
teerd wordt met het feit dat 100.000 
ton chemisch afval niet gecontroleerd 
kan worden, dat dit principe tijdelijk 
overboord gezet moet worden. 

Ik daag hem uit, aan te geven dat 
het technisch, politiek en inhoudelijk 
niet mogelijk zou zijn, die actuele 
knelpunten nu aan te pakken en op te 
lossen, terwijl toch het principe van 
de vervuiler betaalt, gehandhaafd en 
voortgezet wordt. Naar mijn mening 
kunnen zowel deze knelpunten - hoewel 
ik mij nu wil beperken tot het verwerken 
van het chemisch afval - worden 
opgelost als het principe dat de 
vervuiler betaalt, overeind gehouden 
worden. 

Tijdens het mondeling overleg zijn 
hiervoor verschillende suggesties 
gedaan. Vandaag is dat trouwens 
weer gebeurd. Die politieke wil zal 
hard gemaakt moeten worden door 
bij voorbeeld iets te doen aan de 
concurrentie met het buitenland of 
door de heffing op de basischemica-
liën serieus te overwegen. In het 
kader van de discussie over de 
Interimwet bodemsanering is dit ook 
voortdurend onder de aandacht van 
de regering gebracht. 

Een ander punt waarover ik iets wil 
zeggen, is het volgende. De minister 
zegt geen behoefte te hebben aan de 
motie waarin staat dat de doelstelling 
van de op te richten onderneming 
moet worden aangepast aan de 
intentieverklaring. Mag ik hem een 
wedervraag stellen? Waarom zou je 
datgene waarover je het in de inten-
tieverklaring eens bent, niet vastleggen 
in de doelstelling van de statuten? 

Om welke reden voelt de minister 
daar niets voor? Waarom komt daar 

een totaal andere doelstelling voor in 
de plaats dan in de intentieverklaring 
wordt uitgesproken, namelijk het in 
een zowel nationaal als internationaal 
open markt met concurrerende 
tarieven in ontvangst nemen etc. van 
chemische afvalstoffen? Deze doelstel-
ling dekt in het geheel niet wat in de 
intentieverklaring als doelstelling 
wordt geformuleerd. Ik vraag mij af 
wat daar achter kan zitten. 

Ik heb al aangegeven dat juist door 
het met de beste technische middelen 
verwerken van chemische afvalstoffen, 
als dat de doelstelling van het bedrijf 
zou zijn, de tarieven mogelijk moeten 
stijgen, hetgeen niet in het belang van 
de participanten van de onderneming 
is. Daarom hebben de participanten er 
geen behoefte aan dat in de doelstel-
ling op te nemen en willen ze daaren-
tegen de huidige doelstelling wel 
accepteren. Ja, dank je de koekoek! 
Dat kan ze niks kosten. Dat vond ik het 
voor een prikje op de eerste rij zitten. 

Het derde punt betreft de EG-richt-
lijn. Misschien heb ik mij niet helemaal 
duidelijk uitgedrukt toen ik zei dat wij 
hier in de Kamer over die EG-richtlijn 
waren uitgepraat. Ik bedoelde meer 
dat wij op dit moment rond die 
EG-richtlijn niet veel verder met elkaar 
komen. Dat bewijst dit debat eigenlijk 
ook. Ik heb in dit verband nog twee 
vragen aan de minister. Hoe meent hij 
de EG-richtlijn voor Nederland te 
implementeren? Op welke wijze gaat 
hij uitvoering geven aan hetgeen in 
die richtlijn staat, hoe beperkt dan 
ook? Ik ben het niet eens met zijn 
suggestie, dat je vanwege de rentabili-
teit van het verwerkingsbedrijf geen 
maatregelen mag nemen. In de 
EG-richtlijn, althans voor zover het 
concept daarvan bekend is, wordt 
immers gesteld dat je beperkingen 
kunt stellen aan de export van chemisch 
afval als dat nodig is om programma's 
op grond van artikel 12 van de richtlijn 
uit te voeren. Naar mijn opvatting is 
het opzetten van een chemisch-afvalbe-
drijf, zoals dat nu door de minister 
gebeurt, een uitwerking van artikel 12 
van de betrokken richtlijn van de EG. Ik 
vind het er dan ook niet mee in strijd. 
Hoe verklaart de minister verder dat in 
een aantal Duitse deelstaten wel 
degelijk beperkingen aan de export van 
chemisch afval worden gesteld, terwijl 
dat niet in strijd blijkt te zijn met de 
richtlijn? 

In verband met de financiering en 
de noodzakelijke unanimiteit over de 
noodzakelijke unanimiteit over de 
tarieven zegt de minister: als wij het 
daarover niet eens worden, leggen wij 
het loodje; dat betekent dat het bedrijf 

maar moet ophouden als bij voorbeeld 
gerechtvaardige wenser om de 
tarieven te verhogen niet door de 
participanten worden ingewilligd. Als 
je dat risico loopt en het zo duidelijk is 
dat de belangen van de gemeenschap 
en die van de acht nota bene sterk 
vervuilende chemische bedrijven zo 
verschillend zijn, waarom neem je het 
dan niet gelijk in eigen hand via een 
overheidsbedrijf? Dan hoefje niet 
eerst de heel moeilijke constructie van 
het oprichten van een vennootschap 
en daarna het failliet laten gaan van 
die vennootschap door te maken. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn antwoorden. Het moet mij van het 
hart dat zowel uit de inbreng van de 
diverse woordvoerders als uit het 
antwoord van de minister daarop het 
voor mij steeds duidelijker wordt dat 
dit een uitermate treurige en eigenlijk 
pijnlijke discussie is. Het doel is 
duidelijk en voor iedereen hetzelfde: 
goede verwerking van het chemisch 
afval, betere controle en zekerheid op 
lange termijn, zodat zowel de minister 
als de verschillende fracties in de 
Kamer weten waarheen zij willen. 

De minister heeft zijn lijn al lange 
tijd volstrekt helder uiteengezet. Hij 
heeft rechtlijnig gekoerst. Evenzo is 
door diverse fracties in de Kamer ook 
bij voortduring uiteengezet dat men 
die lijn niet kon onderschrijven en dat 
men op een andere koers zat met 
andere oplossingen. Dat gat is niette 
dichten, ook vandaag niet. Ik meen 
ook dat dat principieel niet kan, omdat 
het gelijk van de ene of de andere pas 
zal blijken na verloop van een aantal 
jaren. Degene wiens keuze het niet 
wordt zal zijn gelijk nooit kunnen 
halen. Ik geef twee voorbeelden. De 
minister zegt vrij vertaald: als ik mijn 
tarieven maar laag genoeg maak, dan 
gooit men het niet meer in de sloot. 

Mijn stelling is dat de minister dat 
niet aannemelijk kan maken, want 
veel goedkoper dan een goedkope 
verwerking is een gratis verwerking. 
De grootste concurrent voor de 
oplossing van de minister is niet het 
verwerkingsbedrijf in het buitenland, 
maar inderdaad de stortplaats, de 
vuilniszak of de sloot. Het valt niet te 
bewijzen dat die concurrent niet 
sterker zal zijn dan de oplossing die 
de minister zich nu voor ogen heeft 
gesteld. 

Mijn eigen oplossing houdt in dat 
betere controle er wel voor zal zorgen 
dat men het afval aanlevert aan legale 
verwerkingsbedrijven. In alle oprecht-
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heid moet ook gezegd worden dat dit 
niette bewijzen valt. Die betere 
controle is er namelijk op dit moment 
nog niet. De stelling blijft overigens 
boven water dat je de 100 miljoen 
beter in betere controle kunt stoppen 
en dat het rendement dan waarschijn-
lijk hoger is dan wanneer je dat geld 
in de oven stopt. Ook dit is echter niet 
te bewijzen. Een voortgezette discussie 
hierover is volgens mij op dit moment 
dan ook vrij zinloos. Wij kunnen 
elkaar niet overtuigen. 

Ik heb nog een opmerking over de 
continuïteit van het bedrijf. Er is nu 
tweemaal in een dergelijk bedrijf een 
geweldige hoop geld gestopt. Een 
derde keer kan echt niet meer. Toch 
moet een dergelijk bedrijf er blijven. 
Dit leidt tot een heel duidelijke 
conclusie, namelijk dat dit bedrijf zal 
moeten reserveren voor zijn eigen 
toekomst, net als elk normaal bedrijf 
in Nederland. Anders staat hier 
namelijk over vijf, zes of tien jaar, als 
die oven versleten is, weer een 
bewindsman of -vrouw met de vraag 
of de Kamer het goed vindt dat er 100 
miljoen naar een nieuw chemisch-af-
valverwerkend bedrijf gaat. Op die 
manier verzeilen wij in een soort 
Oosterscheldeprobleem. 

Wij moeten hier niet weer aan 
beginnen. De huidige opzet is bedrijfs-
economisch fantastisch ongezond, in 
wezen doodziek. Dat kan niet. Er moet 
continuïteit zijn. Er moet dus gereser-
veerd worden. Als het aanbod van 
afval meevalt, dan zal het reserverings-
probleem ook meevallen. Dat zou in 
de loop der jaren kunnen blijken. Het 
lijkt mij echter van essentieel belang 
dat die reservering inderdaad plaats-
vindt en dat de Kamer daarover een 
uitspraak doet. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Tommei, 
De Boois en Lankhorst wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende: 
- dat bij de AVR-Chemie CV. alle 
chemisch afval kan worden aangebo-
den dat om technische of commerciële 
redenen elders in Nederland niet kan 
worden verwerkt; 
- dat continuïteit hierbij van essentieel 
belang is; 
- dat het evenwel niet in de bedoeling 
ligt dat de AVR-Chemie CV. financiën 
reserveert om de te zijner tijd noodza-
kelijke investeringen te kunnen plegen; 

nodigt de regering uit, de tarieven van 
de AVR-Chemie CV. zodanig te doen 
vaststellen dat in voldoende mate kan 
worden gereserveerd om de continuï-
teit van het bedrijf te verzekeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(18418). 

D 
De heer Tommei (D'66): Voorzitter! Ik 
maak nog een laatste opmerking over 
de plaats van de deponie. Als uit de 
milieu-effectrapportage blijkt dat de 
locatie ongelukkig is, dan moeten wij 
volgens de minister een nieuwe 
afweging maken. Dit betekent wel dat 
in de milieu-effectrapportage in ieder 
geval de invloed van de locatie op het 
milieu moet worden meegenomen. 

Ik vraag de minister niet om een 
zoekactie door het hele land. De 
Maasvlakte is groot. Het moet toch 
mogelijk zijn om in ieder geval daar 
een plek te vinden die èn niet de oude 
demarcatielijn overschrijdt en die ook 
nog zo gunstig mogelijk voor het 
milieu is. Het lijkt mij dat ik deze twee 
wensen gemakkelijk aan de milieu-ef-
fectrapportage mag meegeven. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft naar 
mijn mening een realistische weergave 
gegeven van de effectiviteit van de 
Europese richtlijn met betrekking tot 
de export van chemisch afval. Er is 
volgens hem sprake van gebrek aan 
uniformiteit. Er is bovendien geen 
perfecte aansluiting bij de export van 
chemisch afval tussen de verschillende 
landen. Dit is precies de reden 
waarom de export van dit afval niet 
moet worden bevorderd en de 
oplossing zoveel mogelijk in het eigen 
land moet worden gevonden. Ik las dit 
ook in het door mij geciteerde 
antwoord van de minister van 21 
december 1982. 

De verschuiving in het standpunt 
van de minister ligt onder andere 
hierin dat er nu sprake is van één 
chemisch-afvalverwerkend bedrijf 
voor het afval van de kleinere bedrijven 
- de stofzuigerfunctie - en niet van 
verwerkingsbedrijven voor al het 
chemische afval van de grote, de 
middelgrote en de kleine bedrijven. 
De verschuiving in dat standpunt zal 
de minister zelf toch ook niet zijn 
ontgaan. Als hij dat citaat en zijn 
eerdere uitspraken nog eens naleest, 
zal hij dit toch met mij eens moeten 
zijn. 

Ik heb goed nota genomen van de 
opmerking van de minister dat de 
niet-loyale vervuiler niet langer vrijuit 
gaat als het bedrijf eenmaal werkt en 
dat de handhaving sluitend zal zijn. 

Op dit punt zullen wij elkaar nog 
wel eens spreken in de komende tijd. 
In de toekomst zal blijken of mijn 
vraag ten aanzien van het niet 
verkrijgen van unanimiteit tussen de 
participanten, een louter theoretische 
is. Het is niet zo dat mijn vertrouwen 
in alle, zogenaamde reputabele 
bedrijven even groot is. 

Het is ook de vraag of de deelname 
voldoende is om op al die punten tot 
unanimiteit te komen. De toekomst zal 
het in ieder geval leren. Het antwoord 
van de minister was praktisch. Het 
Rijk blijft eigenaar. Dat hebben wij 
misschien nog wel eens een keer 
nodig. 

D 
Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook ik dank 
de minister voor zijn antwoorden. Ik 

' dank hem vooral voor de duidelijke en 
hardnekkige wijze waarop hij gesteld 
heeft dat hij, wanneer het bedrijf 
straks draait, de vervuilers, de 
bedrijven die desondanks dumpen, 
actief zal vervolgen. Toch zijn niet al 
mijn vragen beantwoord. Stel nu dat 
de stofzuiger zeer goed gaat werken, 
garandeert de minister ons dan dat dit 
afval altijd een verwerkingsmogelijk-
heid in dit bedrijf zal vinden? 

Wij hebben in het mondeling 
overleg namelijk al over de cijfers in 
de brief van 20 augustus gesproken. 
Er leek toen eigenlijk weinig ruimte 
over te zijn voor nog extra verwerkings-
capaciteit. Straks zetten wij in samen-
werking met de lagere overheden 
misschien een dure inzamelings- en 
vervoersmogelijkheid op en dan moet 
er toch nog verwezen worden naar 
een bedrijf elders in Europa, omdat de 
maximale capaciteit van dit bedrijf 
bereikt is. Dat kan dan nog wel eens 
veel duurder gaan worden. 

Stel nu dat uit het verslag over dit 
bedrijf, dat wij ieder jaar bij de 
begroting krijgen, blijkt dat het 
allemaal niet lukt, - ik sluit mij wat dat 
betreft aan bij de vraag van de heer 
Van der Vlies - wat kan de Staat dan 
via zijn vertegenwoordiging in het 
bedrijf doen? Ik vond het jammer dat 
ik te laat was bij de interruptiemicro-
foon na mijn eerste interruptie. Ik 
vroeg de minister toen naar aanleiding 
van de door de Kamer aanvaarde 
motie over de exportbelemmering op 
grond van een niet goede milieu-hy-
giëne verwerking, wat hij daaraan 
actief en selectief zou kunnen doen. 
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De minister noemde toen als 
voorbeeld dat, wanneer hij hoorde dat 
een bedrijf PCB's naar Guinee Bissau 
bracht waarbij een twijfelachtige 
verwerking zou plaatsvinden, hij zou 
adviseren om dat niet te doen. Ik had 
eigenlijk van de minister verwacht dat 
hij zou zeggen dat hij dan de vergun-
ning zou weigeren te verlenen. 
Misschien heeft de minister dat wel 
bedoeld. Ik hoor dat graag nog. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn beantwoording. Ik wil nog twee 
punten aan de orde stellen. Het eerste 
punt betreft de notitie over de inzame-
ling van het kleine chemische afval. 
De minister heeft gezegd wat dat 
betreft direct na Kerst met iets te 
komen; wij hebben dan de eerste 
helft van 1985, bij leven en welzijn, 
om dat met elkaar te bespreken; 
daarna zullen de experimenten 
worden gestart. Goed, dat is duidelijk. 
Intussen zijn er echter nogal wat 
initiatieven tot ontwikkeling gebracht 
door lagere overheden en instellingen. 

Recentelijk bereikte ons een bericht 
over een nieuw initiatief van de 
universiteit van Utrecht. Ik noem het 
slechts als voorbeeld. Heeft de 
minister de garantie dat al deze 
initiatieven - er zijn er vele verspreid 
over het land - te hechten zijn aan de 
resultaten van zijn beleid, aan de 
tenuitvoerlegging daarvan? Het zou 
toch heel frustrerend zijn, wanneer na 
enige tijd zou blijken dat dat niet zo is. 
Op welke wijze heeft de minister 
daarover gesproken en hoe is daarbij 
eventueel te sturen? 

Ik bedoel hiermee uitdrukkelijk niet 
goede initiatieven bij lagere overheden 
afte remmen, dan wel hetbloedarmoe-
dig maken ervan. Het gaat mij 
duidelijk om het toekomstperspectief. 

Het tweede punt betreft de compar-
timentering. Ik wil daarop in dit 
stadium niet al te zeer de nadruk 
leggen. Het gaat om de inrichting van 
de deponie. 

De minister volstaat nu met de 
opmerking: hoor eens hier, wij 
moeten nu een keer - dat ben ik op 
zichzelf met hem eens - de uitkomsten 
van de MER afwachten; dan pas 
nemen wij daarover beslissingen; 
immers, de uitkomsten van de MER 
zullen moeten aangeven wat je 
bereikt met de compartimentering, 
hoe hoog de kosten van de diverse 
componenten: ook in onderlinge 
schakering, zijn; en dan moeten wij 
dat totaal afwegen. Mijn antwoord is 
dan: natuurlijk, maar het milieu-hygië-

nische aspect is er ook en dat zal 
voorop moeten blijven staan. 

Als, milieuhygiënisch gezien, 
compartimentering als de meest 
gewenste opslagvorm kan worden 
aangemerkt, met name met het oog 
op de toekomst, moet je weliswaar 
kijken naar de daaraan verbonden 
kosten, maar zal toch de intentie 
waaruit die afweging plaatsvindt, 
overeind moeten blijven. Daarover 
heb ik in deze plenaire ronde de 
minister niet gehoord. Ik vraag hem 
toch nog daarop te reageren. 

D 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is een geluk dat in 
deze Kamer een redelijke overeen-
stemming bestaat over de noodzaak 
van een chemisch-afvalverwerkend 
bedrijf met een verbrandingsoven. 
Maar over alle zaken die daarmee 
samenhangen - dit heeft vooral te 
maken met verschillende opvattingen 
over het chemisch-afvalbeleid - lopen 
de meningen hier drastisch uiteen. Ik 
denk dat wij daar nog veel over zullen 
moeten discussiëren. 

Ik haal een paar van die punten 
eruit. Allereerst de tarieven. De 
minister zegt dat wij hierbij 'ten 
principale' te maken hebben met het 
niet te hoog maken van de drempel 
om onverantwoord verwerken, zeg 
maar 'dumpen', van chemisch afval te 
voorkomen. Ik vind dat niet zo heel 

erg principieel! Het is je neerleggen 
bij deze vorm van milieucriminaliteit. 
De minister gaat er wel al van uit dat 
het met die vrachtauto's alleen maar 
's nachts gebeurt. Dat is al een stap 
verder! 

Ik herinner mij echter scènes over 
de inning van waterverontreinigings-
heffingen bij particulieren met 
deurwaarders. Daar heeft zich indertijd 
niemand bij neergelegd en bij dit 
soort zaken doen wij het wel! 

Dat vind ik ten principale onjuist! 
Die kleine bedrijven moeten immers 
hoge tarieven vragen voor recycling. 
Wat is nu het effect? Bedrijven 
zeggen: bedankt, wij kunnen voor een 
lager tarief op de C2-deponie terecht 
of verbranden. Die recyclingsbedrijven 
— die hebben toch eigenlijk de voorkeur 
in het beleid; dat wordt tenminste 
altijd beleden - kunnen dan het loodje 
leggen! Dat noem ik oneerlijke 
concurrentie. 

Ik kom tot de export. Het is duidelijk 
dat er geen beleid komt. Mevrouw 
Laning is verschrikkelijk aardig en dat 
kan zij hier ook al niet verdoezelen, 
maar zij heeft precies de spijker op de 
kop geslagen! Wat de minister zei 
over de PCB's naar Equatoriaal 
Guinee zal hij alleen maar ontraden. 
Hij is niet van plan, een beleid te 
voeren op dat punt. Dat hebben wij 
aldoor gezegd en wij waren daar bang 
voor. Nu blijkt dit inderdaad het geval 
te zijn! 

' » ? d T i f ' i f , f f f J \ f 

Mevrouw De Boois (PvdA). 
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Ik kom tot de demarcatielijn en de 
lokatiekeuze. De minister geeft een 
uiteenzetting over wat er met die 
demarcatielijn is gebeurd. Leuk is dat, 
zo'n lijn waarmee je kunt schuiven! 
Die lijn is indertijd ingesteld om te 
zeggen: dit is de laatste keer dat wij 
nog knabbelen aan het natuurgebied 
en Voorne wordt beschermd. Nu blijkt 
dat je die lijn zo maar kunt wijzigen. 
Je moet bijna blij zijn dat p.k.b.'s 
volgens de Raad van State geen 
enkele rechtskracht hebben. De 
nieuwe lijn heeft dus ook geen 
rechtskracht, want daar komt het dan 
wel op neer. Ik zou wel eens graag een 
notitie van de minister willen zien 
over wat er nu eigenlijk met die 
demarcatielijn aan de hand is. De 
geschiedenis is al een beetje te lang 
voor de leden van deze Kamer. Ik 
geloof dat zelfs de voorzitter geen lid 
was toen dit voor het eerst speelde. Ik 
zou daar wat meer duidelijkheid over 
willen hebben. 

De minister heeft echter wel mijn 
lokatiebepaling in een motie een 
beetje te breed uitgelegd. Ik wil niet 
dat hij gaat proberen, met de C2-de-
ponie op het terrein in Velsen nog iets 
nuttigs te doen. Ik geloof dat je de 
lokatiekeuze moet beperken zoals 
mevrouw Laning dit zojuist aangaf. Je 
moet op de Maasvlakte inde gemeente 
Rotterdam gaan zoeken en het 
verband leggen met die demarcatielijn 
- dit is beslist een overweging met 
het oog op natuur en milieu - . 

Daarmee ga ik eigenlijk al over de 
schreef wat de essentie van de MER 
betreft. Daarbij moet een open 
discussie mogelijk zijn over welke 
plaats dan ook. De plaats behoort 
milieu-hygiënisch verantwoord te zijn. 
Dat is iets wat wij ook voorop blijven 
stellen. Daarmee kan de lokatie op 
enige honderden meters zeker ter 
discussie staan. 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Gezien 
het zeldzame feit, dat de VVD het 
volstrekt eens is met de bewindsman, 
is wat hem betreft mijn papier 
eigenlijk blanco. Ik heb gehoord dat 
de minister een papiertje 'naar boven' 
heeft gestuurd met de vraag wie die 
aardige mevrouw wel is. 

Ik wil iets zeggen over de aard van 
dit debat en de principiële tegenstel-
lingen die naar boven komen. Als 
voorbeeld neem ik nutsbedrijf en 
private ondernemingen met deelname 
door de staat. Ik heb mevrouw De 
Boois bij interruptie gevraagd wanneer 

zij de gedachte betreffende een 
nutsbedrijf heeft gelanceerd. Zij 
antwoordde dat dit was in het monde-
ling overleg waar zij naast mij zat. Dat 
antwoord sloeg mij wat uit het veld. Ik 
had er niet van terug. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Knap van 
mij! 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Ik reageer soms secundair en 
zelfs af en toe tertiair. Ik heb het dus 
nagegaan. Mevrouw De Boois heeft 
ongetwijfeld gedoeld op het laatste 
mondeling overleg, verleden week. 
Daar heb ik het inderdaad geregi-
streerd; ik heb niet zitten slapen. Wat 
ik eigenlijk bedoelde was: wanneer 
heeft uw fractie het eerder in de totale 
discussie ingebracht. Ik heb het 
verslag van het mondeling overleg 
opgeslagen. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dat 
behoeft mevrouw Rempt niet te doen. 
Ik heb het ter sprake gebracht in het 
eerste mondeling overleg, waar niet 
zij maar de heer Braams woordvoerder 
was. 

Mevrouw Rempts-Halmmans de 
Jongh (VVD): Dat was in juni. Dat is 
juist de eindfase waarover ik spreek. 

Op 17 november 1983 hebben wij 
een vrij fundamenteel debat gehad 
met de minister over deze hele zaak. 
De woordvoerder van de PvdA, 
collega Veldhoen, zei toen dat hij 
benieuwd was naar de gedachten van 
de minister over de participatie van 
de overheid in het nieuwe verwerkings-
bedrijf. Hij vroeg hoever inmiddels 
het overleg was gevorderd dat ir. 
Herwijer hierover namens de minister 
met het betrokken bedrijfsleven en de 
gemeente Rotterdam voerde. 

De heer Veldhoen (PvdA): Toen was 
de letter of intent er nog niet. Wij 
hadden de discussie over export en 
chemisch afval naar landen buiten de 
EEG nog niet gehad. Toen was ook 
nog niet bekend op welke wijze de 
acht participerende bedrijven eventu-
eel afval zouden leveren teneinde 
meer kostendekkend te zijn. Het 
waren informatieve vragen aan de 
minister. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Het kan wel zijn dat al die 
problemen niet zijn opgelost maar het 
is een principiële keuze of men een 
nutsbedrijf wil dan wel een private 
onderneming met participatie door de 
overheid. Ik meen dat de keuze die in 
juni is gedaan driekwart jaar te laat is 
gedaan. De minister heeft uit deze 
tekst niet anders kunnen begrijpen 
- het zelfde geldt voor de collega's in 

de Kamer - dan dat de fractie van de 
PvdA deze weg ook wilde bewandelen, 
met alle vraagtekens en onzekerheden 
die door verschillende fracties naar 
voren zijn gebracht. Als er zulke 
fundamentele zaken aan de orde zijn, 
behoor je het verslag van een dergelijk 
mondeling overleg in de Kamer aan 
de orde te stellen. Dit soort gedachten 
moet je duidelijk maken voor met de 
bedrijven wordt gepraat en niet in een 
late fase. 

De heer Veldhoen (PvdA): Het is 
misschien wel tien jaar te laat. Wij 
hebben er nu toch ook geen motie 
over ingediend! 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Als door de PvdA zo wordt 
geduid op principiële verschillen, wijs 
ik erop, dat dit een van de principiële 
verschillen is waarop in de laatste 
twee mondelinge overleggingen de 
nadruk is gelegd. Dat is een aantal 
mondelinge overleggingen te laat. De 
minister heeft niet anders kunnen 
denken dan dat de overgrote meerder-
heid van de Kamer had gezegd: go 
ahead. Je kunt dan aan het einde nog 
wat vraagtekens zetten bij de juridische 
verhoudingen maar zelfs de financiële 
verhoudingen waren in wezen al lang 
bekend. 

De heer Veldhoen (PvdA): Go ahead, 
maar wel in de goede richting. Wij 
hebben er fundamenteel over gedis-
cussieerd. 

Mevrouw De Boois heeft vandaag 
nog gezegd, dat wij ten principale - ik 
hoor dat woord vaker - geen tegen-
stander zijn van participatie door het 
bedrijfsleven. Dat hebben wij vroeger 
gezegd, wij zeggen dat thans ook. Die 
keuze wordt gemaakt nadat de 'letter 
of intent' is verschenen. Het mondeling 
overleg, waarover mevrouw Rempt 
spreekt, is voor dat tijdstip gehouden. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (CDA): Dat klopt. 

D 
Minister Winsemius: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Willems is terug-
gekomen op de doelstelling die naar 
zijn mening in de statuten zou moeten 
worden opgenomen. Hij vroeg zich af: 
waarom niet? De vraag dringt zich bij 
mij op: waarom wel? De deelnemers 
in het bedrijf hebben die algemene 
intentie. Het bedrijf zelf dient zich ten 
principale te houden aan de wetgeving, 
ook op het gebied van het milieu. 

Dit is geregeld in een aantal wetten: 
Wet chemisch afval, de Hinderwet en 
een aantal andere. Dit geldt zowel 
voor de draaitrommeloven als voor 
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de deponie. Naar mijn idee is het wat 
mal om in de statuten op te nemen, 
dat men zich aan de wetten zal 
houden. De essentie van de intentie-
verklaring geeft duidelijk aan, dat dit 
argument die rol heeft gespeeld, met 
daarbij een aantal andere argumenten. 

De heer Willems (PSP): Ik zou toch 
nog eens naar de precieze tekst van 
mijn motie willen verwijzen. In de 
wetgeving wordt niet voorgeschreven, 
dat het met de best beschikbare 
middelen moet gebeuren. De wetge-
ving is een minimumwetgeving. Er 
worden vergunningen gegeven voor 
zaken, die per se niet zonder vergun-
ning kunnen. Als men regulerend wil 
optreden ter zake van de scheiding 
van afvalstromen, recycling, de 
toepassing van de nieuwste technie-
ken, kan dan doorgaans niet met 
vergunningen worden gewerkt, 
omdat die daarin niet voorzien. 

Het vergunningenbeleid van de 
minister is daarop ook niet gericht. 
Vandaar dat ik meen, dat dit in de 
doelstellingen moet worden opgeno-
men. Dit gaat verder dan hetgeen via 
de milieu-hygiënische wetgeving kan 
worden afgedwongen. 

Minister Winsemius: Ik meen, dat de 
milieuhygiënische wetgeving ter zake 
van de vergunningverlening voldoen-
de handvat biedt om op milieuhygië-
nisch verantwoorde wijze een bedrijf 
te voeren. Als de heer Willems 
daaraan twijfelt, twijfelt hij aan alle 
vergunningen, die wij afgeven. Ik acht 
dit principieel een belangrijker punt 
dan dit ene bedrijf. Ik meen, dat dit 
ene bedrijf getoetst dient te worden 
aan dezelfde wetgeving, die voor 
andere bedrijven geldt. 

De intentie van de participanten in 
dit bedrijf staat duidelijk in de inten-
tieverklaring. De belangrijkste overwe-
ging voor de regering is het chemisch-
afvalbeleid, waarvan dit bedrijf een 
onderdeel vormt. Het geheel is erop 
gericht om het chemisch afval onder 
controle te brengen en waar mogelijk 
te verminderen. 

De heer Willems vroeg, hoe Neder-
land vorm geeft aan de EG-richtlijn. Ik 
moet eerst wachten, totdat die 
richtlijn geformaliseerd is. Daarna 
zullen wij hierover graag met de 
Kamer spreken. De heer Willems 
wees erop, dat in het concept van die 
EG-richtlijn staat, dat er een mogelijk-
heid is beperkingen aan de export op 
te leggen in verband met artikel 12 
van een eerdere richtlijn. Waarom 
doet de minister dit niet, zo vroeg de 
heer Willems. 

In een aantal Duitse deelstaten doet 
men het wel. Ik wijs erop - ik heb dit 
tijdens het mondeling overleg ook 
naar voren gebracht - dat dit een 
kip-en-een-ei-probleem is. In feite is 
de tekst in de EG-richtlijn opgenomen, 
omdat er in die Duitse staten regelge-
ving was. De Duitsers hadden - bij 
wijze van compromis - deze tekst 
nodig, omdat zij anders intern in de 
problemen zouden komen. 

De milieuraad van de EG heeft 
nogal wat kanttekeningen geplaatst 
bij de nogal vreemde formuleringen 
die zijn gekozen. Men heeft zich 
uiteindelijk kunnen vinden in een 
tekst. Een aantal Lander in Duitsland 
heeft zijn eigen spelregels en de vraag 
was of dat wel kon in het kader van de 
Europese Gemeenschap. Daarvoor is 
uiteindelijk deze oplossing gevonden 
waarin de lid-staten en de Europese 
Commissie zich konden vinden. Het 
geval-Denemarken speelt iets minder 
nadrukkelijk, maar daar zitten ook wel 
enkele knelpunten in. 

De heer Willems vroeg waarom er 
niet meteen een staatsbedrijf van 
wordt gemaakt, nu ik gezegd heb dat, 
als op belangrijke punten geen 
unanimiteit wordt bereikt, het bedrijf 
beter kan worden opgeheven. De heer 
Willems sprak over failliet gaan, maar 
ik vind 'opheffen' een beter woord. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
zoiets gebeurt, maar het zou kunnen. 
In dat geval moet de regering een 
oplossing zoeken in de wetenschap 
dat er continuïteit moet zijn in de 
afvalverwijdering. Ik verwacht echter 
niet dat het zal gebeuren. Het is zeker 
niet de bedoeling van één van de 
participanten om deze zaak in de 
kortste keren op de klippen te jagen. 

De heer Tommei gaf een waardevol-
Ie analyse. Hij zei dat pas later zal 
blijken wie gelijk heeft. Je praat dus 
altijd een beetje in theorie, maar je 
probeert wel de beste inschattingen te 
maken. Ik denk, dat wij dat in het vele 
overleg met elkaar uit-en-te-na 
hebben gedaan. Ik heb mijn standpunt 
zo vroeg mogelijk kenbaar gemaakt 
omdat ik wist dat het op een aantal 
plaatsen tot problemen kon leiden. 

De heer Tommei zei: De grote 
concurrent is niet het buitenland met 
zijn concurrerende tarieven, maar de 
sloot met tarief nul. De internationale 
concurrerende tarieven zijn als 
uitgangspunt gekozen om alle 
mogelijke producenten - dus ook 
producenten van weinig chemisch 
afval - gelijk te kunnen behandelen. 
Er zijn bedrijven met veel afval, die de 
weg weten in het buitenland. De 
afvalverwijdering hebben ze in de 

bedrijfsorganisatie ingebouwd. Dat 
afval is belangrijk voor hen. 

Als ze het verkeerd behandelen, 
komen ze in de moeilijkheden met de 
wetgeving, al dan niet via de publiciteit. 
De kleinere bedrijven - wasserijen, 
drukkerijen en dergelijke — hebben die 
wegen echter niet. Het zou ook 
onzinnig zijn om kleine hoeveelheden 
heel ver weg te brengen. Die kleine 
bedrijven zouden dan oneerlijk 
worden behandeld als het tarief f 600 
per ton chemisch afval zou zijn. Voor 
een dergelijke klacht is zeker een 
basis aanwezig. 

Wij willen graag dat er loyaal 
uitvoering wordt gegeven aan de 
regeling en daarom willen wij alle 
bedrijven een gelijke behandeling 
voorschotelen. Dat heeft geleid tot 
onze keuze. Een belangrijke neven-
overweging is dat een tarief van f600 
een enorme drempel zou opwerpen, 
want dan wordt de sloot al te gemak-
kelijk een alternatief. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet 
aanvaarding van de motie van de 
heer Tommei op stuk nr. 7 ontraden 
en het zal duidelijk zijn waarom. Ook 
ik hecht aan de continuïteit van het 
bedrijf, maar doe ik dat, zoals in de 
motie staat, dan moeten de tarieven 
naar boven en dan gaat het systeem 
tegenwerken. Het zijn als het ware 
twee kanten van dezelfde medaille. Ik 
versta precies wat de heer Tommei 
zegt, maar hij zal ook verstaan wat ik 
zeg. Ik kan niet met hem meegaan 
vanwege de filosofie die aan de motie 
ten grondslag ligt. 

De heer Tommei (D'66): Ik vind het 
volstrekt logisch, mijnheer de Voorzit-
ter, dat de minister aanvaarding van 
deze motie ontraadt, want zij past niet 
in zijn systematiek. Het is toch wel 
opmerkelijk dat nota bene een 
VVD-bewindsman pleit voor het 
bedrijfsmatig ongelukkig opzetten van 
een bedrijf en in feite pleit voor 
discontinuïteit, want daar komt het In 
de praktijk toch op neer! 

Minister Winsemius: Neen, hier pleit 
in feite een bewindsman voor het 
milieu en dat doet, zoals u zult weten, 
de VVD al langer! 

De heer Tommei (D'66): Het valt mij 
niet dagelijks op. 

Het is in ieder geval duidelijk dat dit 
bedrijf over zo'n vijf, zes, zeven jaar 
financieel aan zijn eind is. Dus pleit de 
minister voor een bedrijf dat bij de 
geboorte in feite al doodziek is. 

Minister Winsemius: Neen, dat ziet u 
toch verkeerd. Wat de termijn betreft, 
mag ik toch hopen dat de draaitronv 
meloven langer draait dan zo'n vijf, 
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zes of zeven jaar. Het zou spijtig zijn 
als dat niet zo is, want dan zou het 
wel de slechtste draaitrommeloven 
zijn die ooit is aangeschaft. De 
levensduur zal zeker langer zijn en dat 
is de bedoeling ook. Het gaat om 
interimbeleid om een probleem dat 
nu acuut is het hoofd te bieden. 

Het uitgangspunt is dus een 
milieuprobleem van nu het hoofd te 
bieden. Is het op langere termijn 
gezien nodig het bedrijf te continueren 
dan zal op het moment waarop een 
dergelijke beslissing moet worden 
genomen moeten worden bezien wat 
dan het probleem is, of wij een en 
ander wezenlijk hebben kunnen 
beïnvloeden. Ik hoop dat een regering 
die er dan zit tegen de achtergrond 
van het milieu dan zegt dat er een 
verstandige beslissing moet worden 
genomen. 

Wat het financiële aspect betreft, 
moet u het bovendien niet tè eng zien. 
Als je het macro-economisch bekijkt, 
dus het beursje van collega Ruding, 
staat het chemisch afvalverwerkings-
bedrijf aan de negatieve kant: de staat 
betaalt op dit moment zo'n 170 min. 
per jaar aan bodemsanering, een 
erfenis uit het verleden. 

Ik doel nu alleen op bodemsanering 
en niet op sanering van water of het 
weghalen van ander afval elders. Als 
wij maar door blijven gaan met 
plempen, blijft het tellertje ook aardig 
doorlopen. Ik heb al eerder gezegd 
dat collega Ruding met deze zaak 
bijzonder weinig moeilijkheden had 
en ik weet dat dit voor u een overtui-
gend argument zal zijn. In de totaaltel-
ling lijkt het mij een verantwoorde 
oplossing voor een nu bestaand 
probleem. Het bedrijf op zich, dus in 
enge zin bekeken, is inderdaad wel 
een zeer curieus bedrijf! 

De heer Tommei (D'66): Ja, want 
natuurlijkzou geenenkele ondernemer 
op deze basis een bedrijf opzetten... 

Minister Winsemius: Genoeg als de 
overheid zo bijspringt als in dit geval! 

De heer Tommei (D'66): .... als men 
de absolute zekerheid heeft dat er 
geen sprake kan zijn van continuïteit, 
omdat, als het bedrijf eenmaal 
versleten is, er geen geld meer is om 
het voort te zetten. Ik wil nogmaals 
het voorbeeld van de kolenvergassing 
in de Eemshaven noemen. De collega 
van de minister, de heer Van Aardenne, 
zei daarvan: Ze wilden het zelfs niet 
als ze 100% subsidie zouden krijgen, 
want ze kunnen het ding niet meer 
vernieuwen als de oude versleten is, 
daar hebben ze geen geld voor! Voor 

alle duidelijkheid noem ik in dit 
verband de Gasunie! 

Minister Winsemius: Die kon het niet 
meer betalen? 

De heer Tommei (D'66): De Gasunie 
stelde dat het bedrijf over een aantal 
jaren versleten zou zijn en dat ze dan, 
ook al kreeg ze 100% investeringssub-
sidie, niets verdiend zouden hebben. 
Daarom deed ze het niet! Hun redene-
ring was dat je er dan ook nooit aan 
zou beginnen en die vond de heer 
Van Aardenne destijds buitengewoon 
steekhoudend, zeker gelet op de 
onduidelijkheid van gas- en olieprijzen. 
Men heeft gewoon de gok niet 
genomen! 

Minister Winsemius: Ik ben gaarne 
bereid om het aardgas in deze 
discussie te betrekken, maar dan 
wordt het wel wat gecompliceerd. 
Gedeeltelijk ben ik het met de heer 
Tommei eens, maar in bredere zin 
heeft probleem voor het rijk zodanige 
financiële kanten dat het de balans 
heeft laten doorslaan in de richting 
van de noodzaak van een dergelijk 
bedrijf. Ik kan de verzekering geven 
dat een staatsbedrijf niet goedkoper 
is. 

De heer Tommei (D'66): Daar heb ik 
ook niet voor gepleit! 

De heer Van der Vlies (SGP): Ik heb 
wel begrip voor de argumentatie van 
de minister, maar kan hij zijn bezwaar 
tegen de principiële stellingname in 
deze motie ook kwantificeren? Hoe 
zou het tarief zich gaan verhouden tot 
andere, internationaal geldende 
tarieven, als we uitgaan van het 
bedrijfseconomisch criterium van 
continuïteit en de daarmee gepaard 
gaande reserveringen. Hoeveel komt 
er dan nog op het bedrag van f290 
per ton? 

Minister Winsemius: Ik kan dit niet zo 
direct aangeven, maar het staat wel in 
het rapport van Horringa & De 
Koning. Ik ben bereid om daar begin 
volgende week een korte notitie over 
aan de Kamer te doen toekomen. 
Misschien kan ik ook volstaan met 
een verwijzing naar dit rapport. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Het feit dat wij van meet af aan 
hebben geweten dat de afschrijvingen 
niet worden doorberekend in de 
tarieven betekent toch eigenlijk dat er 
niet kan worden gereserveerd worden 
voor latere investeringen. Daarover 
hebben wij ons vanaf het begin 
zorgen gemaakt. Daarom verbaast 
deze motie mij. 

De Voorzitter: Dat had u in u eigen 
termijn kunnen zeggen en niet in die 
van de minister alstublieft. 

De heer Tommei (D'66): Dit is mij niet 
ontgaan. Ik heb de motie ingediend, 
omdat ik een uitspraak van de Kamer 
wil over het systeem dat zal worden 
gevolgd. Dat is niets nieuws. Dat is al 
lang bekend. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Doordat de AVR niet kan 
afschrijven op de verbrandingstrom-
mel, is in de praktijk toch gekozen 
voor het niet reserveren voor herinves-
tering. Wat moeten wij dan nog met 
een nota? 

Minister Winsemius: Ik moet toegeven 
dat het indienen van de motie mij op 
dit moment ernstig verrast. In het 
rapport van Horringa & De Koning 
van een jaar geleden was het volkomen 
duidelijk. Daarna hebben wij er een 
aantal keren over gesproken. Ik ben 
doorgegaan op de uitgezette koers. 
Reserveren is voor de continuïteit van 
een bedrijf natuurlijk van groot 
belang. Onder normale omstandighe-
den is dat zo, maar gezien de uitgangs-
punten was het maken van die keuze 
niet mogelijk. Een jaar geleden heb ik 
al geprobeerd om dit zo duidelijk 
mogelijk te laten overkomen. 

De heer Tommei en mevrouw De 
Boois pleitten ervoor om de gehele 
Maasvlakte in de milieu-effectrappor-
tage te betrekken. Samen met de 
gemeente Rotterdam en andere 
betrokkenen hebben wij op de 
Maasvlakte naar de geschiktste plaats 
voor een deponie gezocht. Mocht uit 
de milieu-effectrapportage blijken dat 
de gekozen plaats niet geschikt is, 
zullen wij ons moeten beraden op 
alternatieven. Het lijkt mij slecht om 
nu al met een nadere zoekactie te 
beginnen, omdat hierdoor een 
vertraging kan optreden in het tot 
stand komen van de deponie, die 
milieutechnisch van groot belang is. 
Ik handhaaf mijn oordeel over de 
motie van Mevrouw De Boois. 

De heer Tommei (D'66): Als die 
zoekactie beperkt is gebleven tot de 
Maasvlakte, dan is dat ongetwijfeld 
uitvoerig gedaan. De woorden van de 
minister wijzen daar al op. Is de 
minister bereid, in een korte notitie 
uiteen te zetten wat de problemen bij 
andere plaatsen op de Maasvlakte 
waren? Waarom zijn die plaatsen 
afgevallen? Als wij dat weten, zijn wij 
misschien uit dit probleem. 

Minister Winsemius: De discussie 
over de deponie en de geschiktheid 
van de plaats kunnen wij het beste 
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voeren als het complete beeld 
beschikbaar is. Op dat moment kan er 
ten principale een discussie worden 
gevoerd. 

De heer Tommei (D'66): Als de 
minister op dat moment maar niet 
zegt dat de tijd zo ver is voortgeschre-
den dat er geen serieuze discussie 
over de plaats meer mogelijk is. 

Minister Winsemius: Ik probeer te 
zeggen dat die discussie op dit 
moment al zo ver is voortgeschreden 
dat wij nu kijken naar deze ene 
locatie. Wij zijn van mening dat de 
deponie daar goed tot stand kan 
komen. Als de milieu-effectrapportage 
uitwijst dat het geen goede plaats is, 
dan moeten wij opnieuw naar de 
plaats kijken. De discussie is al zo ver 
voortgeschreden dat wij aanmerkelijke 
vertragingen zouden veroorzaken als 
wij het anders deden. 

De heer Lankhorst wees nog een 
keer op mijn eerdere standpunt. Dat 
standpunt zou eventueel veranderd 
zijn. De heer Lankhorst legde wat dat 
betreft op één punt het accent zeer 
goed. Tussen 21 december 1982 en 
nu is bij mij duidelijk een accent 
komen te liggen op het klein chemisch 
afval. 

De heer Lankhorst (PPR): Omdat daar 
Horringa & De Koning tussen zit! 

Minister Winsemius: Het gaat om de 
analyse van het probleem. Waar zit 
het gat en wat moet je werkelijk 
dichten? Toen wij in 1982 discussieer-
den, spraken wij niet over hetgeen ik 
in de notitie 'KVA' - klein chemisch 
afval - noem. Wij praatten toen over 
'chemisch afval'. Naarmate je meer 
gegevens krijgt, wordt het probleem 
duidelijker. Dan verbetert het inzicht. 
De wet chemisch afval is nog niet zo 
erg oud. Het inzicht begint echter 
dieper te worden. Aan het adres van 
mevrouw Laning heb ik al gezegd dat 
wij zo langzamerhand meer aandacht 
moeten besteden aan het logistieke 
probleem. Op dat gebied zijn er 
allerlei initiatieven die parallel lopen 
of elkaar kruisen. Dat probleem is 
lastiger dan men wel eens vermoedt. 

Ook de heer Van der Vlies vroeg 
hiernaar. Hij vroeg, of ik de garantie 
kan geven dat de verschillende 
initiatieven die op dit gebied worden 
ontplooid, aan te hechten zijn aan het 
toekomstige chemisch-afvalbeleid. Ik 
moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik 
die garantie niet kan geven. Wij zullen 
natuurlijk proberen, geen verloren 
werkte verrichten. Wij zullen uiteraard 
ook proberen, een inbreng te krijgen 

in de kennis die uit alle experimenten 
naar voren komt. 

De evaluatie is dus van groot 
belang. Wat wij kunnen meepikken, 
nemen wij mee. Als men de verschei-
denheid aan initiatieven bekijkt, kan 
men in ieder geval één ding conclude-
ren, namelijk dat er wel wat lijn in 
moet worden gebracht. Je moet bij 
voorbeeld aangeven welke soorten je 
eigenlijk gaat verzamelen. Dat is een 
vreselijk dure zaak. 

Financieel en technisch is het op 
allerlei manieren niet haalbaar om erg 
veel kleine stroompjes chemisch afval 
tot stand te brengen. Wij moeten dus 
proberen om een bepaalde prioriteit 
aan te geven in hetgeen wij willen 
binnenhalen. Ik kan dus geen garantie 
geven, maar wij proberen uiteraard 
wel het maximale te doen om de 
opgedane kennis aan te pakken en te 
gebruiken. Dat zal duidelijk zijn. 

Ik kom tot een belangrijke vraag van 
mevrouw Laning. Als de 'stofzuiger' 
goed werkt, kan men dan eigenlijk wel 
garanderen dat alles altijd naar het 
bedrijf gaat? Moet men dan op een 
gegeven moment niet zeggen dat de 
poort dicht moet, omdat er dan 
genoeg is? Het is de bedoeling dat het 
bedrijf aanpakt wat er wordt aangebo-
den. Er moet in ieder geval voor 
gezorgd worden dat het afval - met 
de waste-managementfunctie erbij -
niet ergens voor een gesloten deur 
komt te liggen. Men moet niet de kans 
krijgen om te zeggen dat wij weliswaar 
willen dat het chemisch afval in goede 
banen wordt geleid, maar dat de zaak 
toch verstopt zit. De Kamer kan zich 
voorstellen dat dit averechts zou 
werken. Ik heb al eerder gezegd dat 
het wel degelijk mogelijk moet zijn, 
elders binnen de EG redelijke oplos-
singen te vinden voor bepaalde 
vreemde pakken afval of voor hoeveel-
heden die men op een gegeven 
moment niet kwijt kan. Mocht dit 
probleem structureel zijn, dan moeten 
wij additionele investeringen overwe-
gen of stimuleren dat oplossingen tot 
stand worden gebracht. Dat hoeft dan 
misschien niet in dit bedrijf te gebeu-
ren. Men moet het aangeboden pak 
wel aan kunnen. Er is natuurlijk niets 
slechter dan dat het aanbod zich 
ophoopt. Dan zijn wij nog verder van 
huis. 

Ik beloof dat ik het voorbeeld van 
Guinee Bissau niet meer zal noemen 
want ik kom daarmee in grote moei-
lijkheden. 

Mevrouw Laning vroeg of ik de 
vergunning zou weigeren voor het 
exporteren van afval naar Guinee. Er 
is mij echter niet gevraagd om een 

vergunning, er werd mij gevraagd 
hoe ik dacht over het exporteren naar 
Guinee. De aanbieding die een aantal 
bedrijven had gekregen, zag er 
kennelijk aantrekkelijk uit. 

Men zette echter ook een aantal 
vraagtekens en daarom kwamen de 
bedrijven langs. Nadat ik informatie 
had ingewonnen, heb ik gezegd: ik 
zou het maar niet doen want dat kan 
nooit goed gaan. In die zin heeft het 
geven van een vergunning nooit 
gespeeld maar heb ik de zaak ontraden. 

Het algemenere punt dat mevrouw 
De Boois ook aanroerde wil ik graag 
met u bespreken wanneer het IMP 
chemisch afval aan de orde is of als 
de richtlijn van de Europese Gemeen-
schap verwerkt moet worden in de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Ik 
denk dat de behandeling van het IMP 
chemisch afval de juiste gelegenheid 
is om het exportprobleem te behande-
len. Dit probleem dient daarbij naar 
mijn mening ten principale aan de 
orde te komen. 

Mevrouw Laning-Boersema (CDA): 
Mijn speciale vraag was: als het dan 
zo te pas komt is het dan in het kader 
van de uitwerking van mijn motie, uw 
bedoeling een exportverbod op te 
leggen op grond van het milieu-hygië-
nisch niet goed verwerken. 

Minister Winsemius: Dat zal haar 
grondslag moeten vinden in een of 
andere bevoegdheid die ik heb en die 
moet komen uit de wet- of regelgeving 
en die moet ten principale in deze 
Kamer besproken worden. Wij 
moeten die richtlijn van de Europese 
Gemeenschap laten doorwerken in 
onze wet- en regelgeving. Op dat 
moment kunnen wij de zaak handen 
en voeten geven. Dit basisprobleem 
moet ter discussie staan bij de 
behandeling van het IMP chemisch 
afval. 

De heer Van der Vlies vroeg 
nogmaals naar de deponie. Hij vroeg 
of mijn intentie toch was dat het 
milieuhygiënisch verantwoord 
geborgen wordt. Natuurlijk blijft dat 
de basisintentie. Ik heb alleen in alle 
oprechtheid een aantal malen de 
kanttekening gemaakt dat dit buiten-
gemeen hoge kosten meebrengt en 
dat wij tot een afweging zullen 
moeten komen wat je van comparti-
mentering kunt verwachten voor 
hergebruik of anderszins. Wij zullen 
de voordelen tegenover de nadelen 
moeten stellen. 

De middelen zijn schaars en wij 
kunnen het geld maar een keer 
uitgeven. Er spelen bij het milieuhy-
giënisch beleid ook een aantal andere 
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zaken waarbij de gulden aardig 
doortelt. Mijn bedoeling op dit 
moment zou zijn die intentieverklaring 
eigenlijk te tekenen inclusief het feit 
dat de deponie er moet komen. De 
beslissing over de inrichting van de 
deponie is echter afhankelijk van de 
milieu-effectrapportage en van het 
financiële plaatje dat ernaast ligt. 

Mevrouw De Boois wees op het 
lagere tarief voor de draaitrommel-
oven en de deponie. 

Zij zei daarbij dat het nu allemaal 
wel erg makkelijk wordt gemaakt. Je 
kunt het chemisch afval wegzetten, 
maar je kunt het ook goedkoop naar 
de draaitrommelovens of de deponie 
brengen. Dat laatste zou de beste 
methode zijn. Dat kan niet de bedoeling 
zijn. Daar hebben wi j ook de remmo-
gelijkheid op zitten, via de Wet 
chemisch afval. Aan de ene kant is er 
de vergunning voor de trommeloven 
en aan de andere kant is er de 
ontheffing voor de deponie. 

Er kan dus sturend worden opgetre-
den, ook ten aanzien van de hoeveel-
heden en de soorten afval. Er wordt 
niet een vrijbrief gegeven. Het is niet 
zo dat wi j zeggen: Vrienden, hier 
hebben jullie een mooi stukje land 
waar jullie het afval kwijt kunnen; als 
het vol is, krijgen jull ie een nieuw stuk 
land. Die intentie hebben wi j niet. Het 
gaat om de strategische deponie. Ik 
meen dat mevrouw De Boois daarop 
doelde. Er is dus een zekere remmoge-
lijkheid. Een en ander is echter afhan-
kelijk van de inrichting. Het aanbod 
speelt in dit verband ook een rol. 

Mevrouw De Boois heeft een vraag 
gesteld over de demarcatieli jn. Zij zei 
daarbij: Dat is wel leuk schuiven. Dat 
sprak mij niet aan. Ik wi l hierbij de 
volgende kanttekening plaatsen. Als 
er ooit geschoven is met de demarca-
tieli jn, was de Tweede Kamer daarbij. 
Dat was zeker het geval bij de laatste 
verschuiving. Ik heb geciteerd uit het 
Structuurschema Zeehavens. Ik meen 
dat die problematiek kort voor het 
zomerreces aan de orde is geweest. 
Het is niet zo dat mijn collega's en ik 
zeggen: Kom, laten wi j weer eens de 
demarcatielijn een eindje opschuiven. 
Dat is zeker niet onze bedoeling. Wat 
de ligging en de verschuivingen in de 
tijd betreft van de demarcatielijn, wi l 
ik het volgende opmerken. De demar-
catielijn is in 1964 tot stand gekomen. 
Dat was in ieder geval voor mijn t i jd! 
Als er werkelijk onduidelijkheid 
bestaat over de demarcatieli jn, wil ik 
de Kamer wel een kort historisch 
overzicht toezenden. 

Mevrouw Rempt, mevrouw De 
Boois en de heer Veldhoen hebben 
een discussie gehouden over de 
kwestie of het al dan niet over een 
staatsbedrijf moet gaan en over de 
vraag wanneer dit aan de orde is 
gekomen. Ik heb vanzelfsprekend al 
eens eerder nagedacht over deze 
problemen. Uit mijn gesprekken met 
deze Kamer is mij duidelijk geworden 
dat de overgrote meerderheid zich 
kon vinden in een samenwerkingsver-
band. Daarbij werden van verschillen-
de zijden kanttekeningen geplaatst. 
Uit de discussie van vandaag proef ik 
dat men er nog steeds zo over denkt. 
Ook vandaag zijn er weer duidelijke 
kanttekeningen geplaatst. 

Er was voor mij voldoende aanlei-
ding om tot het ondertekenen van de 
intentieverklaring over te gaan. Daarin 
moet dan wel zijn opgenomen dat de 
draaitrommeloven en de deponie tot 
stand dienen te komen. Voor de 
deponie blijft de kanttekening gelden, 
dat de inrichting nadere besluitvor-
ming vereist, gebaseerd op het 
verkrijgen van het totale beeld. Wat 
dan tot stand wordt gebracht, zal een 
stap vooruit zijn. 

Het is een heel belangrijke stap op 
de weg om de chemische-afvalketen 
te sluiten. Het is echter slechts een 
stap. Er zijn nog andere schakels. Wij 
kunnen op dit moment nog niet 
zeggen dat het probleem is opgelost; 
wij zijn slechts een stukje verder. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
dinsdag over de ingediende moties te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van de 
vaste commissie voor Ambtenarenza-
ken: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
Wet tot wijziging van de Ambtenaren-
wet 1929, de Wet rechtstoestand 
dienstplichtigen en enige andere 
wetten (18 523). 

Sluiting 17.14 uur. 

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

1. drie brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling dat zij in haar vergadering van 4 
september 1984 de haar door de 
Tweede Kamer toegezonden voorstel-
len van wet gedrukt onder de nrs. 
13924, 15957 en 18409 heeft aange-
nomen; 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan nemen, 
nemen. 

2. drie brieven van de minister van 
Verkeer en Waterstaat, te weten: 
- een, over de ontwikkeling van het 
Markerwaardgebied (16320, nr. 13); 
- een, over zwartrijden (17 883, nr. 6); 
- een, over de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (18 516). 

Deze brieven zijn of zullen worden 
gedrukt. 

3. de volgende brieven: 
- een, van de minister van Buitenland-
se Zaken, over een nieuw model 
paspoort; 
- een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
jaarrekening en accountantsrapport 
1982 van de K.U. Ni jmegen; 
- een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het jaarverslag 1983 
Arbvo. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies. 

4. de volgende brieven e.a.: 
- een, van de afdelingen O.L.M, en 
C.B.T.B. te Wanneperveen, over de 
afbouw van nationale landschappen; 
- een, van J. A. Bax, over hyperventi-
latie; 
- een, van de vereniging van Neder-
landse ziekenfondsen, over opheffing 
van de vrijwillige verzekering; 
- twee, van de M.A.N.-fractie van de 
Nederlandse Antil len, over de formatie 
op de Antil len. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 

Tweede Kamer 
5 september 1984 

Afvalverwerking 
Ingekomen stukken 5849 
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