
56ste vergadering Dinsdag 3 april 1990

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 132 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Apostolou,
Beckers-de Bruijn, Beijlen-Geerts,
Bemema, J.H. van den Berg, J.T. van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld–
Schouten, Blauw, Boers-Wijnberg,
Bolkestem, Brinkman, Brouwer, M.M.
van der Burg, V.A.M. van der Burg,
Buurmeijer, Van de Camp, Castricum,
De Cloe, Dees, Deetman, Dijkstal,
Van Dis, Doelman-Pel, Dolman,
Eisma, Van Es, Esselink, Feenstra,
Franssen, Frinking, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar-Maas,
De Grave, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden,
Herfkens, Hermes, Hillen, De Hoop
Scheffer, Van Houwelingen, Huibers,
Huys, Van lersel, Janmaat, Janmaat–
Abee, G. de Jong, M.D.Th.M. de
Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Koetje, Koffe–
man, Kohnstamm, De Kok, Kombrink,
Koning, De Korte, Korthals, Korthals
Altes, Krajenbrink, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, De
Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Lonink, Mateman, Melkert,
Middel, Van Middelkoop, Van Mierlo,
Moor, Netelenbos, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, De Pree,
Quint-Maagdenberg, Reitsma,
Roosen-van Pelt, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Schartman,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Smits, Spieker,
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon–
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra,
Tommel, Van Traa, Tuinstra, Van der
Vaart, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Verspaget, Vliegenthart, Van der
Vlies, Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos,

Vreugdenhil, Vriens-Auerbach,
Weisglas, Willems, Wolffensperger,
Wolters, Ybema, Van Zijl, K. Zijlstra
en M. Zijlstra,

en de heren Hirsch Ballin, minister
van Justitie, Alders, mminister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, mevrouw
Maij-Weggen, minister van Verkeer
en Waterstaat, de heren Kosto,
staatssecretaris van Justitie, Van
Amelsvoort, staatssecretaris van
Financiën, en mevrouw Ter Veld,
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

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

Wiebenga, Eversdijk, Stoffelen, Van
der Linden, Aarts, Hennekam, Van
Rooij en Van Rijn-Vellekoop, wegens
verblijf buitenslands, de hele week;

Soutendijk-van Appeldoorn, Stemer–
dink en Frissen, wegens bezigheden
elders;

Mulder-van Dam, wegens ziekte, de
hele week.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

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

Ingekomen is de volgende brief van
het lid Nijpels:

"Mijnheer de voorzitter,

Bij dezen deel ik u mede, dat ik per 4
april aanstaande mijn lidmaatschap
van de Tweede Kamer beëindig in
verband met mijn benoeming tot
burgemeester van Breda.

Bijna 13 jaar heb ik als kamerlid,
fractievoorzitter en minister met veel
leden van uw Kamer over talloze
onderwerpen mogen debatteren. Met
veel genoegen denk ik terug aan die
soms felle discussies, waarin
ondanks verschil van inzicht, toch
respect bestond voor elkaars
politieke overtuiging en uitgangs–
punten. Het zijn enerverende jaren
geweest, waarin soms de vonken
eraf vlogen, maar juist dat maakt ons
vak zo boeiend.

Ik dank alle collegae voor de
plezierige contacten en voor de wijze
waarop ik met hen heb mogen
samenwerken.

Veel dank ook aan alle medewerkers
in dit huis, die anoniem hun werk
doen, maar die voor een goed
functioneren van het parlement
onmisbaar zijn. De opgewektheid en
hulpvaardige ondersteunmg hebben
mijn werk aanzienlijk vergemakkelijkt.

Na dertien jaar Binnenhof heb ik nu
een keuze gemaakt voor het lokale
bestuur. Met veel genoegen zal ik me
aan mijn nieuwe taak wijden.

En tenslotte, de afstand Den
Haag-Breda is 72 km. Zelfs bij een
eventuele maximumsnelheid van 100
km/u is dat toch maar een klein uur
rijden.
Anders gezegd; de deur van het
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voorzitter

stadhuis staat open en u bent altijd
van harte welkom.

Het ga u allen goed

Met vriendelijke groet, (w.g.) Ed
Nijpels"

(applaus)

De voorzitter: Collega: het is
duidelijk! Namens allen wens ik u
geluk met uw benoeming tot
burgemeester van Breda! Met hart en
ziel hebt u het politieke ambacht hier
aan het Binnenhof beoefend
Daardoor hebt u niet zelden emoties
bij anderen losgemaakt, maar nog
meer respect voor de duidelijkheid
waarmee u uw opvattingen in ons
midden hebt gelegd

Wij hier in de Tweede Kamer leven
kennelijk in een periode waarin
vooraanstaande en bekende leden
ons verlaten of gaan verlaten om de
publieke zaak, bovenal bij de
gemeenten, te gaan dienen. Men
dient te beseffen dat het biijft gaan
om het dienen van de publieke zaak.
Wisselwerking binnen het publieke
domein is goed. Verkokering tussen
politieke en bestuurlijke instituties
wordt voorkomen. Dynamiek en
creativiteit worden gestimuleerd.

Toch nog een opmerking: collega,
u schreef dat de afstand van Den
Haag naar Breda 72 km is, met een
maximumsnelheid van 100 km/u een
klein uur rijden. Dit is ongetwijfeld
juist, zeker als wij het openbaar
vervoer benutten...

(applaus)

Er is evenwel een psychologisch
element dat u bij uw waarneming
mogelijk over het hoofd hebt gezien.
Er is de psychologische ervaring dat
de afstand naar Den Haag toe altijd
korter is...

Wij wensen u veel succes toe in uw
burgemeesterschap!

Van deze brief heb ik inmiddels
mededelmg gedaan aan de minister
van Binnenlandse Zaken en aan de
voorzitter van het Centraal Stembu–
reau.

Ik stel voor, deze brief voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter Op verzoek van de
fractie van Groen Links benoem ik in
de vaste Commissie voor de
buitenlandse handel het lid Rosen–
möller tot lid in plaats van het lid Van
Es.

Op verzoek van de fracties van het
CDA en D66 stel ik voor, vandaag
niet te stemmen over wetsvoorstel
19976 (Civiele kantongerechtspro–
cedure), maar morgen, direct bij de
aanvang van de vergadering, een
korte derde termijn te houden. Ik
neem aan, dat dan donderdag aan
het einde van de vergadering alsnog
kan worden gestemd.

Ik merk overigens op dat het mijn
bedoeling is, donderdag zoveel
mogelijk onderwerpen met stemmin–
gen af te ronden.

Ik stel voor, donderdagochtend bij de
aanvang van de vergadering
gelegenheid te geven tot het stellen
van mondelinge vragen. Vandaag kan
namelijk een aantal bewindslieden
wegens verplichtingen elders niet
aanwezig zijn en aan het eind van
deze week gaat de Kamer op reces.
Daardoor zouden de mondelinge
vragen pas over drie a vier weken
aan de orde kunnen komen. Het lijkt
mlj dus het beste om donderdag, bij
de aanvang van de vergadering om
kwart over tien, die mondelinge
vragen te stellen die vandaag niet
gesteld kunnen worden.

Ik stel voor, aan de orde te stellen en
te behandelen donderdag, aan het
begin van de middagvergadering: de
brief van de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen over
eventuele overlegging van een
besluit (21484, nr. 2).

Ik stel voor, aanstaande donderdag
aan het slot van de vergadering te
stemmen over de begrotingen voor
het Gemeentefonds en voor het
Provinciefonds voor 1990 (21300, C
en D).

Ik stel voor, wetsvoorstel 21397
(reiskostenforfait) te behandelen in
de eerste week na het paasreces,
maar niet op woensdag 25 april.

Wellicht ten overvloede merk ik op,
dat het debat van deze week over de
individuele huursubsidie over twee
wetsvoorstellen gaat, te weten de
wetsvoorstellen 21032 en 21448.

Ten slotte stel ik voor, donderdag

aan het slot van de vergadering ook
te stemmen over de moties die
gisteren tijdens de UCV over het
arbeidsvoorzieningsbeleid zijn
ingediend.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Dijkstal.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Kunt u mij meedelen welke mondelin–
ge vragen vanmiddag gesteld worden
en welke donderdag aan de orde
komen?

De voorzitter: Vanmiddag komen de
vragen aan de orde van:
- mevrouw Verspaget aan de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
strijd tegen de verzuring in Noord–
Brabant;
- mevrouw Jorritsma aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat
en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
handhaving van maximumsnelheden;
- de heer Lankhorst en een aantal
andere leden aan de staatssecretaris
van Financiën over de pleegzorgver–
goedingen in verband met de
Oort-wetgeving.

De andere mondelinge vragen
worden donderdag gesteld. Mij blijkt
dat dit voor iedereen helder is.

Het woord is aan de heer Voorhoeve.

De heer Voorhoeve (WD): Mijnheer
de voorzitter! Vorige week is een
rapport gepubliceerd over de
criminaliteit in Nederland in vergelij–
king met andere landen. Uit dat
rapport blijkt, dat ons land er op een
aantal punten niet goed voorstaat.
De minister van Justitie heeft in een
radio-interview gesteld, dat wij naar
verhouding ook te weinig politie
hebben en dat de financiële middelen
voor dit onderwerp in ons land al
jarenlang te krap zijn.

Collega fractie-voorzitter Brinkman
van het CDA heeft ook in een
radio-interview gesteld, dat er
concrete voorstellen moeten komen
om de criminaliteit forser te bestrij–
den. Daarbij heeft hij een extra
inspanning genoemd van 500 mln.

Mijnheer de voorzitter! Ik ben het
eens met zowel de uitspraak van de
minister van Justitie als die van
collega Brinkman. Die tonen aan, dat
bij veel leden zorg leeft. Ik wil echter
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voorzitter

weten, wat deze uitspraken in
concreto betekenen. Het gaat niet
om het uiten van onze zorg en het
constateren van feiten, maar om
concrete daden van de overheid om
het probleem op te lossen Daarom,
mijnheer de voorzitter, verzoek ik u,
mij toestemmmg te geven nog deze
week in een interpellatie de minister
van Justitie vragen te stellen over de
conclusies die hij zelf aan dit
onderzoek verbindt en de activiteiten
die de overheid op korte termijn zal
ondernemen om het probleem op te
lossen.

De voorzitter: Ik stel voor, dit
verzoek te honoreren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, deze
mterpellatie te doen plaatsvinden in
de vergadering van donderdag, direct
na de lunchpauze, met spreektijden
van telkens 5 minuten.

Daartoe wordt besloten

De voorzitter Het woord is aan
mevrouw Brouwer.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Recent heeft de president
van de Westduitse Bank het voorstel
gedaan om voor de omwisseling van
de Oostduitse mark tegen de
Westduitse munt een koers te
hanteren van 2 op 1. Dat staat in
tegenspraak tot wat gedaan is tijdens
de verkiezingscampagne in de DDR.

Het is bekend dat de manier
waarop deze koers wordt gehan–
teerd, belangrijk is voor de sociale
gevolgen in de DDR. Het is dan ook
belangrijk, wat de reactie is van de
Westeuropese ministers van
financiën. Ik heb in de krant gelezen
dat onze minister van Financiën, de
heer Kok, heeft gezegd dat de
verhouding 1 op 2 beter is dan 1 op
1 en dat 1 op 3 of 1 op 4 nog beter
zou zijn. Dat is een hoogst opmerke–
lijke uitspraak voor een minister van
Financiën die tijdens overleg met
deze Kamer blijk gaf van zorgen over
de sociale gevolgen in de DDR en die
eerder zei, dat de Duitse monetaire
unie zeer zeker goed moet worden
gevolgd als het om de sociale
effecten gaat.

Ik heb overwogen om de minister
van Financiën hierover mondelinge
vragen te stellen. Het lijkt mij echter
verstandiger dat ik u, voorzitter,
verzoek om van de minister een brief

aan de Kamer te vragen waarin hij
uitlegt hoe hij tot zijn standpunt komt
en hoe hij dat verbindt met zijn
eerder gedane uitspraak, namelijk dat
de Duitse monetaire unie volgens zijn
opvatting duidelijk consequenties
heeft voor de sociale situatie in de
DDR.

De heer Melkert (FvdA): Voorzitter!
Mag ik mevrouw Brouwer suggereren
dat wij gewoon, zoals bijna te doen
gebruikelijk is, aan de minister van
Financiën vragen, verslag te doen
van de ditmaal informele bijeenkomst
van de ECOFIN –raad? In dat kader
kunnen wij dan bij de behandeling
van die brief ook de door haar naar
voren gebrachte kwestie ter sprake
brengen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Zo'n verslag houdt
meestal in dat een tien– tot vijftiental
punten wordt behandeld in drie korte
zinnen. Ik vind deze uitspraak van de
minister zodanig zwaarwegend en
het gaat ook om een zodanig
zwaarwegend onderwerp, dat ik er
speciale aandacht voor wil vragen Ik
heb er op zichzelf geen bezwaar
tegen dat dit onderdeel wordt
meegenomen in dat verslag, mits dat
verslag op heel korte termijn — het
liefst deze week — komt en de zaak
niet in drie zinnen wordt afgedaan.

De voorzitter: Ik zal het stenogram
van dit deel van de vergadering
doorgeleiden naar de minister van
Financiën.

Het woord is aan de heer Blauw.

De heer Blauw (WD): Voorzitter!
Vorige week heeft de door de
minister-president geïnitieerde en
door de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij geïnstal–
leerde commissie van wijze mannen
onder voorzitterschap van oud-minis–
ter De Koning verslag uitgebracht
van haar bevindingen rond de
akkerbouwproblematiek. De WD–
fractie zou het bijzonder op prijs
stellen wanneer het kabinet ruim
voor het einde van het paasreces dit
advies van een reactie zou kunnen
voorzien. Dat is te meer noodzakelijk,
omdat de minister van Financiën,
naar ik uit persberichten zijnerzijds
heb begrepen, direct in aansluiting
op het paasreces - te weten: vanaf
23 april — over landbouw spreekt.
De ministervan Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij woont de volgende

raad bij op de woensdag en donder–
dag, direct aansluitend op het
paasreces. Aan het eind van die
week is er een informele top in
Dublin, waar de minister-president
ook eventueel een rol kan spelen met
betrekking tot dit probleem

Voorzitter! Kort samengevat,
verzoekt de VVD-fractie u, of u aan
het kabinet de wens wilt overbrengen
om rond de paasdagen de conclusies
aan de Kamer te zenden, opdat
wellicht donderdag 19 april een
mondeling overleg met de minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij kan plaatsvinden en, indien
mogelijk, de eerste dag na afronding
van het paasreces een plenair debat
als de vaste kamercommissie
donderdag besluit dat dit de wijste
weg is.

De heer Ter Veer (D66): Mijnheer de
voorzitter! Aangezien de heer Blauw
sprak namens de WD-fractie en niet
in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de vaste kamercommissie, wat ik
aanvankelijk dacht, wil ik graag
onderstrepen dat mijn fractie zich
volmondig aansluit bij zijn verzoek.

De voorzitter: Ik zal het stenogram
doorgeleiden naar het kabinet.
Vervolgens merk ik op dat de kwestie
van het mondeling overleg geen zaak
is van de Kamer als zodanig, maar
van de vaste Commissie voor
landbouw. In dit kader moet men een
besluit nemen om al dan niet op 19
april te vergaderen. Een besluit tot
het plenair vergaderen over de
landbouwproblematiek op de eerste
dag na het paasreces, zal mijns
inziens genomen moeten worden
nadat het mondeling overleg heeft
plaatsgevonden.

De heer Blauw (WD): Aanstaande
donderdag is er een procedureverga–
dering van de vaste Commissie voor
landbouw Ik zou mij kunnen
voorstellen, dat de meerderheid zegt
voldoende te hebben aan een
mondeling overleg dat dan gehouden
zou dienen te worden aan het eind
van het paasreces. Dan is een plenair
debat niet nodig.

De voorzitter: Of een plenair debat
nodig is, kan pas blijken nadat het
mondeling overleg over de materie
zelf is gevoerd, ongeacht welk
standpunt men heeft. Na dat
mondeling overleg zal ik, naar ik
aanneem, van de voorzitter van de
vaste Commissie voor landbouw en
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voorzitter

natuurbeheer vernemen of er
behoefte is aan een plenair debat.
Als die behoefte er niet blijkt te zijn,
zal er ongetwijfeld bij de regeling van
werkzaamheden na het paasreces
verder over kunnen worden gedis–
cussieerd. Men weet in ieder geval
welke gevoelens kunnen gaan leven.

Aan de orde is de stemming over
een motie, mgediend bij de
interpellatie-Van Es naar aanlei–
ding van uitspraken van de
minister-president over het
minderhedenbeleid, te weten:
- de motie-Van Es over een financiële
injectie voor de basiseducatie
(21491, nr. 1).

(Zie vergadering van 27 maart 1990.)

Op verzoek van mevrouw Van Es stel
ik ik voor, haar motie (21491, nr. 1)
van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regelen betreffende de aan–
spraak op ouderschapsverlof
(Wet op het ouderschapsverlof)
(20528)

(Zie vergadering van 28 maart 1990.)

Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (stuknr. 10).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Artikel 1638oo, eerste lid wordt
zonder stemming aangenomen.

Het tweede t/m vierde lid worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Groenman
(stuk nr. 23, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de PvdA voor
dit nader gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de

overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit nader gewijzigde amende–
ment het andere op stuk nr. 23
voorkomende nader gewijzigde
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Het vijfde lid wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van der Vlies (stuk nr.
20).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP en de RPF voor dit gewijzig–
de amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het zesde lid wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Leijnse/
Groenman tot invoeging van een
nieuw zevende lid (stuk nr. 22, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links en D66 voor
dit nader gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping
van dit nader gewijzigde amende–
ment de andere op stuk nr. 22
voorkomende nader gewijzigde
(sub)amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Soutendijk-van
Appeldoorn c.s. (stuk nr. 21, I).

De voorzitter Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement het
andere op stuk nr. 21 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Het zevende lid, zoals het is gewij–
zigd door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Soutendijk–
van Appeldoorn c.s. (stuk nr. 21, I),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Het gewijzigde artikel 1638oo en

artikel I worden zonder stemming
aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Soutendijk-van
Appeldoorn c.s. (stuk nr. 21, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Groenman tot invoe–
ging van een nieuw artikel III (stuk
nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit gewijzig–
de amendement hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement–
Leijnse/Soutendijk-van Appeldoorn
tot invoeging van een nieuw artikel III
(stuk nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene stem–
men is aangenomen.

Artikel III (oud), artikel IV en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de PvdA, D66,
Groen Links en de Centrumdemocra–
ten voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Nieuwe regeling voor terugvor–
dering en verhaal van kosten van
bijstand (20598)

(Zie vergadering van 28 maart 1990.)

De artikelen I t/m XII en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV,
de RPF, de PvdA en de Centrumde–
mocraten voor dit wetsvoorstel

Tweede Kamer Stemmingen
3 april 1990
TK56 56-3206



voorzitter

hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over Suriname, te weten:
- de motie-Weisglas over beperking
ontwikkelingshulp aan Suriname
(20361, nr. 38).

(Zie vergadering van 29 maart 1990.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

Ik stel voor, de stukken 20361, nrs.
31 t/m 34 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming ovcr
een motie, ingediend in de UCV
over de nota Wetenschapsbeleid
voor de jaren negentig, te weten:
- de motie-Laning-Boersema c.s.
over de ethische en maatschappelijke
aspecten bij het wetenschapsbeleid
(21319, nr. 6).

(Zie UCV 24 van 12 maart 1990.)

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Ik stel voor, de nota 21319 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over de emolumenten van de
leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, te weten:
- de motie-Wiebenga c.s. over de
aanbevelingen van de commissie–
Dees inzake de emolumenten van de
leden (18677, nr. 6).

(Zie vergadering van 29 maart 1990.)

De voorzitter: Ik wijs de leden erop,
dat het hierbij gaat om de afronding
van de besluitvorming van een
presidiumvoorstel met betrekking tot
onze eigen rechtspositie.

Ik constateer dat de aanwezige
leden van de fracties van Groen Links
en de RPF tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door het lid Verspaget aan de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer, over de strijd tegen de
verzuring in Noord-Brabant.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Afgelopen weekend
werden wij geconfronteerd met
kranteberichten over de ernst van de
verzuring in Noord-Brabant. Dit is
voor mijn fractie aanleiding om de
volgende vragen te stellen aan de
minister van VROM.

1. Heeft u kennis genomen van de
mededelingen in de pers - de
Volkskrant van 31 maart en 2 april jl.
— dat de strijd tegen de verzuring in
Noord-Brabant volledig dreigt te
mislukken?

2. Kunt u aangeven of en, zo ja, in
welke mate de uitkomsten van een
door het RIVM gehouden onderzoek
in Noord-Brabant inderdaad aange–
ven, dat de doelstelling van het NMP

om vanaf het jaar 2000 nog 2400
zuurequivalenten per hectare te doen
opnemen met het huidige pakket
maatregelen bij lange na niet
gerealiseerd zal worden, zelfs niet als
maximaal rendement van die
maatregelen wordt verwacht?

3. Erkent u dat, gezien de bodem–
structuur in met name Oost-Brabant,
een verdergaande reductie noodza–
kelijk is tot op zijn minst 1400
zuurequivalenten per hectare, waarbij
een verdergaande verlaging zou
moeten worden nagestreefd?

4. Deelt u de bezorgdheid over het
feit dat, in weerwil van het sinds
1985 gevoerde anti-mestbeleid, de
varkensstapel in Noord-Brabant met
25% is toegenomen, naast de
toename van de alternatieve
veehouderij van pelsdieren, schapen,
etcetera?

5. Hoe beoordeelt u de uitspraak
van gedeputeerde Welschen, dat aan
vermindering van de veestapel en de
automobiliteit waarschijnlijk niet
langer is te ontkomen?

6. Welke concrete maatregelen
gaat u op de kortst mogelijke termijn
voorstellen teneinde de verzuring in
Noord-Brabant terug te dringen tot
het niveau van 1400 equivalenten
zuur?

7. Aan welke gebiedsgerichte
maatregelen denkt u daarbij?

8. Bent u bereid, gezien de ernst
van de verzuring in Noord-Brabant,
deze provincie tot speerpunt van het
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anti-verzuringsbeleid te maken?
Overweegt u daarbij de provincie
Noord-Brabant, eventueel bij wijze
van experiment, specifieke mogelijk–
heden te verschaffen om de verzu–
ring aan te pakken?

9. Op weike termijn gaat u met het
provinciebestuur van Noord-Brabant
overleggen teneinde het probleem
van de verzuring in Noord Brabant
aan te pakken?

10. Welke initiatieven zijn door u
ondernomen om met de buurlanden
België en de BRD gezamenlijk tot
maatregelen te komen teneinde de
grensoverschrijdende verzuring tot
een aanvaardbaar niveau te vermin–
deren?

D

Minister Alders: Mijnheer de
voorzitter! Het antwoord op vraag 1
luidt: ja.

Het antwoord op vraag 2 luidt als
volgt. De doelsteliing van het NMP
alsmede het Bestrijdingsplan
verzurmg kent een fasering in de tijd.
Er wordt in ieder geval naar ge–
streefd binnen afzienbare tijd de
meest ernstige effecten — zoals
schade aan nog vitale bossen — te
voorkomen. Om de meest ernstige
effecten van verzuring te vermijden,
dient de maximale depositie per
hectare per jaar op bos 1400
equivalenten zuurte bedragen. Om
de depositie in Nederland tot dit
niveau te verminderen, is het
noodzakelijk dat ook de buitenlandse
emissies afnemen. De gemiddelde
depositie op Nederland tengevolge
van uitsluitend buitenlandse emissies
bedraagt in het jaar 2000 nog steeds
circa 1600 equivalenten zuur per
hectare per jaar. Dit betekent dat,
zelfs wanneer de uitworp in Neder–
land tot nul teruggebracht wordt, de
depositiedoelstelling van 1400 in het
jaar 2000 niet gerealiseerd kan
worden. Gezien de verwachtingen
omtrent de emissiereducties in het
buitenland zal het niet mogelijk zijn
om in het jaar 2000 de depositie
teruggebracht te hebben tot 1400
zuurequivalenten. Om deze reden
wordt de termijn waarop de deposi–
tiedoestelling van 1400 equivalenten
zuur gemiddeid over Nederland (dus
ookten aanzien van bos) uiterlijk
gerealiseerd dient te zijn, op het jaar
2010 gesteld.

Voor de jaren 1994 en 2000 zijn
tussendoelstellingen aangegeven
Deze niveaus moeten in ieder geval
gerealiseerd worden De doelstelling

voor de gemiddelde depositie op
Nederland is voor 1994 vastgesteld
op 4000 zuurequivalenten per
hectare per jaar. Voor 2000 is dit
2400 zuurequivalenten, waaraan
maximaal 1600 equivalenten in de
vorm van stikstof bijgedragen mogen
worden met het oog op de voorko–
ming van vorstschade en overschrij–
ding van de EG-grenswaarde voor
nitraat in drinkwater. Als gevolg van
de doeistelling voor gemiddeld
Nederland zal de depositie in
sommige gebieden hoger en in
andere lager zijn. Voor Gelderland
resteert hierdoor volgens het RIVM
op grond van het generieke beleid in
2000 een depositie van gemiddeld
2860 zuurequivalenten per hectare
per jaar en voor Noord-Brabant van
gemiddeld 3220 equivalenten.
Overigens kleven volgens het RIVM
aan deze getallen nog de nodige
onzekerheden, in het bijzonderten
aanzien van de NOx-depositie.
Hierdoor zou de gemiddelde
depositie nog aanzienlijk lager
kunnen uitvallen.

Wat vraag 3 betreft, wordt
inderdaad erkend dat in Noord-Bra–
bant een reductie tot maximaal 1400
equivalenten zuur noodzakelijk is. In
het tweede NMP dat in 1993 zal
verschijnen, zullen de maatregelen
worden beschreven die nodig zullen
zijn met het oog op de te behalen
doelstelling in 2010. Hierbij zal ook
aandacht moeten worden geschon–
ken aan de buitenlandse bijdrage aan
de depositie van verzurende stoffen.
In 1985 bedroeg die voor de Peel
circa 61 %. Het recente RIVM-onder–
zoek duidt evenwel op een aanzienlijk
hoger aandeei van de ammoniakbij–
drage in de totale zure depositie,
waardoor de buitenlandse bijdrage
relatief vermindert. Zolang echter de
depositiedoelstelling van 1400
equivalenten zuur nog niet gereali
seerd is, kan er nog onvoldoende
bescherming geboden worden aan
de gevoelige milieu-onderdelen,
zoals bos op arme, gevoelige grond
en vennen. Effectgerichte maatrege–
len zullen dan ook in aanvulling op de
normale beheersmaatregelen nog
lange tijd nodig zijn, onder meer bij
bossen, natuurterreinen, grondwater
en cultuurgoederen.

De in vraag 4 genoemde bezorgd–
heid wordt gedeeld. Blijkens een
mededeling van het ministerie van
Landbouw is de varkensstapel in
Noord-Brabant sinds 1985 met circa
15% toegenomen.

In antwoord op vraag 5 merk ik op,

dat uit het door het RIVM in Noord–
Brabant en Gelderland uitgevoerde
onderzoek blijkt, dat zeer grote
emissereducties noodzakelijk zijn om
de gewenste depositiedoelstellingen
te bereiken. Dit geldt zowel voor de
door de veehouderij en het autover–
keer als de door het buitenland
veroorzaakte emissies. Op dit
moment worden voor mest en
ammoniak een groot aantal maatre–
gelen geïmplementeerd. Mocht in
1992 bij de evaluatie van het
ammoniakbeleid blijken dat deze niet
het gewenste resultaat hebben
opgeleverd, dan dienen alternatieve
maatregelen te worden ontwikkeld,
waarbij volumemaatregelen in de
veehouderij niet mogen ontbreken.
Thans worden in opdracht van de
ministeries van VROM en van
Landbouw verschillende mogelijkhe–
den hiertoe onderzocht.

Wat vraag 6 betreft, kan ik
mededelen dat voor de ernstigste
situaties thans het zogenaamde
objectgerichte beleid wordt geformu–
leerd. Hiertoe wordt nog in 1990 een
plan van aanpak vervaardigd op basis
van een studie, die thans in opdracht
van VROM en Landbouw door het
Centrum voor milieukunde Leiden
wordt verricht. Bij het opstellen van
dit plan zullen de provincies worden
betrokken. Uitvoering van het plan
van aanpak is voorzien met ingang
van 1991. Nog in 1990 zal een
experiment "objectgericht beleid"
worden uitgevoerd.

Uit het RIVM-onderzoek blijkt, dat
een gebiedsgerichte aanpak een
zinvolle aanvulling is op het thans
door het Rijk geformuleerde beleid.
Zodra de resultaten van het RIVM–
onderzoek in volle omvang bekend
zijn en de gevolgen voor het huidige
beleid zijn geanalyseerd, zal ik mij in
verbinding stellen met de betrokken
provincies en de Kamer daarover
informeren.

Voor wat de mogelijke maatrege–
len betreft, wordt gedacht aan:
versnelling generiek beleid, ventila–
tieluchtbehandeling, bedrijfsverplaat–
sing en bedrijfsbeëindiging.

In antwoord op vraag 7 verwijs ik
naar de zojuist in antwoord op vraag
6 genoemde maatregelen Daarnaast
kan worden gedacht aan zonering en
zo nodig volumemaatregelen.

Naar aanleiding van vraag 8 wijs ik
erop, dat te hoge deposities niet
alleen optreden in de provincie
Noord-Brabant, maar eveneens in
Gelderland en mogelijk ook in de
provincies Limburg en Overijssel.
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Echter, over deze laatste twee
provincies zijn nog geen gedetailleer–
de gegevens beschikbaar. Het is
derhalve thans nog te vroeg om de
provincie Noord-Brabant aan te
wijzen als speerpuntprovincie.

Voor het antwoord op vraag 9
verwijs ik naar datgene wat ik al op
vraag 6 heb geantwoord.

Wat vraag 10 betreft, kan ik
bevestigen, dat over het verzurings–
beleid regelmatig overleg plaatsvindt
in het kader van de EG, alsmede
bilateraal met de buurlanden. Ten
aanzien van deze recente ontwikke–
lingen — het rapport is nog niet eens
echt gepubliceerd - heeft nog geen
overleg plaatsgevonden. Volledig
heidshalve verwijs ik ter zake naar
het Bestrijdingsplan verzuring.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn antwoord. Het is duidelijk, dat hij
geconfronteerd wordt met buitenge–
woon moeilijke problemen, voortko–
mend uit het verleden, problemen die
vrijwel onoplosbaar lijken. De
oplossing, voor zover deze nog
mogelijk is, vereist een breed
spectrum van maatregelen. Natuurlijk
is het buitenland voor een deel
verantwoordelijk voor onze verzuring,
maar wij mogen enerzijds niet
vergeten dat Nederland nog steeds
netto exporteur is van verzurende
stoffen en anderzijds, dat specifieke
factoren, zoals de intensieve
veehouderij, met name lokale
verzuringseffecten veroorzaken.
Noord-Brabant is een knooppunt van
verzuring, de meest verzuurde
provmcie van ons land. Dat vraagt
naast het algemene beleid ook om
een specifieke aanpak, zoals de
minister die aangaf. Ik neem aan dat
ik uit antwoord 6 mag opmaken dat
de minister, gezien de ernst van de
problematiek en zijn voornemen,
hierover met deze provincie op korte
termijn gaat overleggen. Kan de
minister toezeggen dat al in het
NMP-plus voor de verschillende
terreinen die de verzuring veroorza–
ken — verkeer, bedrijf en veehouderij
— wat verdergaande maatregelen
worden aangekondigd dan thans in
de notitie inzake de verzuring
aanwezig zijn? Die notitie is immers
gebaseerd op oude gegevens. Ik
maak de minister erop opmerkzaam
— wellicht kan hij hierop nog ingaan
— dat bijvoorbeeld de uitstoot van
verzurende stoffen door het verkeer

aanzienlijk wordt verminderd als de
snelheid van auto's wordt verlaagd
naar 100 km per uur. Kunnen wij een
dergelijke maatregel verwachten van
hem, te zamen met andere ministers,
gezien de feiten over de verzuring,
die ons de afgelopen weken bekend
zijn geworden?

Wat het buitenland betreft, vraag
ik aan de minister om als coördine
rend milieuminister zo snel mogelijk
een grote intensieve inzet te plegen
om de uitstoot en overdracht van
verzurende stoffen vanuit het
buitenland naar ons te verminderen.

Kan de minister aangeven, op
welke termijn wij de notitie inzake de
verzuring in de Kamer kunnen
behandelen?

D

Minister Alders Mijnheer de
voorzitter! Ik ben het eens met de
opmerking van mevrouw Verspaget,
dat wij ons niet mogen verschuilen
achter het buitenland. Ik heb in het
antwoord aangegeven dat als wij erin
zouden slagen de emissies tot nul
terug te brengen, de buitenlandse
invloed nog altijd zo omvangrijk is,
dat de Nederlandse doelstelling niet
wordt gehaald. Als wij 1400 zuure–
quivalenten als uitgangspunt hebben
en de emissie vanuit het buitenland
1600 bedraagt, dan weet men
ongeveer wat de situatie is. Wij
zullen nooit kunnen zeggen: eerst het
buitenland en dan Nederland.

Ik meen, dat wij op korte termijn
intensief overleg met de provincies
moeten plegen. Ik heb aangegeven,
dat de gegevens die binnenkort
beschikbaar komen niet alleen op
Noord-Brabant betrekking hebben.
Ze hebben ook betrekking op de
situatie in Gelderland, die zorgen
baart. Dit dient bij het overleg te
worden betrokken.

Wat de discussie over het NMP–
plus betreft — waar komen de
verschillende maatregelen aan de
orde? — merk ik op, dat er discussie
plaatsvindt over het terugbrengen
van de maximumsnelheden. De
inbreng van de minister van milieu
heeft met name betrekking op de
effecten daarvan op de verschillende
milieucompartimenten. Als het gaat
om de intensivering van het beleid in
het kader van de verzuring, wijs ik
erop, dat wij binnen niet al te lange
tijd met elkaar van gedachten
wisselen over het mestbeleid in
totaliteit. In dat kader is de bijstellmg
van het Besluit gebruik dierlijke

meststoffen van belang. Ik denk in
het bijzonder aan de ammoniakmaat–
regelen die in dat kader in het geding
zijn. In de UCV van 7 mei aanstaande
kan in die samenhang naar deze
maatregelen worden gekeken. Als
het gaat over de discussie over de
voorliggende nota's, dan geldt
daarvoor mijn algemene uitgangs–
punt: elke dag, waarop de Kamer
zegt dat de discussie moet worden
gevoerd.

D

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De alarmeren–
de benchten, die ook weer uit het
onderzoek van het RIVM in Noord–
Brabant blijken, zijn niet nieuw. Wij
horen die voortdurend. De berichten
stemmen steeds treuriger. Het is ook
een vast ritueel, dat er nog steeds
geen maatregelen worden genomen.

Heeft de minister kennis genomen
van de analyse van acht jaar
zure-regenbeleid, die is te lezen in
een proefschrift van de millieu-eco–
noom Van der Straten? Die is enkele
weken geleden gepromoveerd op
een onderzoek naar het zure-regen–
beleid van de afgelopen kabinetten.
Hij komt tot de conclusie, dat de door
VROM al in 1984 vastgestelde
ecologisch norm van zure depositie
door de ministeries van Economische
Zaken, van Financiën, van Landbouw
en Visserij en van Verkeer en
Waterstaat — ik lees er dan maar
achter: de economische deelbelan–
gen — bewust gefrustreerd worden,
omdat de milieukosten geen
volwaardige economische variabele
in het beleid zijn. Dat is in feite de
opdracht, waarvoor dit kabinet staat.
Het is niet voldoende om nu weer
een evaluatie in het vooruitzicht te
stellen en vervolgens nagaan, of
nadere maatregelen nodig zijn. Op
die manier weet je van tevoren, dat je
er niet aan toe zult komen.

D

Minister Alders: Mijnheer de
voorzitter! Ik heb geen kennis
genomen van het proefschrift.

Wij moeten met elkaar langzamer–
hand vaststellen dat in de sfeer van
bijvoorbeeld het mestbeleid en de
relatie met de verzuring, maar ook op
andere onderdelen, het beleid niet
effectief is geweest. Dit betekent dat
nu de vraag aan de orde is in
hoeverre dat beleid geïntensiveerd
moet worden en in hoeverre dit
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intensievere beleid het beoogde
effect zal hebben. De discussie
daarover wordt op dit moment
gevoerd en zal mede onderdeel zijn
van het overleg, dat wij op 7 mei
aanstaande met elkaar zullen voeren.

D

De heer Feenstra (PvdA): Voorzitter!
Uit voorlopige gegevens van het
Centraal bureau voor de statistiek
blijkt dat in 1989 na een jarenlange
toename voor het eerst de verzuren–
de uitworp van zwaveldioxyde (met
10%) en van stikstofoxyde (met 3%)
is gedaald. Deze daling is hoofdzake
lijk toe te schrijven aan genomen
maatregelen bij elektriciteitsbedrijven
en de chemische industrie. De daling
in deze sectoren is interessant, niet
voldoende, maar wel van betekenis.
Mijn vraag aan de minister luidt dan
ook: moet uit deze gegevens de
conclusie getrokken worden dat
grotere installaties betertot emissie–
beperkende maatregelen zijn te
brengen dan de sectoren landbouw
en verkeer, ieder opgebouwd uit
miljoenen puntbronnen en, zo ja,
moet dan om succesvol te kunnen
opereren met betrekking tot land–
bouw en verkeer ook gezocht worden
naar een gerichtere en wellicht ook
andersoortige aanpak, naast een
verdere aanscherping van het
generieke beleid?

D
Minister Alders: Voorzitter! De vraag
of grote, geconcentreerde eenheden
gemakkelijker te benaderen zijn via
effectgericht beleid dan diffuse
bronnen kan met "ja" beantwoord
worden. Als het gaat om diffuse
bronnen moeten ook andersoortige
maatregelen genomen worden. Ook
deze vraag kan dus met "ja"
beantwoord worden. De vraag laat
zich stellen hoe ten aanzien van de
landbouw in zijn algemeenheid beleid
ter zake moet worden gevoerd, per
diffuse bron of via een meer
geconcentreerde aanpak. Ik heb in
antwoord op vraag 6 al gezegd dat
het opstellen van een meer omvat–
tend pakket van maatregelen
geboden zal zijn.

D

De heerTommel (D66): Voorzitter!
Van de kant van het provinciaal
bestuur van Noord-Brabant is terecht

De heer Tommel (D66)

gewezen op de buitengewoon
ernstige situatie met betrekking tot
de verzuring in die provincie. Die
constatering roept echter enkele
vragen op. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken dat het provinciaal
beleid op dit punt tamelijk zorgeloos
is geweest. Ik noem twee zaken. Er is
in geen provincie zoveel gepleit voor
de aanleg van nieuwe wegen als in
de provincie Noord-Brabant en niet
geheei zonder succes in de afgelo–
pen jaren. Verder zijn in de provincie
Noord-Brabant nogal wat stallen
gebouwd. Het gaat om een aantal
honderden kilometers nieuwe stallen.
Dat kon alleen als bouwvergunningen
verstrekt waren. Dat kon alleen maar
als er bestemmingsplannen waren,
waarin dat mogelijk werd gemaakt.
Dat kon alleen maar als de provincie
die bestemmingsplannen had
goedgekeurd. Ik wil de minister
vragen of hij de indruk heeft dat deze
provincie op het punt van het
tegengaan van de mogelijkheden die
er zijn om nieuwe stallen te bouwen
altijd het uiterste heeft gedaan wat
gedaan had kunnen worden. Ik denk
bijvoorbeeld aan het aanmanen van
de gemeenten, die nog geen
bestemmingsplan buitengebied
hebben, om zo'n bestemmingsplan te
maken en daarin strikte regels op te
nemen voor het bouwen van nieuwe
stallen.

D

Minister Alders Voorzitter! Ik heb
de indruk dat de probleemstelling en
de besluitvorming in de Tweede
Kamer niet anders zijn dan in
Noord-Brabant. De heerTommel
duidde erop dat in de afwegingen die
op veel plaatsen aan de orde zijn niet
altijd die keuzen zijn gemaakt, die
overeenkwamen met de ecologische
doelstelling. Dat is ons ook hier niet
onbekend. Ik heb al gezegd dat het
rapport, waarvan wij uit de krant
kennis hebben kunnen nemen, een
nog niet gepubliceerd rapport is. Als
wij in beeld proberen te brengen wat
de beleidsomstandigheden ter
plaatse zijn geweest en wat er moet
gebeuren, moet dat gebeuren op
basis van de gegevens, die straks op
tafel liggen. Ik heb mij daarop nu niet
gedetailleerd geprepareerd.

D

De heer Te Veldhuis (VVD):
Voorzitter! Uit het antwoord op vraag
4 heb ik begrepen dat de varkenssta–
pel in Brabant sinds 1985 met 15%
is toegenomen. Waaraan wijt de
minister deze overschrijding? Is dat
de gebrekkige wetgeving, ondanks
de bijna ontelbare hoeveelheid
uitvoeringsbesluiten van de mestwet–
geving en de Wet bodembescher–
ming?

In verband hiermee stel ik de vraag
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of die uitbreiding op basis van de
huidige wetgeving nog steeds door
kan gaan. Met andere woorden: zijn
de mazen nog open of zijn ze
inmiddels gedicht? Zo neen, wat gaat
de minister doen om die mazen in de
wet wel te dichten?

Tot slot heb ik de volgende vraag.
Op 27 maart jl. hebben wij van de
minister van Landbouw een brief
ontvangen over nieuwe voornemens
inzake het mestbeleid. Op basis van
de zojuist gegeven antwoorden door
deze minister neem ik aan, dat het
rapport van het RIVM en de gege–
vens daaruit nog niet zijn verwerkt in
deze notitie. Als dat zo is, welke
consequenties kan dat RIVM-rapport
dan nog hebben voor de maatregelen
die de minister van Landbouw samen
met deze minister gaat voorstellen
op het punt van het mestbeleid?

D

Minister Alders: Voorzitter! Ter
beantwoording van vraag 4 heb ik
gebruik gemaakt van gegevens die
mij door het ministerie van Landbouw
zijn verstrekt. Ik denk dat wij
inderdaad moeten vaststellen dat in
eerdere besluitvorming nog altijd
ruimte zat tussen de praktische
situatie en de vastgestelde plafonds
Mogelijkerwijze is die opgevuld. Dat
is eigenlijk de enige informatie die ik
er op dit moment over kan geven. Als
de heer Te Veldhuis een meer
gedetailleerd antwoord wil, zou dat
een meer gedetailleerde beantwoor–
ding door het ministerie van Land–
bouw vergen.

Ik heb net al aangegeven dat mede
aan de orde is de bijstelling van het
Besluit gebruik dierlijke meststoffen.
De kwesties die in het rapport
gesignaleerd worden en niet alleen
wat betreft Noord-Brabant, zijn
daarbij natuurhjk eveneens aan de
orde. Die besluiten richten zich
immers met name op de zandgebie–
den, waar het probleem zich in
extreme vorm voordoet. In die zin
wordt dus ook het rapport van het
RIVM erbij betrokken.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door de leden Lankhorst,
Dijkstal, Versnel-Schmitz, Leerling,
Soutendijk-van Appeldoorn en De
Pree aan de staatssecretaris van
Financiën, over pleegzorgvergoe–
ding in verband met de Oort-wet–

gevmg.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Namens mijn collega's wil
ik de staatssecretaris de volgende
vragen voorleggen.

1. Wat is de reactie van het
kabinet op de met algemene
stemmen aangenomen motie over de
pleegzorgvergoeding in verband met
de invoering van de Oort-wetgeving?

2. Is het het kabinet bekend, dat er
bij pleegouders al lange tijd grote
onduidelijkheid bestaat over de vraag
of de pleegzorgvergoeding als
inkomen beschouwd moet worden en
dientengevolge belastbaar is en dat
de verschillende tegenstrijdige
berichten hieroverzo langzamerhand
zeer irriterend beginnen te werken?

3. Beseft het kabinet, dat mede
door deze onduidelijkheid het aantal
pleeggezinnen drastisch terugloopt
en dat daardoor deze relatief
goedkope vorm van jeugdhulpverle–
ning verder in de knel komt?

4. Heeft het kabinet enig idee
welke opbrengst met het eventueel
belasten van de pleegzorgvergoeding
behaald kan worden als daarbij de te
maken kosten ook in ogenschouw
worden genomen? Wat vindt het
kabinet van de extra administratieve
belasting van de pleegouders?

5. Wil het kabinet, niet in de
laatste plaats ook om de bevordering
van de pleegzorg, uitspreken, dat de
pleegzorgvergoeding niet als
inkomen zal worden belast?

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Voordat ik deze vragen
beantwoord, wil ik graag een
algemene toelichting geven.

Pleegzorgvergoedingen zijn
belastbaar, daar kan geen twijfel over
bestaan. Daartegenover staande
kosten zijn aftrekbaar. De aftreksom
kan op nul uitkomen. lets uitvoeriger:
vergoedingen voor pleegzorg zijn
sinds jaar en dag op grond van de
wet belastbaar, zoals alle andere
inkomsten uit arbeid. Dit is ook
bevestigd in de jurisprudentie.

Volgens de wetgeving-Oort zijn de
kosten van voedsel, drank, kleding en
persoonlijke verzorging echter niet
meer aftrekbaar. De Kamer heeft
daarmee ingestemd. Maar deze regel
zou onjuist zijn tegenover belasting–
plichtigen die juist hun inkomen
verwerven met het verstrekken van

voedsel enz., bijvoorbeeld pension–
houders. Daarom is in de wetgeving–
Oort een bijzondere bepaling
opgenomen, namelijk dat iemand die
kostgangers houdt, de kosten die hij
daarbij maakt, wel mag aftrekken. En
om elk misverstand te voorkomen is
daaraan in de memorie van toelich–
ting toegevoegd dat de terminologie
"kostgangers houden" ook de
opvang van voogdijgezinnen in
pleeggezinnen omvat. Die kosten zijn
dus aftrekbaar, ook onder de
wetgeving-Oort.

Er zijn verschillende publikaties
verschenen over het fiscale aspect
van pleegkindvergoedingen, er is
overleg gevoerd over dit onderwerp
met de vaste Commissie voor
financiën en er is voordien al overleg
geweest tussen mijn ambtenaren en
die van Justitie. In dat overleg
hebben de ambtenaren van Financiën
uitgelegd dat een uitspraak over het
per saldo te belasten deei van de
pleegzorgvergoedingen — ik heb al
aangeduid dat dit saldo ook nul kan
zijn — pas gedaan kan worden als er
inzicht bestaat in de opbouw van de
kosten, gemoeid met de verzorging.
Dat is dus een puur feitelijke kwestie
Voor de berekening van een eventu–
eel te belasten bedrag moet ik weten
of de ontvangen vergoeding meer
dan een reële kostenvergoeding
inhoudt. In het ambtelijke overleg
waarvan ik zojuist sprak, is daarom
afgesproken dat het departement van
Justitie cijfermateriaal zal leveren, in
het bijzonder een specificatie van de
kosten waarop de vergoedingen
betrekking hebben. Op basis daarvan
kan ik mij er dan een oordeel over
vormen, of de vergoeding per saldo
belast zal moeten worden. Ik heb die
informatie tot op heden niet gekre–
gen. Op 22 maart heb ik er naar
aanleiding van de motie die hier aan
de orde geweest is, nogmaals bij mijn
ambtgenoot van Justitie op aange–
drongen, deze informatie zo spoedig
mogelijk te verstrekken. Ik hoop dat
ik er mede door de aandacht die de
Kamer vandaag op deze aangelegen–
heid vestigt, zo spoedig mogelijk
helderheid in kan verschaffen.

Voorzitter, vervolgens de vragen
zelf. Op de eerste vraag moet ik,
zoals men intussen begrepen zal
hebben, antwoorden dat het kabinet
nog geen standpunt ter zake bepaald
heeft.

Het antwoord op de tweede vraag
is dat pleegzorgvergoedingen
inkomen zijn. Daar is geen twijfel
over, maar daar staan aftrekbare
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kosten tegenover. Tot mijn grote spijt
moet ik de onduidelijkheid hierom–
trent laten voortbestaan tot ik over
cijfers op dit punt beschik.

Dan vraag 3. Ik besef dat deze
onzekerheid bezorgdheid bij de
vragenstellers oproept.

In antwoord op vraag 4 moet ik
zeggen dat ik geen enkel idee heb,
wat de opbrengst van een eventueel
belastbaar deel van de kostenvergoe–
ding zal zijn. Het is ook geen doel van
het kabinet om er een opbrengst uit
te verkrijgen, het doel is alleen de
wet juist toe te passen. Een admini–
stratieve belasting van de pleegou–
ders zie ik niet.

Ten slotte de vijfde vraag. De
uitspraak die men van mij vraagt, kan
ik gegeven de onzekerheid van het
cijfermateriaal niet doen.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! Soms zou je een bewinds–
man wel over de tafel heen willen
trekken! Ik neem aan dat ik namens
de andere vragenstellers spreek, als
ik zeg dat wij buitengewoon teleurge–
steld zijn over de beantwoording
door de staatssecretaris, los van de
vraag waar de schuldvraag ligt. De
pleegouders kopen er in elk geval
helemaal niets voor.

Wij zijn in de Kamer nu een halfjaar
bezig om duidelijkheid te krijgen. In
november van het vorige jaar
dachten we dat wij die duidelijkheid
hadden bereikt, toen de vorige
minister van WVC zei dat er niets aan
de hand was. Later is die uitspraak
echter weer ingetrokken. Inmiddels is
per 1 januari de Oort-wetgeving van
start gegaan. De pleegouders willen
werkelijk wel eens weten waar zij aan
toe zijn. Zij hebben daar recht op, lijkt
ons. De overheid mag niet op deze
manier omgaan met burgers die
zozeer hun verantwoordelijkheid
kennen en nemen.

Voorzitter! Wat is de waarde van
kameruitspraken? De hele Kamer,
dus inclusief alle financiële mensen,
heeft uitgesproken dat de pleegkos–
tenvergoeding niet op deze manier
moet worden doorbelast. Waarom
trekt het kabinet zich daar niets van
aan? Wij mogen er toch van uitgaan
dat het kabinet serieus met zulke
kameruitspraken omgaat?

Voorzitter! Hier moet eenvoudig–
weg een knoop worden doorgehakt.
Het is natuurlijk mooi dat er inzicht in
de kosten van verzorging komt. Het
interesseert ons echter niet hoe

ministeries met elkaar omgaan.
Daarom vraag ik de staatssecretaris
of hij er in elk geval voor wil zorgen
dat de pleegouders en de Kamer hoe
dan ook voor het einde van het
paasreces uitsluitsel krijgen over
datgene wat er gaat gebeuren. Op
die manier kunnen wij, zo nodig — ik
hoop natuurlijk dat het niet nodig is
— na het einde van het paasreces
hier weer tijdens het vragenuurtje
staan om opnieuw de duidelijkheid te
vragen die de staatssecretaris ons
vandaag helaas niet kan geven
namens het kabinet.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Waarom trekt het kabinet
zich niets van moties aan? Het
kortste antwoord kan zijn: omdat
wetten boven moties gaan.

Dan de vraag of ik voor het einde
van het paasreces uitsluitsel kan
geven. Ik zal daar van harte aan
meewerken. Ik zal mijn ambtgenoot
van Justitie nogmaals aansporen om
de gevraagde gegevens te verstrek–
ken.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 121 van het Reglement van
orde door het lid Jorritsma-Lebbink
aan de ministers van Justitie, van
Verkeer en Waterstaat en van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
handhaving van maximumsnelhe–
den.

D
Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Voorzitter! Ik ben niet ziek
meer. Overigens hebben aan mijn
genezing wellicht ook bijgedragen de
uitspraken die afgelopen vrijdag naar
aanieiding van de ministerraad zijn
gedaan.

De voorzitter: Wilt u even wachten.
De bewindslieden zijn nog niet
allemaal aanwezig. De minister van
VROM liep iets te snel weg, maar hij
is er nu weer.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Ik zou bijna zeggen dat het
een kwestie is van twee snelheden
binnen het kabinet.

Door de uitspraken die de minister–
president afgelopen vrijdag tijdens
zijn persconferentie heeft gedaan,
blijft er naar ons gevoel te veel
onduidelijkheid bestaan over de
handhaving van de maximumsnelhe–
den. Naar aanleiding hiervan stel ik
de volgende vragen aan de ministers
van Justitie, van Verkeer en Water–
staaten van VROM.

1. Bent u bereid, nu de minister–
raad de voorstellen tot uitbreiding
van de wegvakken met een maxi–
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mumsnelheid van 100 km/uur niet
heeft aanvaard respectievelijk heeft
aangehouden, een realistisch befeid
te voeren ter zake van de handhaving
van deze maximumsnelheid op de
wegvakken waar deze thans geldt,
alsmede ter zake van de handhaving
van de maximumsnelheid van 120
km/uur op de ovenge autosnelwegen
en van 80 km/uur voor de categorie–
ën motorvoertuigen waarvoor deze
maximumsnelheid is voorgeschre–
ven?

2. Kan de minister van Verkeer en
Waterstaat meedelen in welke mate
de overtredingen van de snelheidsli–
mieten van 120, 100 en 80 km/uur
op autsnelwegen sedert 1 november
1989 zijn toe– of afgenomen?

3. Kan de minister van Justitie
meedelen wat het gemiddelde
jaarniveau is van het aantal door
rijks– en gemeentepolitie opgemaakte
processen verbaal inzake snelheidso–
vertredingen op autosnelwegen
sedert 1 november jongstleden?

4. Bent u allen van mening dat
handhaving niet alleen een zaak van
politie en justitie is, maar dat de
noodzaak van het niet overschrijden
van de maximumsnelheid moet leven
in de overtuiging van de mensen?

5. Bent u voorts van mening dat de
trajecten waarop de verschillende
maximumsnelheden van 100en 120
km/uur gelden, elkaar afwisselen op
een manier die niet voldoende
overtuigend was?

6. Is de minister van Justitie van
oordeel dat de noodzaak van
snelheidsbeperking meer in de
overtuiging van mensen gaat leven,
wanneer de toegestane snelheid tot
100 km/uur wordt teruggebracht,
zonder dat daartoe tussen 1 mei
1988 en thans de noodzaak uit een
oogpunt van verkeersveiligheid of
milieubelang bestond op autosnelwe–
gen met vier rijbanen in elk van beide
richtingen, zoals tussen het knoop–
punt Burgerveen en Schiphol?

7. Zou het, als de vragen 4 en/of 5
bevestigend worden beantwoord,
niet veeleer raadzaam zijn, de
bereidheid van weggebruikers om
zich aan de geldende maximumsnel–
heid te houden, te bevorderen door
de redenen voor de beperking tot
100 km/uur aan te geven en de
weggebruiker in te lichten omtrent
de reden van de snelheidsbeperking
tot 100 km/uur?

8. Hebben uw ambtsvoorgangers
op 5 juli 1989 ertoe besloten, op een
aantal wegvakken waarop een
maximumsnelheid van 100 km/uur

geldt, in de vorm van pictogrammen
redengevende onderborden te
plaatsen en na de plaatsing een proef
te nemen om na te gaan of bij een
gelijk repressief niveau van handha–
ving door de politie de snelheidsli–
mieten op deze wegvakken wel of
niet beter in acht worden genomen?

9. Zijn daartoe in opdracht van de
toenmalige minister van Verkeer en
Waterstaat pictogrammen voor
dergelijke redengevende waarschu–
wingsborden ontworpen; zijn deze in
of kort na september 1989 gekeurd
en werd daarbij alleen een verbete–
ring van het voor geluidhinder
ontworpen pictogram noodzakelijk
geacht?

10. Kunt u, indien de vragen 8 en 9
geheel of ten dele bevestigend
worden beantwoord, meedelen
waarom sedert het aantreden van dit
kabinet, waarvan de ministers deei
uitmaken, geen enkele voortgang is
geboekt met verbetering van de
handhaving van de maximumsnel–
heid op autosnelwegen?

11. Bent u van oordeel dat u via
goede voorlichting over het belang
van de verkeersveiligheid en het
milieu duidelijk moet maken dat de
geldende grens niet overschreden
mag worden?

12. Zo ja, zijn de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van
Verkeer en Waterstaat, die de
naleving van de snelheidsbeperking
primair ter harte moet gaan, bereid,
in overleg met de minister van
Justitie geld uit te trekken voor een
intensieve voorlichtingscampagne,
en is de minister van Justitie in dat
geval ertoe bereid, het openbaar
ministerie te verzoeken, hogere
straffen ter terechtzitting te vorderen
en de bedragen voor de politietrans–
acties en de transacties van het
openbaar ministerie te verhogen,
zomede het aantal processen-verbaal
op de autosnelwegen op te voeren
tot ten minste 300.000 per jaar?

13. Is het niet wenselijk, de
handhaving van de maximumsnelhe–
den op autosnelwegen zo spoedig
mogelijk te doen plaatsvinden door
toepassing van het vereenvoudigde
handhavingssysteem van de Wet
administratiefrechtelijke har.dhaving
verkeersvoorschriften?

14. Zo ja, is de minister van
Justitie bereid, via een spoedproce–
dure te komen tot aanwijzing van één
officier van justitie en één kantonge–
recht die reeds bij de invoering van
de eerste tranche van de Wet

administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften bij uitsluiting
bevoegd zullen zijn ter zake van
bezwaarschriften respectievelijk
beroepsprocedures betreffende
administratieve sancties wegens op
enige autosnelweg geconstateerde
snelheidsoverschrijding?

De voorzitter Alvorens de bewinds–
lieden mogen antwoorden, attendeer
ik de Kamer er veiligheidshalve op
dat de doorlating en de toelating van
deze mondelinge vragen geen
precedent kunnen vormen. Ik verzoek
de leden, nog eens kennis te nemen
van artikel 121, lid 2, eerste volzin,
van het Reglement van orde en
bladzijde 128 e.v. van de Praktische
mededelingen, uitgave 1990.

D
Minister Maij-Weggen: Mijnheerde
voorzitter! Ik zal uitsluitend de vragen
beantwoorden die gericht zijn aan de
minister van Verkeer en Waterstaat.
De overige vragen worden in eerste
instantie door de minister van
Justitie beantwoord.

Ik begin uiteraard met vraag 1. De
beantwoording luidt als volgt.
Uitgangspunt zijn de nota "Rijsnelhe–
den" en de daarin genoemde
doelstellingen met betrekking tot de
100en 120 km/uur. Om deze te
realiseren, za! een samenhangend en
evenwichtig beleid in gang worden
gezet dat in hoofdlijnen bestaat uit
preventieve maatregelen, handhaving
en voorlichting. De precieze invulling
zal over enkele maanden in een
notitie verder aan de Kamer bekend
worden gemaakt, zodra de kwestie
van de handhaving en de financiering
daarvan is geregeld. De desbetref–
fende nota is om laatstgenoemde
reden aangehouden.

Vraag 2 gaat over de mate van
overtredingen van de snelheidslimie–
ten van 120, 100 en 80 km/uur op de
autosnelwegen sinds november
1989. Voor het aangeven van de
ontwikkelingen in het snelheidsbeeld
wordt de zogenaamde V85 als
indicator gebruikt. Ter oriëntatie: V85
is de berekende waarde die de
snelheid aangeeft die door 15% van
de betrokken bestuurders wordt
overschreden.

Welnu, in november 1989 was de
V85 op de wegvakken waarvoor een
maximumsnelheid van 100 km/uur
geldt, als volgt: voor personenauto's
118 km/uur en voor vrachtauto's 96
km/uur. Men zal weten dat vrachtwa–
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gens 80 km/uur horen te rijden. Eind
februari waren deze cijfers respectie–
velijk 119 km/uur en 96 km/uur. De
V85 op de wegvakken waarvoor een
maximumsnelheid van 120km/uur
geldt, was in november 1989 voor
personenauto's 127 km/uur en voor
vrachtauto's 98 km/uur. Eind februari
waren deze cijfers respectievelijk 127
km/uur en 97 km/uur. De Kamer kan
dus vaststellen dat de zaak niet is
verbeterd. Daarom hebben wij in het
kabinet een aangescherpt beleid
voorgesteld.

Vraag 3 wordt door de minister
van Justitie beantwoord. Ik kom
derhalve meteen bij vraag 4: zijn de
ministers van mening dat de
handhaving niet alleen een kwestie
van politie en justitie is, maar dat de
noodzaak van het nlet overschrijden
van de maximumsnelheden moet
leven in de overtuiging van de
mensen? Ja, het naleven van
maximumsnelheden kan niet alleen
een kwestie zijn van handhaving.
Door middel van preventieve
maatregelen en voorlichting zal
gewerkt moeten worden aan een
positieve attitude ten aanzien van
snelheidsmatiging. Argumenten als
milieu, verkeersveiligheid en
geluidhinder moeten goed door de
burgers worden begrepen. Voorlich–
ting en handhaving moeten echter
wel hand in hand gaan. Het één
zonder het ander, zo is gebleken,
werkt onvoldoende uit.

Ik kom bij vraag 5: zijn de ministers
voorts van mening dat de trajecten
waarop de verschillende maximum–
snelheden van 100 en 120 km/uur
gelden, elkaar afwisselen op een
manier die niet voldoende overtui–
gend is? De afwisseling van de
wegvakken voor 100 en 120 km/uur
blijkt voor de weggebruikers niet
altijd herkenbaar. Voor de automobi–
list correspondeert een wisseling in
het wegbeeld en de wegomgeving
onvoldoende met het geldende
snelheidsregime. Een meer duidelijk
beeld van de trajecten waar 100 en
waar 120 km/uur gereden mag
worden, is kennelijk hard nodig.
Welnu, de argumenten milieu,
verkeersveiligheid en geluidhinder
zijn in de Randstad overtuigender
dan daarbuiten, omdat de luchtver–
vuiling, het percentage verkeerson–
gelukken en de geluidhinder daar
verreweg het grootst zijn. Daarom is
ter vergroting van de geloofwaardig–
heid bij het publiek besloten tot de
invoering van een gemakkelijk te
onthouden en logisch systeem.

Uitgangspunt daarbij blijven de
criteria die zijn genoemd in de nota
"Rijsnelheden". In beginsel is
gekozen voor de volgende indeling:
Randstad 100 km/uur; andere
gebieden 120 km/uur; verkeerstech–
nische knelpunten en enkele
stedelijke agglomeraties elders ook
100 km/uur. De 100 km/uur-onder–
brekingen buiten de Randstad zullen
echter tot een noodzakelijk minimum
worden beperkt.

Vraag 6 zal door de minister van
Justitie beantwoord worden. Ik kom
bij vraag 7. In de voorlichting is
inhoudelijk reeds uitvoerig ingegaan
op de redenen die de aanleiding
vormen voor het huidige snelheids–
beleid. Uit de evaluatie van het
snelheidsbeleid blijkt dat 90% van de
automobilisten verkeersveiligheid als
hoofdmotief voor een 100 km/uur-li–
miet noemt. Aanzienlijke aantallen
noemen verder milieuvervuiling en
geluidsoverlast, respectievelijk 22 en
31 % van de mensen. De voorlichting
in voornoemde zin zal dus veder
geïntensiveerd moeten worden,
waarbij de kwestie milieuvervuiling
en geluidsoverlast nog meer dan in
het verleden de nadruk moeten
krijgen. Het element verkeersveilig–
heid is kennelijk bij de meeste
gebruikers van de wegen meer dan
bekend.

De vragen 8 en 9 zal ik gezamenlijk
beantwoorden. Naar aanleiding van
het 5 juli-overleg is destijds besloten
een ontwerp voor redengevende
onderborden te laten maken.
Inmiddels blijkt, dat de borden die
aanvankelijk werden voorgesteld en
die door mevrouw Jorritsma
pictogrammen worden genoemd,
niet aan hun doel beantwoorden.
Besloten werd, te wachten tot de
nota "Evaluatie rijsnelheden" uitkomt
en dan na te gaan welke borden het
beste kunnen worden geplaatst. Op
dit moment ligt een nieuw plan voor
grote mottoborden naar Belgisch
voorbeeld klaar. Voor mevrouw
Jorritsma zeg ik nog, dat wij in
principe zo'n 80 mottoborden naar
Belgisch voorbeeld langs de
autosnelwegen willen plaatsen. Met
die borden wordt de boodschap
"Houdt u aan de maximumsnelheden
om wille van verkeersveiligheid,
milieu en geluidhinder" helder voor
het voetlicht gebracht. Deze grote
borden blijken beter te werken dan
de kleine.

Dan kom ik toe aan vraag 10. Kunt
u, indien de vragen 8 en 9 geheel of
ten dele bevestigend worden

beantwoord, meedelen waarom
sedert het optreden van het kabinet,
waarvan de ministers deel uitmaken,
geen enkele voortgang is geboekt
met verbetering van de handhaving
van de maximumsnelheid op
autosnelwegen? Ik stel vast, dat er in
die zin vooruitgang is geboekt, dat de
drie ministers om de tafel zijn gaan
zitten om de problemen te analyse–
ren en om een model voor oplossin–
gen aan te bieden. Daarbij moet
worden voorkomen, dat net als in de
vorige regeerperïode het geval is
geweest, valse verwachtingen
worden gewekt. De desbetreffende
nota met beleidsvoornemens ligt nu
ter tafel. Enkele elementen, zoals de
handhaving en de financiering,
moeten nog nader ultgezocht
worden.

Vraag 11: bent u van oordeel, dat
u via goede voorlichting over het
belang van de verkeersveiligheid en
het milieu duidelijk moet maken, dat
de geldende grens niet overschreden
mag worden? Ja, maar dan wel als
onderdeel van een geïntegreerd
pakket, waarin op evenwichtige wijze
aandacht wordt besteed aan
preventieve maatregelen en aan
handhaving. Ervaring, onder andere
met het voorkomen van alcoholge–
bruik in het verkeer, heeft ons
geleerd, dat alleen een dergelijke
geïntegreerde aanpak van voorlich–
ting en handhaving effect kan
hebben.

Voorzitter! De overige vragen zal
de minister van Justitie beantwoor–
den.

D
Minister Hirsch Ballin Mijnheer de
voorzitter! Allereerst wil ik vraag 3
beantwoorden. In 1989 — het
gegeven over dat jaar is het beste
jaarcijfer dat wij hebben — bedroeg
het aantal opgemaakte processen–
verbaal door de rijkspolitie 234.000.
Naar schatting zijn door de korpsen
van gemeentepolitie ongeveer
20.000 processen-verbaal opge–
maakt.

Vervolgens kom ik toe aan vraag 6.
Zoals collega Maij al zei, bestaat bij
weggebruikers kennelijk onvoldoende
begrip voor het gemaakte onder–
scheid tussen de 100 en 120
km/uur-wegvakken. De indeling
waarnaar onze gedachten uitgaan, is
door mijn collega al toegelicht. Ik zal,
in overleg met mijn beide collega's
die hier achter de tafel zitten, die
indeling nader bezien met het oog op
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mogelijke handhavingsproblemen.
Dat lijkt mij ook het moment waarop
wij over de finesses van afzonderlijke
wegtrajecten kunnen spreken.

Dan kom ik toe aan vraag 12. Mijn
collega heeft al gewezen op het
belang van een geïntegreerde
aanpak. Zij heeft ook verwezen naar
de ervaringen met het voorkomen
van alcoholgebruik in het verkeer.
Zoals ook in het antwoord op vraag 4
door ons al werd gemeld, vergt het
een langdurige en intensieve
inspanning voordat houding en
gedrag duurzaam zijn bijgesteld.

In het kader van de invoering van
het nieuwe RVV worden voorstellen
voorbereid om te komen tot een
verhoging van de tarieven voor
verkeersovertredingen in het
algemeen. In dat kader zullen ook
verhogingen worden voorgesteld van
de tarieven voor overtreding van de
maximumsnelheid. Van het bevorde–
ren van een tussentijdse verhoging is
afgezien, omdat loskoppeling van de
tarieven voor snelheidsovertredingen
zal leiden tot vertraging bij de
invoering van de wet-Mulder en het
nieuwe RW. Bovendien zal de
eventueel te behalen tijdswinst maar
gering zijn. Nu er over de invoering
van de wet-Mulder en het nieuwe
RVV afspraken zijn gemaakt die al op
een krap tijdsschema berusten,
moeten wij inbreuken op dat
tijdsschema voorkomen.

Ik wil zorgen voor een aantal
processen-verbaal op de autosnelwe
gen van 300.000 op jaarbasis.
Daarbij is van belang de zichtbare
aanwezigheid van de Algemene
verkeersdienst van de rijkspoiitie op
de autosnelwegen, in het bijzonder
op die in de Randstad. Die zichtbare
aanwezigheid wil ik dan ook verho
gen. Ik wil met name het aantal
staandehoudingen opvoeren. Ikvoeg
daaraan toe dat de tot nu toe
gerealiseerde verhoging van de
aantallen opgemaakte processen–
verbaal in de praktijk tot verwerkings–
problemen bij het openbaar ministe–
rie heeft geleid. Voor een verdere
verhoging en vergroting van de
inspanningen van de Algemene
verkeersdienst zijn dus ook nodig:
uitbreiding bij het openbaar ministe–
rie en bij de rechterlijke macht en een
voldoende toerusting voor de
executie.

Ik kom op vraag 13. De Wet
administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften — beter
bekend als de wet-Mulder, genoemd
naar de voorzitter van de commissie

die deze wetgeving heeft voorbereid
— vereist ingrijpende aanpassingen
bij de politie, het openbaar ministerie
en de rechterlijke macht. Bovendien
moet een nieuwe organisatie worden
opgezet: het centraal justitieel
incassobureau. Het heeft geen zin
om die wet zonder afdoende en
zorgvuldige voorbereiding in te
voeren. Mijn ambtsvoorganger heeft
bij de mondelinge behandeling van
de wet-Mulder in de Tweede Kamer
toegezegd, dat die pas zal worden
ingevoerd als de noodzakelijke
automatisering gereed is en de
betrokken onderdelen van onze
organisatie voldoende zijn toegerust.

De invoering van de wet-Mulder
wordt voorbereid door een speciaal
daarvoor vanuit mijn ministerie
opgericht projectteam, waarin de
direct betrokken organisaties zijn
vertegenwoordigd. Het projectteam
heeftop31 augustus jongstleden
haar eindrapport Analyse en Ontwerp
uitgebracht. De conclusie was onder
meer dat, met inachtneming van de
door mij onderschreven toezegging
van mijn ambtsvoorganger in de
Kamer, de wet op zijn vroegst per 1
september 1990 in één arrondisse–
ment kan worden ingevoerd. De rest
van het land dient na ongeveer negen
maanden maar in ieder geval binnen
de door de wet gestelde grens van
twee jaar na het eerste arrondisse–
ment te volgen. Die conclusie is
overgenomen binnen mijn departe–
ment en ook door de procureurs-ge–
neraal, daartoe geadviseerd door een
begeleidingscommissie van het
project onder voorzitterschap van de
procureur-generaal bij het gerechts–
hof te Leeuwarden.

De voorbereidingen voor de
daadwerkelijke inwerkingtreding van
de wet op basis van het rapport van
het projectteam zijn op dit moment in
volle gang. Het project ligt op
schema. Na evaluatie van de
ervaringen met de wet in het
arrondissement Utrecht zal de rest
van het land volgen volgens een nog
vast te stellen schema.

Deze toelichting in antwoord op de
vraag van mevrouw Jorritsma lijkt mij
van belang om duidelijk te maken dat
er alles aan gedaan wordt om die wet
niet alleen zo spoedig mogelijk maar
ook met de vereiste zorgvuldigheid in
te voeren. Die zorgvuldigheid zou in
het gedrang komen als wij nu tot de
beslissing zouden overgaan om hals
over kop voor een bepaald doel
alvast met die wet te gaan werken. Er
is een vergaande automatisering voor

nodig. Het gaat om een verandering
die diep ingrijpt in de betrokken
organisaties. Wij moeten bij dit alles
bedenken dat met het geautomati–
seerde systeem van de wet-Mulder
straks zo'n 3,5 a 4 miljoen zaken per
jaar moeten worden afgehandeld.
Dat geeft, hoop ik, voldoende aan
dat het in onze organisatie niet een
bagatelaangelegenheid is, waarop je
even gemakkelijk een voorschotje
kunt nemen.

Met de invoering van de wet-Mul–
der, die ik als een belangrijke
verbetering in de mogelijkheden tot
rechtshandhaving op dit terrein zie,
zal een groot deel van de overtredin–
gen van de maximumsnelheid sneller
en efficiënter worden afgehandeld.
Daarbij moet ik wel aantekenen dat
het systeem van de wet-Mulder er
alleen zal zijn voor snelheidsover–
schrijdingen tot 30 km/uur. Grotere
sneiheidsoverschrijdingen zullen
conform het bestaande strafrechtelij–
ke systeem worden afgehandeld. De
invoering van de wet-Mulder biedt
dus soelaas voor een groot deel van
de overtredingen maar niet voor alle
overtredingen. Ik onderschrijf de
wenselijkheid van een spoedige
invoering van de wet-Mulder. Gelet
op de noodzakelijke zorgvuldigheid
zal de wet op 1 september 1990 in
het arrondissement Utrecht worden
ingevoerd. De rest van het land zal
binnen twee jaar volgen.

Vraag 14 heb ik met het voorgaan–
de al grotendeels beantwoord. Een
belangrijke conclusie van het
projectteam is geweest, dat de wet
voorlopig in één arrondissement,
namelijk dat van Utrecht, in werking
moet treden om ervaring op te doen
met de wet. Om daarop vooruitlo–
pend over te gaan tot landelijke
invoering, zou onverantwoord zijn,
gezien de te verwachten organisato–
rische en technische problemen
daarbij. Wat betreft de voorbereidin–
gen ligt men op schema. Het
openbaar ministerie, de rechterlijke
macht en de politie in het arrondisse–
ment Utrecht zijn daarbij volop
betrokken.

D

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(VVD): Voorzitter! Waar wij een
beetje bang voor waren, is nu toch
werkelijk aan de orde. Uit de
beantwoording door de minister van
Verkeer en Waterstaat heb ik toch
moeten opmaken, dat beslissingen
over extra inspanningen ter handha–
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Jorritsma-Lebbink

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD)

ving van de maximumsnelheden in
de huidige vorm, dan wel in een
nieuwe vorm, uitgesteld zijn en dat
vooralsnog alles blijft zoals het is en
er derhalve geen verbeteringen zullen
optreden. De minister heeft verder
gezegd dat er vooruitgang is geboekt
vanwege het feit dat de ministers
met elkaar zijn gaan praten. Ik wijs
haar erop dat de vorige ministers van
Verkeer en Waterstaat, Justitie en
VROM op 5 juli tot besluitvorming
zijn gekomen. Echter, vanwege de
demissionaire status van het
toenmalige kabinet kwam het het
niet meer tot uitvoering. Ik vind het
buitengewoon jammer dat wij nu nog
maanden moeten wachten op een
verdere aanscherping van de
handhaving of een wijziging in het
beleid.

Bovendien proefde ik enig verschil
in uitleg van de ministers. De
minister van Verkeer en Waterstaat
heeft aangegeven dat voor de
Randstad een grens van 100 km/uur
moet gelden en voor de overige
gebieden een grens van 120 km/uur.
De minister van Justitie nuanceert
dat vervolgens licht door te zeggen
dat er verder gepraat moet worden
over de handhaving.

Minister Hirsch Ballin: Er is geen
verschil van inzicht.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink
(WD): Misschien kunt u dat straks

nog nader toelichten. Aan de
minister van VROM zou ik in ieder
geval willen vragen hoe ik dit moet
rijmen met de antwoorden die zoëven
zijn gegeven op mondelinge vragen
van mevrouw Verspaget over een
provincie waar ook iets aan de hand
is. Langzamerhand wordt het beleid
steeds onduidelijker. Wij betreuren
dat zeer. Ik vraag de ministers met
nadruk wat zij gaan doen aan de
verbetering van de handhaving en de
voorlichting, dus het normbesef van
Nederlanders, in de tijd waarin zij nog
geen beslissingen hebben genomen
over veranderingen in het beleid. Als
het nog enige maanden gaat duren,
wordt de situatie in de tussentijd
almaar slechter. Dat is echt heel
slecht.

D

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
De minister van Verkeer en Water–
staat kan alleen maar antwoorden op
vragen die aan haar zijn gesteld.
Mevrouw Jorritsma heeft gezegd dat
op 5 juli vorig jaar omvangrijke
besluiten zouden zijn genomen. Ik
stel vast dat in de richting van mijn
ministerie toen geen andere beslui–
ten zijn genomen dan het besluit om
pictogrammen te plaatsen onder de
100 km-borden. Nadat wij die
pictogrammen hebben laten
uitwerken, is gebleken dat ze niet
adequaat waren. Vandaar dat nu een

nieuw model is voorgesteld, conform
de mottoborden in België waar is
bewezen dat ze wel een behoorlijke
invloed hebben. Nadat was vastge–
steld dat het oude plan niet goed
werkte, hebben wij een plan op tafel
gelegd dat wel goed kan werken.

De vraag van mevrouw Jorritsma
over de handhaving kan mijns inziens
beter beantwoord worden door de
minister van Justitie.

D

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
heb zoëven aangegeven hoe de
kwestie van de handhaving wordt
aangepakt. Ik dank mevrouw
Jorritsma voor haar steun bij ons
streven naar een verbeterde handha–
ving. Collega Maij heeft gezegd dat
de precieze invulling van de verbeter–
de handhaving van de rijsnelheden
over enkele maanden in een notitie
aan de Kamer bekend wordt gemaakt
zodra de kwestie van de handhaving
en de financiering is geregeld.
Daarmee zijn wij nu bezig langs de
lijnen die zoëven zijn geschetst. Te
zijner tijd zal wat dat betreft de
vereiste precisering worden aange–
geven. Ik leg er nogmaals de nadruk
op dat het een kwestie zal moeten
zijn van betere voorlichting — wij
konden vraag 4 van mevrouw
Jorritsma-Lebbink dan ook met een
volmondig "ja" beantwoorden — een
inzichtelijker normstelling als het
gaat om wegvakken voor 100 of 120
km en om een geïntensiveerde
handhaving. Ik heb aangegeven
welke middelen daarvoor op de
kortere en iets langere termijn nodig
zijn. Dit alles zal in een samenhan–
gend beleid aan de Kamer worden
meegedeeld.

D

De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Vanmiddag zijn twee
punten aan de orde gesteld, het ene
via een interpellatie die deze week
door de heer Voorhoeve gehouden
zal worden over onze toppositie op
het punt van de criminaliteit en het
andere via de mondelinge vragen van
mevrouw Jorritsma over de massale
overtredingen van het nieuwe
snelheidsregime. Ikvind het van
moed getuigen dat een fractie, die
zeven jaar lang op de drie meest
betrokken beleidsterreinen verant–
woordelijk is geweest voor die
ontwikkelingen, hierover in de aanval
durft te gaan. Overigens vraag ik mij
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Castricum

af wanneer wij de evaluatienota
tegemoet kunnen zien, los van de
maatregelen die door de bewindslie–
den zijn aangekondigd voor de wat
langere termijn.

D
Minister Maij-Weggen: Mijnheer de
voorzitter! De technische evaluatie–
nota kan volgende week aan de
Kamer worden gestuurd. Het
antwoord van de regering daarop zal
zij daarna, waarschijnlijk binnen
enkele maanden als de handhavings–
en financieringsproblemen zijn
opgelost, zo snel mogeiijk ontvangen.

D
Mevrouw Verspaget (PvdA)
Voorzitter! Ik heb met enig genoegen
van mevrouw Jorritsma gehoord dat
zij meer eenduidigheid wenst als het
gaat om de rijsnelheden. Dat brengt
mij op een vraag aan de minister van
VROM. Kan hij aangeven wat het
milieu-effect is als de rijsnelheid
verlaagd wordt van 120 km/uur naar
100 km/uur?

D
Minister Alders Voorzitter! Dat zal
ik proberen. Overigens wordt in de
evaluatienota op alle aspecten van de
maximumsnelheden ingegaan,
inclusief op de milieu-effecten. Het
effect dat wordt bereikt met een
verlaging van de maximumsnelheid
komt neer op een vermindering van
het NOx-gehalte met ongeveer
10.000 ton en op een vermindering
van het C02-gehalte met ongeveer
2%. Daarbij moeten wij ons beden–
ken dat het hierbij gaat om effecten
die alleen door vrijwillige gedragsver–
anderingen tot stand komen. Dat is
dus de beste milieuwinst die er
geboekt kan worden.

D
De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Ik wil met de minister van
Justitie nog even terug naar de basis
om te voorkomen dat ik in het bos
van pictogrammen door de bomen
het bos niet meer zie. Van de
handhaving van de maximumsnel–
heid is niets terechtgekomen. Dat
blijkt uit de woorden van de minister
van Verkeer en Waterstaat; het blijkt
overigens ook heel adequaat
wanneer men met een auto aan het

verkeer deelneemt. Dat is in flagrante
strijd met alles wat ons door het
vorige kabinet is beloofd op het
moment waarop wij de nota Maxi–
mumsnelheden bespraken Dat leidt
mij tot drie korte vragen.

1. Wat is er daadwerkelijk geïnves–
teerd in mensen en in middelen,
kwantitatief en kwalitatief, om na de
invoering van de nieuwe maximums–
nelheden prioriteit te leggen bij de
opsporing?

2. Is die inspanning na dat moment
van verhoging van de maximumsnel–
heid, als die inspanning er al was,
daadwerkelijk volgehouden tot op
heden?

3. Welke extra Inspanning is er,
kwalitatief en kwantitatief, nodig om
die 300.000 processen-verbaal en
het "staande houden", waarover de
minister van Justitie spreekt,
daadwerkelijk te bewerkstelligen?

D
Minister Hirsch Ballin: Mijnheer de
voorzitter! Het beeld van de naleving
— met de verschillen die erin zitten
tussen personenauto's en vracht–
auto's alsmede andere aan een limiet
van 80 km gebonden voertuigen — is
zoëven door mijn collega van Verkeer
en Waterstaat geschetst. Ik zeg dit
naar aanleiding van de opmerking
van de heer Wolffensperger dat er
niets van terecht is gekomen. Het is
inderdaad duidelijk dat de doelstellin–
gen niet gehaald zijn. Dit zal precies
worden gedocumenteerd in de
evaluatienota. Het beeld is, naar
gelang van de voertuigen, verschil–
lend.

Wat is er daadwerkelijk gedaan? Bij
de besluitvorming van onze drie
ambtsvoorgangers is, wat het
aandeel van justitie betreft, afgespro–
ken dat er 130.000 processen-ver–
baal op jaarbasis zouden worden
opgemaakt. Uit het cijfer dat ik
zoëven heb genoemd, namelijk
234.000 in 1989, blijkt dat deze
doelstelling, wat de inspanningen van
justitie betreft, niet alleen gehaald is,
maar zelfs ruim overtroffen. De
handhavingsinspanningen van de
Algemene verkeersdienst, de
njkspolitie en de andere onderdelen
van het justitieel apparaat zijn er
duidelijk bovenuit gegaan.

Dit beleid zal worden volgehouden.
Welke extra inspanningen nog nodig
zullen zijn om tot een beter resultaat
te komen, is een van de onderwerpen
waarover wij ons verder beraden. Ik
heb reeds aangegeven dat er meer

mensen, en uiteraard ook meer
voertuigen, nodig zullen zijn bij de
Algemene verkeersdienst om de
presentie op de snelwegen zichtbaar
te vergroten en om te zorgen voor
een groter aantal staandehoudingen.
Wij zullen daarnaast het openbaar
ministerie moeten versterken.
Hiervoor is een substantiële persone–
le uitbreiding nodig. Hierbij moet
men niet denken in termen van enige
tientallen, maar eerder in termen van
honderd a tweehonderd. Wij zullen
alles nog eens precies nalopen,
inclusief de financiering ervan. In
deze orde van grootte moeten wij
echter denken, wanneer wij de
handhaving nog verder willen
verbeteren, dus boven het huidige
niveau waarmee wij reeds boven de
oorspronkelijke doelstellingen
uitgaan.

D
De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! De minister van Justitie
zegt dat de handhavingsdoelstelling
van het vorige kabinet ruimschoots is
gehaald. De minister van Verkeer en
Waterstaat zei dat er valse verwach–
tingen gewekt waren in de vorige
regeerperiode. Wat bedoelt zij
hiermee, in het licht van wat de
minister van Justitie zojuist zei?

In zijn algemeenheid valt mij op
dat deze bewindslieden allerlei
uitspraken gedaan hebben over het
beleid van hun voorgangers, ook wat
de handhaving betreft, maar dat zij
zelf nog niet met voorstellen zijn
gekomen. Dat is natuurlijk een
slechte zaak, want het zal de
handhaving in de komende maanden
natuurlijk niet ten goede komen.

Als het belangrijkste probleem de
financiering voor de handhaving is,
waarom dan niet een paar cent
bovenop de benzineprijs? De
regering heeft dan het geld. De
automobilist gaat rijden wat hij moet
rijden. Hij verdient het dus terug. Dan
is er niets aan de hand. Ik wil de
minister van milieubeheer de vraag
stellen of mijn redenatie klopt.

D

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
In verband met de valse hoop die is
gewekt, lijkt het mij erg belangrijk dat
er een goed model aan de burgers
wordt aangeboden van 100 km-stro–
ken en 120 km-stroken. Hierbij moet
voor de burgers duidelijk zijn,
waarom zij de maximumsnelheden
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Van links naar rechts de ministers A/ders (VROM). Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) en
Hirsch Bal/ïn (Justitie)

moeten aanhouden. Hierbij hoort het
apparaat voor een goede handhaving
aismede een goede voorlichting.
Deze combinatie van factoren heeft
in het oude systeem niet goed
gewerkt, terwijl men wel de sugges–
tie heeft gewekt dat zij goed zou
werken. Daarom hebben wij de zaak
nogmaals geëvalueerd en geanaly–
seerd en zijn wij tot een aangepast
model gekomen, waarvan de Kamer
heeft kennis genomen. Dit aangepas–
te model betekent dat er een
aaneengesloten gebied van 100
km-wegen zal komen en dat er in de
rest van het land hoofdzakelijk 120
km-wegen zullen komen. Wanneer
de burgers een dergelijk model wordt
aangeboden met daarbij een veel
eenvoudiger handhavingssysteem en
een helder voorlichtingsapparaat, kan
naar wij menen, beter worden
voldaan aan de verwachtingen, die
wij willen wekken, namelijk dat wij
een snelheidslimiet in dit land
hanteren die èn goed is voor het
milieu èn goed is voor de verkeers–
veiligheid èn goed is voor de
geluidswering. Wij moeten vaststel–
len, dat het oude systeem niet goed
heeft voldaan en dat er dus verwach–
tingen zijn gewekt, die niet konden
worden waargemaakt.

Minister Alders: Voorzitter! Theore–
tisch beschouwd kun je de vraag van

de heer Lankhorst met "ja" beant–
woorden. Echter, door de drie
bewindslieden is mijns inziens
duidelijk gemaakt, dat tot de
problemen die nog te overwinnen
zijn, niet alieen behoort een adequaat
handhavingssysteem, uitgaande van
meerdere doelstellingen, zoals zojuist
verwoord, maar ook de financiering
daarvan. Als het gaat over opslagen
op benzineprijzen of anderszins zijn
er op hetzelfde moment meer vragen
aan de orde. De minister van Verkeer
en Waterstaat heeft al gewezen op
de relatie tussen openbaar vervoer
en autovervoer en de financiering van
zaken die daarbij aan de orde zijn.

Als het antwoord op die vraag "ja"
is, moet dat mede worden bezien in
het kader van de kansen, die er
overigens zijn voor overige beleidsas–
pecten op het gebied van bijvoor–
beeld openbaar vervoer.

D
De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Het is
natuurlijk altijd leuk om te zien hoe
een kabinet een beleid probeert te
verkopen aan de burgers, wat af en
toe lijkt op het leuren met molentjes.

Met betrekking tot het milieu zijn
de praktische gevolgen te verwaarlo–
zen. Belangrijk is de verkeersveilig–
heid op de Nederlandse snelwegen.
Daarbij mag ik toch verwijzen naar de
uitspraak van de minister van Verkeer

en Waterstaat, dat zij bij de voorlich–
ting een snelheidsovertreding gelijk
wil gaan stellen aan het rijden onder
invloed. Deze twee hebben totaal
andere gevolgen. Ik vind het
onbetamelijk dat op één lijn te
stellen. Ik vraag mij ook af wat in de
voorlichting als overeenkomst zou
moeten gelden om die automobilis–
ten op dezelfde wijze aan te spreken.

Ik zou de minister van Verkeer
willen vragen hoe het komt, dat de
situatie op de Nederlandse snelwe–
gen onveiliger is dan die in de ons
omringende landen. Kan dit mede
een gevolg kan zijn van het feit, dat
automobilisten meer gaan letten op
het mogelijk ontlopen van de
juridische straffen inzake processen–
verbaal dan op de verkeerssituatie?
Wordt daardoor die onveilige situatie
veroorzaakt en zal die niet verder
toenemen als meerdere wegvakken
op veel te lage snelheden worden
afgestemd?

D

Minister Maij-Weggen: Voorzitter!
Ik stel vast dat de geachte afgevaar–
digde niet goed naar mij heeft
geluisterd. Daar waar ik een vergelij–
king heb gemaakt met betrekking tot
de alcoholzaken en de snelheidsza–
ken heb ik geen vergelijking gemaakt
in die zin, dat deze twee zaken op
dezelfde manierzouden moeten
worden behandeld. Ik heb alleen
gezegd, dat wij succes hebben gehad
met het beleid met betrekking tot het
alcoholgebruik in het verkeer door
een aaneensluiting van goede
voorlichting en goede handhaving.
Die les hebben wij daarbij geleerd en
die les willen wij ook toepassen op
de kwestie van de snelheidslimieten.
Wij moeten ervoor zorgen, dat de
voorlichting en de handhaving als
een gesloten blok aan de burgers
worden gepresenteerd. In die zin is
de vergelijking gemaakt. Als de
geachte afgevaardigde beter naar mij
had geluisterd, had hij zijn vraag op
dat punt niet behoeven te stellen.

De kwestie van de vergelijking
tussen datgene wat in ons land en
datgene wat in ons omliggende
landen aan handhaving gebeurt lijkt
mij een vraag voor de minister van
Justitie.

D

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter!
Cijfers over handhaving in de ons
omringende landen zijn typisch van
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die cijfers waarvoor je tabellen moet
raadplegen. Het lijkt mij een heel
goede gedachte om als wij zulke
cijfers geïnventariseerd hebben, die
in een tabel toe te voegen aan het
standpunt, dat wij te zijner tijd aan
uw Kamer zullen mededelen.

De voorzitter: Wij zijn hiermee aan
het eind van het vragenuur gekomen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin–
gen over de onderwerpen waarover
voor het vragenuur is gestemd.

Bijstand

D
Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Mijn fractie wil een
stemverklaring afleggen over
wetsvoorstel 20598. De fractie van
D66 heeft tegen dit wetsvoorstel
gestemd. De redenen daarvoor
hebben wij genoegzaam uiteengezet
tijdens het debat. Wij hebben
getwijfeld om alleen tegen het
onderdeel van het wetsvoorstel
betreffende de verhaalsplicht te
stemmen, maar aangezien dit
onderdeel naar onze smaak het hart
van het wetsvoorsel uitmaakt,
hebben wij besloten tegen het gehele
wetsvoorstel te stemmen.

Suriname

De heer Eisma (D66): D66 heeft
tegen de motie-Weisglas - 20361,
nr. 38 - gestemd, omdat de
regering tijdens het plenaire debat
vorige week aangaf, dat zij geheel in
overeenstemming zou handelen met
de aangehouden motie-Aarts. Door
de regering wordt derhalve een zeer
restrictief hulpbeleid voorgestaan.
Onze fractie vindt aanvaarding van
de motie-Weisglas over de situatie in
Suriname nu, in deze omstandighe–
den voorbarig. Wij komen op de
inhoud van de onderhavige motie en
op de motie-Aarts terug, nadat in
diverse gremia van deze Kamer over
de eventuele betrokkenheid van de
militaire autoriteiten bij de handel in
en produktie van drugs is gesproken.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Uitbreiding

van de Wet algemene bepalingen

milieuhygiëne en daarmee
samenhangende wijzigingen van
andere wetten (dwangsom)
(21088).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer Korthals Altes (VVD):
Mijnheer de voorzitter! De fractie van
de VVD staat positief tegenover
uitbreiding en verscherping van het
handhavingsarsenaal bij de handha–
ving van voorschriften, die de
hygiëne van het milieu moeten
verbeteren. Aux grand maux des
grandes remèdes, zegt het Franse
spreekwoord.

In het voorlopig verslag en in het
eindverslag zijn van de zijde van de
fractie van de VVD vragen gesteld
over de procedure. Die vragen zijn
gesteld uit zorg voor de juiste
toepassing van de geldende regels
betreffende de totstandkoming van
wetten en niet op grond van bezwa–
ren tegen de voorgestelde regeling
als zodanig.

Zoals ik al zei: de fractie van de
WD juicht uitbreiding en verscher–
ping van het handhavingsarsenaal
toe. In dat licht moeten ook de
opmerkingen worden gezien over de
dwangsom, zoals deze in het
burgerlijk recht bekend is. De
burgerrechtelijke dwangsom of boete

is reeds vooraf, bij het tot stand
komen van een overeenkomst,
vastgesteld. De hoogte ervan pleegt
dusdanig afschrikwekkend te zijn dat
degene die deze dwangsom bedingt
daaraan maximale zekerheid ontleent
dat de verplichting die moet worden
nagekomen op straffe van verbeurte
van die dwangsom of boete, ook
daadwerkelijk wordt nagekomen. De
wederpartij die bij het sluiten van de
overenkomst en het aangaan van zijn
verplichting tevens een hoge
dwangsom aanvaardt, geeft daarmee
blijkvan zijn serieuze bedoeling, de
aangegane verplichting daadwerkelijk
na te komen. Aldus heeft het
burgerrechtelijke dwangsomsysteem
een preventieve werking. Ook bij
milieubeheer is voorkomen beter dan
genezen. Daarom ware te overwegen
in vergunningen bij voorbaat
dwangsommen of boetebepalingen
op te nemen, die verbeurd worden
als de vergunningaanvrager, eenmaal
vergunninghouder geworden, de
vergunningsvoorwaarden niet
naleeft. Het spreekt daarbij vanzelf,
dat de dwangsom zo hoog moet zijn,
dat de afweging van het economisch
voordeel, dat kan worden behaald,
als de vergunningsvoorwaarden niet
worden nageleefd en de dwangsom
wordt verbeurd enerzijds en het wel
naleven van de voorwaarden, waarbij
de dwangsom niet wordt verbeurd,
altijd leidt tot het resultaat dat de
vergunningsvoorwaarden wel worden
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Korthals Altes

nageleefd. Ik heb het dus duidelijk
over andere tarieven dan die, welke
bij strafrechtelijke boetes plegen te
gelden. Men kan als het gaat om
afschrikwekkende boetes, zich beter
aan civilisten spiegelen dan aan
strafrechtelijk georiënteerde juristen.
In het burgerlijk recht wordt overeen–
gekomen gedrag beter gehandhaafd
dan ongewenst gedrag met behulp
van het strafrecht. Wij hebben
daarover zojuist tijdens het vragen–
uurtje enige verklaringen kunnen
aanhoren.

Er is nog een verwijzing naar het
burgerlijk recht, die ik mij ter
gelegenheid van de behandeling van
dit wetsvoorstel veroorloof. Zou de
minister nader willen overwegen of
het wenselijk is, in navolgmg van de
vennootschapsrechtelijke misbruik–
wetgeving als het gaat om de
naleving van de verplichting ingehou–
den loonbelasting, ontvangen
omzetbelasting en sociale-verzeke–
ringspremies en dergelijke af te
dragen ook bij de schending van
milieuvoorwaarden de bestuurder
van de vennootschap naast de
vennootschap zelf aansprakelijk te
stellen? Dit is een doorbreking
derhalve van de vennootschapsrech–
tehjke aansprakelijkheidsbeperking.

Mijnheer de voorzitter! Ten slotte
nog een enkel woord over de
gevolgde procedure de splitsing van
het oorspronkelijke aan de Raad van
State voorgelegde wetsvoorstel.
Ingestemd kan worden met de
stelling dat materieel over dit
wetsvoorstel wel advies is gevraagd
en ook gekregen, maar slechts over
de splitsing niet. Voor de splitsing
was en is een goede grond, te weten
de daardoor mogelijke extra spoed bij
de afhandeling van dit wetsvoorstel.
Dit doel onderschrijft de VVD-fractie
en dit doel heiligt, voor zover nodig,
het gebezigde middel. Ik zeg erbij: in
dit geval. Voorzichtigheid is op haar
plaats en dus ook een waarschuwing.
Er mag geen gewoonte van worden
gemaakt, wetsvoorstellen waarover
advies is gevraagd aan de Raad van
State vervolgens in mootjes te
hakken. Daardoor kunnen — ook al is
dit bij wetsvoorstel 21088 niet het
geval — samenhangen verloren
gaan.

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Het is een genoegen, de
minister van milieu van de kant van
de fractie van de PvdA te kunnen

complimenteren met de afronding
van de dwangsomwet. Het kind is
weliswaar te laat geboren, maar is
blakend van gezondheid. Juist in het
allerlaatste stadium voor de plenaire
behandeling zijn een aantal verande–
ringen gerealiseerd, die de slagvaar
digheid van de wet zeer ten goede
komen. Die veranderingen zijn in
redelijke eensgezindheid door de
verschillende fracties in de Tweede
Kamer aangedragen.

Het wetsvoorstel dat wij vandaag
bespreken, geeft een belangrijke
toevoeging aan het handhavingsin–
strumentarium. Het is een aantrekke–
lijk instrument omdat, voordat de
overheid zich gedwongen weet tot
gehele of gedeeltelijke sluiting van
een inrichting of tot gehele of
gedeeltelijke intrekking van een
vergunning of een ontheffing, de
dwangsom kan functioneren als
hefboom om zonder zulke harde
middelen te moeten toepassen toch
het gewenste resultaat te bereiken.
Pijn in de portemonnaie is wel vaker
het beste middel om iemand tot
gedragsverandering te dwingen.

Het middel dwangsom is des te
belangrijker, omdat veel overheden in
het verleden geaarzeld hebben,
radicalere maatregelen als sluiting of
intrekking van de vergunning te
gebruiken. Vaak immers hebben zij
ter wille van de werkgelegenheid die
een bepaald bedrijf bood niet meteen
scherpe sancties durven inzetten. Het
onderhavige wetsvoorstel voorziet in
die leemte, maar het is van het
grootste belang dat die sancties ook
worden toegepast.

Dit brengt mij op de eerste vraag.
Is de minister bereid via een brief de
lagere overheden en inspecties te
informeren over de mogelijkheden
die deze wet hun biedt? Wil hij er bij
hen op aandringen om, indien zij tot
het opleggen van een dwangsom
besluiten, ervoor te zorgen dat dit
wordt geëffectueerd? Het mag niet
gebeuren dat een besluit om tot het
opleggen van een dwangsom over te
gaan, verwordt tot een loos gebaar,
zoiets als het uitdelen van een
bekeuring die toch niet wordt geïnd.
Ik vraag de minister of hij dit gevaar
onderkent en of hij mogelijkheden
ziet — en, zo ja, welke — om de
effectiviteit van deze wet zo groot
mogelijk te maken.

Voorzitter! Nu de minister ons met
zijn nota van wijzigingen zover
tegemoet is gekomen, rest mij nog
maar het maken van enkele, meer
algemene en enkele meer specifieke

opmerkingen. De algemene opmer–
kingen betreffen het proces van
wetgeving op het ministerie. Mijn
fractie hecht er sterk aan dat
wetgeving snel wordt afgehandeld.
Deze wet, een kleintje, heeft onnodig
veel vertraging opgelopen Welke
priorlteit hecht de minister eigenlijk
aan wetgeving in het geheel van de
milieutaken van zijn ministerie? Bij de
behandeling van de begroting is door
onze fractie gewezen op het belang
van een goed instrumentarium.
Milieuwetgeving is daarvan een
belangrijk onderdeel. Bestaat er een
afhandelingsschema van de twee
grote wetten, de Wet regels en
vergunningen en de Wet planning en
kwaliteitseisen? Wij zijn van mening
dat met de vaststelling hiervan spoed
moet worden betracht. Hoe zit het
wat dit betreft met de uitbreiding van
het aantal ambtenaren dat zich met
wetgeving bezighoudt?

Overigens wil ik u de twijfel van
mijn fractie voorleggen ten aanzien
van het soort wetgeving dat vanuit
het ministerie wordt geconcipieerd,
zoals beide wetten die ik eerder
noemde: grote, logge, onleesbare en
onhanteerbare wetten die zelfs voor
de liefhebber nauwelijks te verstou–
wen zijn. Zou het niet beter zijn om
binnen een algemeen raamwerk met
kleinere wetten te komen, zoals deze
dwangsomwet, die dan goed
uitgediscussieerd door de Kamer
kunnen worden vastgesteld?

Wat de mijnwetgeving betreft, wil
ik het volgende opmerken. De
minister toont zich opgewekt over
het milieukarakter van deze wet. Mijn
fractie heeft daar met enige verba–
zing kennis van genomen. Bij de
wijziging van de Mijnwet van twee
jaar geleden heeft juist het ontbreken
van het milieukarakter van deze
volstrekt verouderde wet een
belangrijke rol gespeeld in de
discussie. Niet voor niets heeft mijn
fractie bij het wetsvoorstel Vergun–
ningen en algemene regels voorge–
steld om de minister van VROM
mede verantwoordelijk te maken voor
deze wet naast de minister van
Economische Zaken. De minister stelt
zich thans voor, de Mijnwet nu niet in
de dwangsomwet te betrekken. Daar
gaan wij mee akkoord als maar haast
wordt gemaakt met het wetsvoorstel
Vergunningen en algemene regels.

De leden van de fractie van D66
hebben gepleit voor verplichte
bekendmaking van het dwangsombe–
vel. Kan de minister ons nog eens
duidelijk maken wat er op tegen is
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Verspaget

om dat voorstel te steunen? Waarom
moet een bedrijf dat notoir de regels
overtreedt in bescherming worden
genomen door geheimhouding?

Artikel 61ap, tweede lid, tweede
zin, dient zo gewijzigd te worden dat
de woorden "In de laatste gevallen"
vervallen. De zin zou moeten luiden:
"Het orgaan bepaalt tevens...". Ik
denk dat dit bij de wijziging van de
wet is vergeten.

Tot slot, voorzitter, merk ik op dat
onze fractie van mening is dat het
amendement-Willems niets toevoegt
aan het geheel van de wet. Oaarom
zal zij er straks niet voor stemmen.

Voorzitter: Dees

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het voorstel Uitbreiding
van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne met een dwangsombe–
voegdheid voor het bevoegd gezag is
een afsplitsing van het veel omvan–
grijker voorstel Vergunningen en
algemene regels. De bedoeling is dat
een handhavingsinstrument dat in
een aantal situaties node wordt
gemist nu snel kan worden inge–
voerd. De gehele Kamer heeft de
noodzaak van deze spoed ingezien,
hetgeen blijkt uit het feit dat het
voorstel niet controversieel is
verklaard na de kabinetscrisis die
vorig jaar mei een feit werd. De
behandelmg is na de kabinetscrisis
door de Kamer gewoon voortgezet
en in dit licht bezien is het niet goed
te begrijpen dat de memorie van
antwoord een halfjaar op zich heeft
laten wachten. De desbetreffende
vraag van de PvdA-fractie is in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag nog niet beantwoord.
Vanzelfsprekend kunnen wij en zullen
wij deze minister ook niet op deze
vertraging aankijken, maar hij kan
ongetwijfeld wel duidelijk maken
waarom de zaak op het departement
niet vlotter is afgewikkeld.

Wij moeten nog steeds vaststellen
dat veel milieuwetgeving in Neder–
land op papier wel redelijk op orde is,
maar dat het in de praktijk aan de
handhavingsaspecten behoorlijk
schort. Ook de Algemene Rekenka–
mer heeft daar onlangs nog eens op
gewezen in verband met de naar haar
oordeel gebrekkige toerusting van de
milieu-inspecties.

Het hier aan de orde zijnde
probleem staat niet op zichzelf. De
handhaving van wetten en regels is

een algemeen probleem dat zich
bepaald niet tot de milieuwetgeving
beperkt. Wij hebben dat net aan de
orde gehad toen wij spraken over
handhaving van de maximumsnel–
heid. Op tal van punten is de moraal
met betrekking tot het naleven van
regels en wetten die door het
parlement zijn goedgekeurd ernstig
ondermijnd. Ook de overheid heeft
daar naar de mening van mijn fractie
het nodige aan bijgedragen door aan
het handhavingsaspect jarenlang
onvoldoende aandacht te schenken.
Er is te veel vertrouwd op wat wij
tegenwoordig noemen het zelfregu–
lerend vermogen van de samenle–
ving. Dat breekt ons nu op. Wij zullen
harder moeten trekken om de
regelgevmg in haar algemeen en de
milieuwetgeving in het bijzonder
geloofwaardiger te maken, mede
door het scherper toezien op
naleving van wetten en regels. Al
moeten wij van de dwangsom
natuurlijk geen wonderen verwach–
ten, het instrument kan voor het
bevoegd gezegd een effectief middel
zijn om doelmatiger te kunnen
optreden. Te zamen met andere
bestuursrechtelijke handhavingsin–
strumenten, als bestuursdwang en
sluiting, kan meer toegespitst op de
feitelijke situatie naleving van de
regelgeving worden afgedwongen.

Het onderhavige wetsvoorstel
wordt breed ondersteund. Deze
steun zal na lezing van de nota naar
aanleiding van het eindverslag alleen
nog maarzijn toegenomen. De
minister heeft zich ook nu laten
kennen als iemand die met de nodige
souplesse bereid is naar de Kamer te
luisteren, zoals ook al in het debat
over de kooldioxideheffing is
gebleken. Enkele punten waar de
Kamer vraagtekens bij heeft ge–
plaatst, zijn overeenkomstig haar
wensen aangepast. In de eerste
plaats doel ik in dit verband op het
schrappen van het woord "passen–
der" in het eerste lid van artikel
61 ap. Deze term zou in de praktijk
aanleiding kunnen geven tot een
enge interpretatie van de recht–
spraak, waardoor de mogelijkheid
van toepassing van de dwangsom te
sterk beperkt zou worden. Ook in de
rechtsgeleerde literatuur is aan dit
aspect de meeste aandacht besteed.
In de tweede plaats is de figuur van
de dwangsom ineens gesneuveld en
voorts is de positie van de derde in
artikel 61 as versterkt. In de vierde
plaats is de beroepsprocedure
gestroomlijnd: in artikel 56a wordt nu

bepaald dat het kroonberoep zowel
van toepassmg is bij ambtshalve
intrekking als bij vaststelling en
intrekking van de dwangsom op
verzoek. De soepele opstelling van
de minister waarop ik al wees, is te
waarderen, maar hij loopt wel het
risico dat hij het beeld bevestigt dat
door zijn voorganger is opgeroepen,
dat het de minister van milieubeheer
niet kan schelen hoe het doel bereikt
wordt, als het maar bereikt wordt. Of
sla ik nu de plank mis?

Mijnheer de voorzitter! Bij het
vormen van een oordeel over dit
wetsvoorstel dienen wij het karakter
van de dwangsom voor ogen te
houden. Evenals bijvoorbeeld
bestuursdwang is een dwangsom
geen straf maar een pressiemiddel.
Het doel is primair het beeindigen
van voortduren van de overtreding.
Een eventueie sanctie, bijvoorbeeld
het opleggen van een boete, staat
daar los van. Deze vaststelling is van
belang voor de beoordeling van een
aantal aspecten van het onderhavige
wetsvoorstel. De minister heeft in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag op dit karakter van de
dwangsom gewezen ter motivering
van zijn mening dat een dwangsom
niet kan dienen om het aanvragen
van een vergunning te stimuleren.
Met een dwangsom moet juist
bewerkstelligd worden dat aan de
overtreding zelf een einde wordt
gemaakt. Aan het verbeuren van een
dwangsom zou dan ook niet de
voorwaarde van aanvragen van een
vergunning kunnen worden verbon–
den. Ofschoon de minister formeel–
jundisch het gelijk aan zijn kant heeft,
vraag ik mij af of in de praktijk een
dergelijk onheus gebruik van de
dwangsom niet toch zal voorkomen.
Uit onderzoek blijkt immers dat het
betrokken bevoegde gezag zich in de
praktijk een grote vrijheid aanmeet
als het gaat om de naleving c.q. het
al dan niet opleggen van vergunning–
voorschriften. Het gedogen van
overtredingen is in deze sfeer een
wijd verspreide praktijk Kan de
minister hierop nog eens nader
ingaan?

Mijnheer de voorzitter! Ik zei het al,
ook de figuur van de dwangsom is
ineens geschrapt, omdat er terecht
gevreesd werd dat deze als een
verkapte afkoopsom zou kunnen
fungeren. In het tweede lid van
artikel 61 ap wordt echter bepaald
dat het orgaan bij vaststelling van
een dwangsom per tijdseenheid of
per overtreding een maximumbedrag
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Leerling

voor het verbeuren van de dwangs–
om moet bepalen Kan zo'n maxi–
mumbedrag niet eveneens als een
afkoopsom gaan fungeren? Is het in
dat opzicht niet wenselijk, de hoogte
van de dwangsom in het midden te
laten, in het besef dat de gedupeerde
altijd nog een beroepsmogelijkheid
heeft?

In artikel 61 ap staat ook dat het
vastgestelde bedrag in redelijke
verhouding dient te staan tot zowel
de zwaarte van het gelaedeerde
belang als de beoogde werking van
het opleggen van de dwangsom. Ook
na kennisneming van de gedachten–
wisseling hieromtrent in de stukken
vraag ik mij af, of je met de zinsnede
"in redelijke veihouding tot de
beoogde werking van het opleggen
van de dwangsom" niet precies
hetzelfde zegt. Ook dan is er mijns
inziens geen reden om te veronder–
stellen dat er buitensporig hoge
dwangsommen zullen worden
verbeurd, gelet op de woorden
"redelijke verhouding". Daarbij komt
dat buitensporig hoge dwangsom–
men niet verenigbaar kunnen worden
geacht met algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Kan de minister
hierop naar aanleiding van de door
mij genoemde afwegingsgrond een
nadere toelichting geven?

Mijnheer de voorzitter! Ingevolge
artikel 61 as kan een derde om het
opleggen van een dwangsom
verzoeken. Daarmee neemt de derde
in het wetsvoorstel een belangrijke
plaats in het geheel van de handha–
vingsaspecten in. Zijn positie is bij
nota van wijziging zelfs nog iets
versterkt. Ik ben het op zichzelf met
deze bepaling eens. Voorts geldt dat
deze figuur zich slechts gradueel
onderscheidt van de situatie bij
andere wetten, waarbij het een ieder
natuurlijk altijd vrij staat, de overheid
erop aan te spreken dat aandacht
besteed moet worden aan de
handhaving van eigen regels. Toch
vind ik het merkwaardig dat in het
onderhavige voorstel de positie van
de derde volledig geformaliseerd is
en dat hij daarmee zo uitdrukkelijk bij
de handhaving is ingeschakeld. Al
staat het er niet met zoveel worden,
er zal hierbij voornamelijk aan de
milieubeweging zijn gedacht. Zie ik
dat correct? Het lijkt erop dat ook
hierbij de merkwaardige plaats die de
milieubeweging in Nederland
inneemt, wordt bevestigd. Het is een
belangengroepering die in het beleid
geen officiële, maarwel een haast
officieuze taak als kritische volger

van het beleid is toebedeeld.
Overigens vanwege de belangen die
op het spel staan, uiteraard geen
kwaad woord over de milieubewe–
ging zelf. Maar toch wordt de
milieubeweging om die reden deels
gefinancierd door die zelfde over–
heid. Dat mag op zichzelf een
gegeven zijn, maar ik denk toch dat
er geen vermenging van belangen
mag optreden. Daarom wens ik dat
hier gezegd te hebben.

Mijnheer de voorzitter! Ik kan mij
verder vinden in het onderhavige
wetsvoorstel. Om diverse redenen is
het nuttig, in dezen vooruit te lopen
op meer fundamentele, ook ove–
rigens noodzakelijke wetswijzigingen.
Ik hoop dat de minister op mijn
opmerkingen en vragen zal reageren.
Ik hoop ook in de gelegenheid te zijn
om zijn antwoord aan te horen. Het is
evenwel mogelijk dat ik vanwege een
conflict van verplichtingen daartoe
niet in staat ben. Als dat het geval is,
dan bied ik bij voorbaat mijn excuses
daarvoor aan.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! In de jaren
zeventig is er op het terrein van het
milieurecht een indrukwekkend
gebouw van wet– en regelgeving
verrezen. In de jaren tachtig is men
daarmee onverdroten voortgegaan,
maar er zijn ook kritische en noodza–
kelijke vragen gesteld over bijvoor–
beeld de doelmatigheid ervan. Er zijn
ook legitieme vragen gesteld over
een te instrumentele en technocrati–
sche visie op het milieurecht als
onderdeel van het milieubeleid. Het
gaat echter om recht, dat niet in de
eerste plaats bedoeld is om de
gedragingen van burgers en bedrij–
ven sturen. Het is allereerst bedoeld
om het overheidshandelen te
normeren, terwijl het ook om
instemming vraagt van betrokkenen
in de samenleving. Door ten aanzien
van het milieu ook in termen van
"recht" te spreken, is het mogelijk
om pleidooien te voeren voor
bijvoorbeeld verinnerlijking en
bedrijfsinterne milieuzorg. Een
dergelijke visie is ook van betekenis
als wij spreken over de handhaving
van milieuregels. Daarover spreken
wij bij het vandaag geagendeerde
wetsvoorstel.

Handhaving van milieurecht kan
langs privaatrechtelijke, bestuurs–
rechtelijke en strafrechtelijke weg
geschieden. Om tal van redenen, die

nu niet aan de orde behoeven te
komen, ligt het zwaartepunt bij het
bestuursrecht. Zoals in de memorie
van toelichting terecht wordt gesteld,
is er evenwel in de sfeer van de
handhaving sprake van een lacune, in
die zin dat het bestaande sanctiemid–
del van de dwangsom thans nog te
weinlg benut kan worden. Overheids–
organen lijken een zekere voorkeur te
hebben voor de dwangsom en
daarom is het een goede zaak, dat er
nu een algemene regeling van de
dwangsom komt en in verband
daarmee ook een ministeriële
bestuursdwangbevoegdheid.

In de toelichting is nog kort
stilgestaan bij pogingen om de
naleving van wettelijke voorschriften
langs de weg van artikel 1401 van
het BW te laten afdwingen. Met
wisselend succes, zo wordt opge–
merkt. Het wetsvoorstel is op 3 april
van het vorige jaar ingediend. Elf
dagen later wees de Hoge Raad een
belangrijk arrest, waarin werd erkend
dat de overheid artikel 1401 van het
Burgerlijk Wetboek kan benutten,
zowel met een beroep op het
algemeen belang als met een beroep
op de overheidstaak om concrete
gevallen van milieuverontreiniging te
beëindigen en financiële risico's te
voorkomen. Daarmee werd in
beginsel de mogelijkheid gecreëerd
om een rechterlijke dwangsom te
verkrijgen. Deze juridische mogelijk–
heid staat naast de bestuursrechtelij–
ke handhaving en komt er niet voor
in de plaats. Maar zeker bij de wat
meer spectaculaire gevallen van
overtreding van milieuwetgeving lijkt
het aan te bevelen, deze privaatrech–
telijke mogelijkheden in de overwe–
gingen te betrekken.

Recentelijk is door sommige
schrijvers de stelling geponeerd dat
verontreiniging van het milieu en
vernietiging van belangrijke milieu–
waarden zijn op te vatten als een
onrechtmatige daad tegenover
bijvoorbeeld latere generaties. Dit is
een gedachte die mij wel aanspreekt,
al realiseer ik mij heel wel dat het
niet eenvoudig zal zijn om daaraan
juridisch handen en voeten te geven.
Maar er klinkt iets door van de
gedachte dat het fysieke milieu een
"goed" is dat niet het eigendom kan
zijn van één generatie, maar dat ons
veeleer in beheer is toevertrouwd. Er
is derhalve een verantwoordelijkheid
die ons consumeren en produceren
in het hier en nu overstijgt. Het is in
de eerste plaats een verantwoorde–
lijkheid jegens God, de Schepper van
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het milieu. Het is ook een verant–
woordelijkheid jegens latere genera–
ties. Het is dan bij uitstek de taak van
de overheid, in casu de wetgever, om
via het recht deze verantwoordelijk–
heid operationeel te maken in een
wettelijke aansprakelijkheid. Straf–
recht, privaatrecht en bestuursrecht
kunnen daarvoor zo nodig worden
ingeschakeld.

Ik keer terug naar het wetsvoorstel
en dus naar het bestuursrecht. Het
wetsvoorstel loopt vooruit op het
veel meer omvattende voorstel voor
een regeling inzake vergunningen en
algemene regels. Ideaal is deze
loskoppeling zeker niet, maar zij is
mijns inziens meer dan voldoende
gelegitimeerd door de praktijk, die
om effectieve handhavingsinstru–
menten vraagt. Immers, de in de
dwangsom vervatte financiële prikkel
zal in veel gevallen tot een sneller en
effectiever resultaat kunnen leiden
dan andere handhavingsinstrumen–
ten, zoals de bestuursdwang. Vooral
als preventiemiddel is de dwangsom
een adequaat instrument, met als het
ware een vrij sterk pedagogische
kern. In die zin is de dwangsom
verwant aan de ongetwijfeld bij
iedereen bekende waarschuwing:
ruim je rommel op, want anders
wordt een deel van je zakgeld
ingehouden!

Met de dwangsom wordt beoogd
dat de overtreder zelf een einde
maakt aan de onrechtmatige
toestand en dat rechtvaardigt mijns
inziens de gelijkstelling van de
dwangsom met het andere handha–
vingsinstrument, de bestuursdwang.
Wat dit betreft heb ik het zeer
gewaardeerd dat deze minister in de
tweede nota van wijziging het
element "passender" als criterium
voor het gebruik van de dwangsom
heeft laten vervallen. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag is een
en ander ultvoerig geargumenteerd,
zodat ik het niet behoef te herhalen.

Nu de dwangsomsanctie niet meer
aanvullend is ten opzichte van de
bestuursdwang, is gelukkig een
ruimere toepassing van de dwang–
som mogelijk geworden. Bestuurs–
dwang en dwangsom zijn alleen nog in
die zin op elkaar betrokken dat
ingevolge de wet een dwangsom
alleen kan worden vastgesteld door
een overheidsorgaan dat tevens
bevoegd is tot het opleggen van
bestuursdwang. Dit ligt natuurlijk
zeer voor de hand. Onbevangen
lezing van de wettekst zoals die nu
luidt, kan slechts tot de conclusie

ieiden dat uitsluitend het belang van
de bescherming van het milieu
bepalend is voor het antwoord op de
vraag welke sanctie gebruikt zal
worden.

Wie de nota naar aanleiding van
het eindverslag leest, kan zich echter
niet aan de indruk onttrekken —
althans ik niet — dat de minister zelf
nog niet helemaal beseft wat de
consequenties zijn van de gelijkstel–
ling van bestuursdwang en dwangs–
om. Op bladzijde 3 schrijft hij dat het
schrappen van het criterium "pas–
sender" niet de mogelijkheid
meebrengt, het aanvragen van een
vergunning af te dwingen in het
geval waarin een inrichting zonder
vergunning in werking is. Het doel
van het opleggen van een dwangsom
zou anders zijn, namelijk het maken
van een eind aan een situatie die niet
in overeenstemming is met de
geldende verboden en verplichtin–
gen. Dit zal in de meeste gevallen
zeker het geval zijn, maar ik meen dat
de dwangsom op basis van het
wetsvoorstel zoals het nu luidt, wel
degelijk benut kan worden om het
aanvragen van een vergunning af te
dwingen. De minister moet mij
anders maar eens aan de hand van
de wettekst aanwijzen waar staat dat
zulks niet mag. De zaak lijkt mij
belangrijk genoeg om nadrukkelijk
onder de ogen van de minister te
brengen.

Ook in commentaren wordt erop
gewezen dat in de praktijk behoefte
bestaat aan een dwangsom in
situaties waarin een inrichting zonder
vergunning in werking is. Dit kan ik
mij heel goed voorstellen. Sluiting of
bestuursdwang zal in een aantal
gevallen vermeden kunnen worden,
als de financiële prikkel van een
dwangsom tot het snel aanvragen
van een vergunning dwingt. In het
eindverslag heb ik erop gewezen dat
het vaste jurisprudentie is dat de
beslissing tot sluiting wordt ge–
schorst om de inrichting alsnog de
gelegenheid te geven, aan de
wettelijke vereisten te voldoen.
Echter, in de nota naar aanleiding
van het eindverslag is de minister
met geen woord op deze opmerking
ingegaan.

Ik wijs hem er ook op dat in het te
schrappen artikel 28a van de
Hinderwet thans nog expliciet de
mogelijkheid is opgenomen van het
opleggen van een dwangsom in het
geval van het niet hebben van een
vergunning. Nu weet ik wel dat de
jurisprudentie van dit artikel nogal

restrictief is op het punt van het
benutten van de dwangsomsanctie in
het geval dat een inrichting zonder
zo'n hinderwetvergunning werkzaam
is. Om het anders te zeggen: in de
bestaande jurisprudentie wordt het
opleggen van een dwangsom niet
snel als passend beschouwd. Echter,
artikel 28a van de Hinderwet vervalt
en ingevolge het wetsvoorstel dat wij
nu behandelen, wordt de dwangsom–
sanctie sterk opgewaardeerd. Dit zal
stellig een breuk met de jurispruden–
tie van artikel 28a van de Hinderwet
betekenen. Met dit wetsvoorstel zegt
de wetgever immers dat de dwang–
som in veel meer gevallen passend zal
kunnen zijn dan thans het geval is. Ik
stel het op prijs, wanneer de minister
hierop ingaat. Dit lijkt mij vooral van
belang voor eventuele toekomstige
rechterlljke uitspraken. Zoals de zaak
er mijns inziens nu voorstaat, is er
discrepantie tussen de wettekst en
de toelichting in de nota naar
aanleiding van het eindverslag. Dit
kan aanleiding tot verwarring geven.

Ik stel vervolgens enkele kleinere
onderdelen aan de orde. Het kan
onvermijdelijk zijn dat de overtreding
waarvoor een dwangsom is vastge–
steld, nog even wordt getolereerd.
Met het oog hierop is in artikel 61ap
een bepaling opgenomen waarin
onder meer staat dat de beschikking
waarbij een dwangsom wordt
vastgesteld, een termijn kan bevatten
gedurende welke geen dwangsom
verschuldigd is. Hoeveel rek zit er in
deze bepaling? Stel dat de Wet
geluidhinder wordt overtreden door
een inrichting met een teveel aan
decibellen producerende machine,
maar het desbetreffende bedrijf zegt
op dat moment niet over de benodig–
de financiën te beschikken om in een
geluidsarmere machine te investeren.
Heeft het overheidsorgaan dan de
bevoegdheid, op die grond te
beschikken, voorlopig niet over te
gaan tot het verbeuren van de
dwangsom? Mag ik hierop een
reactie van de minister krijgen?

Een wat andere zaak, die in het
verlengde hiervan ligt, is het niet
overgaan tot inning van de gehele of
gedeeltelijke dwangsom in bijzondere
gevallen. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag, op bladzijde 5,
schrijft de minister dat inning van de
dwangsom zonder meer regel is. Het
lijkt mij goed om hieraan vast te
houden. Natuurlijk, er kunnen zich
omstandigheden voordoen waarin
het niet gerechtvaardigd is, zoals ook
in de nota staat, om tot inning over te
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gaan. Het is echter de vraag wie tot
het constateren hiervan bevoegd of
geroepen is. Is dat het desbetreffen–
de overheidsorgaan of de administra–
tieve rechter? Ik geef de voorkeur
aan de laatste. Echter, uit de nota
naar aanleiding van het eindverslag
maak ik op dat de minister juist het
overheidsorgaan ter zake enige
soepelheid wil toekennen Is dat
geen gevaarlijke weg? Is het niet
beter, de rechter te laten beslissen
dat in een concreet geval beter niet
tot inning van de dwangsom had
kunnen worden overgegaan? Is het,
gelet op de noodzaak om de
dwangsom als sanctie serieus te
nemen, niet beter om het bestuur op
dit punt geen al te grote discretionai–
re bevoegdheid te geven?

Voorzitter! Ik rond af. Het wets–
voorstel is een kleine, maar niet
onbelangnjke en zeker goede stap in
de richting van een verbetering van
het handhavingsinstrumentarium op
het terrein van milieuwetgeving.
Belangrijk is vooral dat het instru–
mentarium flexibeler wordt gemaakt.
De desbetreffende overheidsorganen
kunnen kiezen uit diverse mogelijkhe–
den, zo goed mogelijk toegesneden
op de aard van de overtreding. Dat
kan betekenen — en daarop is onder
meer op aangeven van de PvdA-frac–
tie in de stukken ingegaan - dat er
enige rechtsongelijkheid ontstaat. Ik
meen echter dat het niet nodig is om
daarover op dit moment alarmerend
te doen. Er is slechts één uitzonde–
ring. Het betreft dan de rechtsonge–
lijkheid die ontstaat doordat sommi–
ge overheidsorganen de aangereikte
handhavingsinstrumenten nauwelijks
of geheel niet benutten. In de
memorie van antwoord wordt
daarover onder meer gezegd dat in
zulke gevallen derde belanghebben–
den zich kunnen wenden tot de
voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State. Deze kan op zijn beurt het
desbetreffende overheidsorgaan op
de vingers tikken, bijvoorbeeld met
een dwangsom. Het is mooi dat ons
bestuursrecht dit soort mogelijkhe–
den biedt, maar het betekent wel een
hoge mate van juridificering. Het zou
wenselijk zijn, als wij erin slaagden
om onze regelgeving zo in te richten
— wellicht is het utopisch — dat
lakse overheidsorganen allereerst op
de vingers worden getikt door
gekozen vertegenwoordigers en dat
niet voor alles en nog wat de rechter
het beslissende woord moet spreken.

D
De heer Esselink (CDA): Voorzitter!
De uitbreiding van het instrumentari–
um ter handhaving van de milieuwet–
geving heeft prioriteit. Naast
bestuursdwang zal de dwangsom
een effectief middel kunnen zijn. Of
het dat wordt, ligt aan de bestuur–
ders. Hiermee ga ik door op het punt
waar collega Van Middelkoop stopte.
Het ligt aan de bestuurders die het
bevoegd gezag vormen in de
onderscheiden milieuwetten. Van
hen mag worden verwacht dat zij de
instrumenten die hun ten dienste
staan om naleving van milieuregels
te vorderen, ook hanteren. Dat
vereist soms bestuurlijke moed.

Echter, accepteren dat milieure–
gels niet worden nageleefd, is
fnuikend voor de effectiviteit van het
milieubeleid. Burgers en bedrijven
worden niet gemotiveerd maar
gedemotiveerd om milieubewust te
handelen. Goed gedrag wordt ook
beloond door slecht gedrag niet te
toleren, maar aan de kaak te stellen.
Als dat slechte gedrag bestaat uit de
overtreding van regels, moet
naleving van de regels geëist
worden. Normen vervagen als zij niet
door controle op de naleving steeds
opnieuw worden gemarkeerd.

Voor een groot aantal milieuwetten
wordt het gereedschap daarvoor
uitgebreid met de dwangsom. In
sommige wetten bestond de
dwangsom al en wordt zij nu
aangepunt. De dwangsom is een
passend instrument in situaties die
zich daarvoor lenen: als het buigap–
paraat van de overreding niet werkt
en de botte bijl van de sluiting te grof
is.

Voorzitter! Daarom heeft de
CDA-fractie er precies een jaar
geleden graag mee ingestemd om,
vooruitlopend op de behandeling van
het wetsvoorstel tot uitbreiding en
wijziging van de WABM met een
hoofdstuk inzake vergunningen,
algemene regels handhaving, via een
afzonderlijk wetsvoorstel tot een
snèlle introductie van de dwangsom
te komen. Toen dachten wij nog dat
wetgeving een paar maanden zou
vragen. In de vaste commissie zeiden
wij dat indertijd tegen elkaar. De
Kamer heeft ook telkens slechts
enkele weken genomen om de
verslagen uit te brengen. Een
kabinetscrisis en een formatie van
een nieuw kabinet rechtvaardigen
niet de tijd die de minister nodig
heeft om een reactie te produceren.

De laatste reactie heeft bijvoorbeeld
toch weer drieëneenhalve maand
gevergd.

Minister Alders: Drie maanden.

De heer Esselink (CDA): De minister
spreekt over drie maanden. Die
veertien dagen krijgt hij.

Voorzitter! De CDA-fractie heeft
grote moeite met de veel te lange tijd
die telkens door de regering wordt
genomen. Zorgvuldigheid en snelheid
zijn bij wetgeving geen natuurlijke
tegenhangers. Sterker, als het tempo
van wetgevmg zo laag ligt, is dat op
zichzelf al onzorgvuldig en zorgvuldi–
ge wetgeving wil toch ook de
minister. Waar blijft de memorie van
antwoord van het wetsvoorstel
WABM-vergunningen, Algemene
regels en handhaving en van het
voorstel Planning en kwaliteit? Aan
voltooiing van deze wetgeving is
dringend behoefte. Dat moet dus
voorrang krijgen; zeker voorrang
boven het schrijven van weer nieuwe
nota's.

Voorzitter! Het is altijd leuk om
gelijk te krijgen wanneer je in eerste
instantie als enige kritiek hebt geuit
op de toevoeging "passender" als
criterium voor het gebruik van de
dwangsom. Minder aardig is, dat de
minister eigenlijk geen andere
motivering voor zijn nota van
wijziging aanvoert dan dat hij
constateert, dat de overige fracties
alsmede de Centrale raad voor de
milieuhygiëne en de Stichting natuur
en milieu zich bij die kritiek hebben
aangesloten. Om die reden, zo staat
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag, acht de minister
versoepeling van het criterium
gerechtvaardigd. Wat vindt de
minister eigenlijk zelf? Onderschrijft
hij het standpunt van de CDA-fractie,
dat gemeenten, provincies, water–
schappen en het Rijk zelf heel goed
in staat zijn van geval tot geval een
afweging te maken en te bezien
wanneer het middel van de dwangs–
om ingezet moet worden? Is hij met
mij van mening dat het criterium
"passender" dus een nodeloze en
ongewenste belemmering vormde
voor een effectieve toepassing van
dit middel en dat het enige overblij–
vende criterium "het milieubelang
mag niet geschaad" dus voldoende
is als wettelijk vast te leggen
criterium voor een verantwoorde
afweging door het bevoegd gezag? Is
hij het vooral eens met het belang–
rijkste argument, dat de intensivering
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van de handhaving van milieuwetten
is geboden en niet moet worden
belemmerd? Graag hoor ik dat van de
minister.

Voorzitter! De CDA-fractie is het
eens met de minister, dat inning van
de dwangsom regel behoort te zijn
en dat van die regel dus slechts
onder zeer uitzonderlijke omstandig–
heden afgeweken moet worden. Ik
zie in elk geval twee situaties waarbij
problemen kunnen opdoemen. Ik
hoor graag van de minister hoe hij
daarover denkt.

Hoe te handelen in een geval
waarbij de dwangsom op verzoek van
een derde is ingezet, meer ondanks
dan dank zij het bevoegd gezag? Hoe
kan door diezelfde derde worden
bevorderd, dat bij overtreding ook tot
daadwerkelijke inning wordt overge–
gaan?

Vervolgens schets ik het tweede
geval. Er is een dwangsom verbeurd
en de overtreding doet zich inmid–
dels niet meer voor, maar inning van
de dwangsom zal het bedrijf alsnog
in onoverkomelijke problemen
brengen. Je zou zelfs kunnen denken
aan een faillissment. Hoe dan te
handelen?

De introductie van de dwangsom
op grotere schaal dan tot nu toe,
leidt ongetwijfeld tot meer werk bij
de Afdeling geschillen van bestuur
van de Raad van State. Heeft de
minister enig inzicht of verwachting
ten aanzien van die hoeveelheid
werk? Wordt daarvoor budgettair
tijdig een voorziening getroffen? Het
kan voorkomen dat een dwangsom–
beschikking aangevochten wordt. Als
de betreffende stukken dan op een
stapel belanden, terwijl de overtre–
ding gewoon voortgaat, ontstaat een
dodelijke situatie. ledereen is dan in
afwachting van een beschikking door
de Raad van State. In zo'n geval is
het middel binnen de kortste keren
uitgewerkt.

Voorzitter! Via de nota van
wijziging wordt aan een ieder
gelegenheid gegeven het bevoegd
gezag te vragen een dwangsom op te
leggen. De vraag van de CDA-fractie
in het eindverslag was erop gericht
aan derde belanghebbenden dat
recht te verschaffen. Kan de minister
uitleggen, waarom voor de aandui–
ding "een ieder" is gekozen? Ik zie
overigens in de praktijk niet veel
verschil tussen beide aanduidingen.
Immers, indien men tot een dergelijk
verzoek komt, geeft men zichzelf al
de aanduiding "belanghebbende".

Voorzitter! De CDA-fractie is het

eens met de minister dat nu niet de
discussie aan de orde moet zijn over
de vraag of en, zo ja, hoe de Mijnwet
en de Destructiewet ook voor dit
onderdeel onder de WABM moeten
vallen. In het voorlopig verslag bij het
wetsvoorstel WABM-vergunningen
en algernene regels, zijn door ons
vragen en opmerkingen naarvoren
gebracht. Wij wachten de reactie van
de minister in het kader van dat
wetsvoorstel af. Ook de publikatie–
plicht moet eerst ten principale bij
dat wetsvoorstel worden behandeld
in een breder kader, dus voor alle
vormen van bestuurlijke handhaving.
De CDA-fractie staat niet op
voorhand afwijzend tegenover een
dergelijke publikatieplicht Wij zien
heel goed de preventieve werking die
ervan kan uitgaan. Nu dus niet, maar
straks wellicht wel.

De CDA-fractie stemt in met het
wetsvoorstel. Zij is blij dat het
criterium "passender" inmiddels is
geschrapt. Zij verwacht dat de
dwangsom zal leiden tot een
intensievere handhaving.

D

De heer Willems (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! Vandaag
behandelen wij — als ik het zo hoor:
in grote eensgezindheid — het
voorstel tot het opnemen van een
algemene dwangsomregeling en van
een regeling van de ministeriële
bestuursdwangbevoegdheid.
Gekozen is voor de behandeling als
een soort voortrein van het wetsvoor–
stel Vergunningen en algemene
regels (de VAR). Groen ünks kan die
keuze volledig onderschrijven.
Immers, waar de behoefte aan een
algemene dwangsomregeling zo
aanwijsbaar groot is, past snelle
actie. Dat daarbij voor een andere,
eenvoudiger systematiek wordt
gekozen dan die in het wetsvoorstel
VAR, lijkt ook voor de hand te liggen.
Toch hebben wij een aanduiding
gemist van wat de gevolgen kunnen
zijn van het in dit voorstel achterwe–
ge laten van een clausulering die in
het VAR-voorstel wel voorkomt,
namelijk de clausulering dat de
bepalingen ook van toepassing zijn
op de handhaving van andere wetten
dan de WABM, voor zover dat in die
wetten is bepaald. Kan de minister
aangeven wat de gevolgen kunnen
zijn van het nu nog niet in die andere
milieuwetten opnemen van de
onderhavige dwangsomregeling?
Mijn voorlopige conclusie is dat dit

verschil in systematiek eens te meer
aangeeft dat op dit voorstel zo snel
mogelijk de behandeling van de VAR
moet volgen. Ook uit het vervolg van
mijn betoog zal dit nog een paar keer
blijken. Deelt de minister deze
stelling?

Gelukkig wint de laatste tijd de
gedachte terrem, dat de crux van een
effectief milieubeleid bij de handha–
ving ligt. Daarbij is het instrument
van de dwangsom, zoals ik al zei,
onmisbaar, al gaat het niet alleen om
meer instrumenten maar evenzeer
om de daadwerkelijke handhaving.
Maar daarover komen wij dan straks
eindelijk eens te spreken bij de
behandeling van het NMP en het
NMP-plus.

Ik keer terug tot de instrumenten
zelf. Juist vanwege haar effectiviteit
blijken de overheidsinstanties de
dwangsom over het algemeen te
prefereren boven de sluiting of de
bestuursdwang. Overigens, de
evaiuatie van de toepassing van de
dwangsomregeling uit de Hinderwet
hebben wij in de stukken node
gemist. Kan daarin bmnenkort
worden voorzien, zodat wij in ieder
geval in het kader van de behande–
ling van de VAR diepgaander kunnen
spreken over het totale handhavings–
instrumentarium, inclusief de
jurisprudentie die bij de dwangsom–
regeling uit de Hinderwet een rol
heeft gespeeld?

Op zichzelf vinden wij het een
goede zaak dat de dwangsom met dit
voorstel een zelfstandig instrument
wordt. Ik kom daar zo nog op terug
Maar dat mag niet betekenen dat
daarnaast de andere instrumenten,
zoals sluiting, intrekking van een
vergunning of bestuursdwang, op de
achtergrond raken. Van die middelen
wordt nu al te weinig gebruik
gemaakt en dat mag door de
dwangsomregeling in geen geval
verslechteren. Wat denkt de minister
daaraan te doen? Ik wil hem in dit
verband wijzen op het recent
verschenen rapport van de Algemene
Rekenkamer, waarin de inspectie
voor de milieuhygiëne zich beklaagt
over het feit dat de lagere overheden
de bevoegdheden die zij al hebben,
onvoldoende gebruiken. De inspectie
beveelt daarom niet alleen het
instellen van dwangsomregelingen
aan, maar ook een intensievere
samenwerking met lagere overheden,
politie en justit ie en het gebruik
maken van transacties en retributie–
regelingen.

Dat de dwangsom zo in trek is.
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heeft alles te maken met haar ook in
de memorie van toelichting aange–
prezen flexibele karakter. Wij zullen
de voorgestelde regeling dan ook
vooral op haar flexibiliteit beoorde–
len. Zoals in de memorie van
toelichting terecht wordt opgemerkt:
met het oog op de handhaving moet
het instrumentarium zo zijn, dat het
zo min mogelijk belemmeringen
oproept bij de hantering daarvan. De
inzet van Groen Links in de schriftelij–
ke voorbereiding is geweest om waar
mogelijk tot een vergroting van de
flexibiliteit van de dwangsomregeling
te komen. Dat zal ook nu weer onze
inzet zijn.

Uit de discussie tussen regering en
Kamer tot nu toe maken wij op dat
ook de regering uit is op een flexibele
regeling en dat de minister en zijn
voorganger zich laten en lieten
overtuigen door argumenten van de
Kamer. Dat is een goede zaak, want
wij denken dat beide nota's van
wijziging de werkbaarheid van de
regeling uitdrukkelijk hebben
vergroot.

Allereerst noem ik het laten
vervallen van de mogelijkheid van
een dwangsom in de vorm van een
bedrag ineens. Dat doet meer recht
aan de bedoeling van de dwangsom,
het doen stoppen van de milieu-over–
treding. Het wel opnemen van de
mogelijkheid van een dwangsom in
de vorm van een bedrag ineens zou
ook een achteruitgang hebben
betekend ten opzichte van de huidige
situatie. De Hinderwet en de Wet
bodembescherming kennen die
mogelijkheid namelijk niet. Terecht
heeft de regering ingezien dat een
dergelijke flexibilisering niet wenselijk
is vanuit handhavingsoogpunt.
Tegelijkertijd geeft zij daarmee aan
dat milieuwetgeving zo'n eigen
karakter heeft dat op dit punt
afwijking van het wetsvoorstel voor
een nieuwe Gemeentewet op haar
plaats is.

In de tweede plaats noem ik het
laten vervallen van de motiverings–
plicht in het eerste lid van artikel
61 ap, dat de dwangsom alleen
ingezet kan worden als dit passender
is dan bestuursdwang of sluiting.
Ook hierbij wordt niet langer
aangesloten bij de nieuwe Gemeen–
tewet. Het is aiweer een erkenning
van het eigen karakter en het belang
van de milieuwetgeving, dunkt mij.
Overigens heeft het ons verbaasd dat
de regering in de nota naar aanlei–
ding van het eindverslag op dit punt
zo gemakkelijk door de bocht gaat,

zonder veel woorden te wijden aan
de consequenties van deze wijziging.
Die zijn toch niet gering, lijkt ons. In
de memorie van antwoord werd de
dwangsom nog beschouwd als een
aanvullend sanctiemiddel ten
opzichte van bestuursdwang. Groen
Links maakt uit de tweede nota van
wijziging op, dat de dwangsom nu
een geheel zelfstandige plaats heeft
gekregen naast de andere instrumen–
ten. Hiermee wordt dan ook fors
afstand genomen van de dwangsom–
regeling zoals die nu in de Hinderwet
is opgenomen, waarmee in de
memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel voortdurend een
parallel wordt getrokken. Het
introduceren van de dwangsom als
zelfstandig instrument, hoezeer ik dat
overigens ook toejuich — laat daar
geen misverstand over bestaan —
mag niet als een alibi gelden om de
bestuursdwang en sluiting niet meer
toe te passen waar die aan de orde
zijn. Ik verwijs in dit verband ook naar
de bijdrage van de heer Van Middel–
koop op dit punt. Bovendien, ook in
het kader van het wetsvoorstel VAR
zullen wij deze discussie opnieuw
voeren omdat de minister daar heeft
voorgesteld om het element van de
sluiting te schrappen uit artikel 28
van de Hinderwet.

In de derde plaats noem ik de
introductie van de dwangsom op
verzoek. Mijn fractie is ermee
ingenomen dat op dit punt niet
gewacht wordt op de verzoekregeling
voor andere bestuursrechtelijke
dwangmiddelen in het kader van de
Wet vergunningen en algemene
regels. De dwangsomregeling wint
aan kracht door het erin opnemen
van de dwangsom op verzoek. De
regeling krijgt gelukkig ook procedu–
reel tanden doordat bij een fictieve
weigering voorzien wordt in een
beroepstermijn van een maand.
Graag hadden wij iets dergelijks ook
gezien voor de procedure bij het
verzoek van derden tot inning van de
dwangsom. Is overwogen om tegelijk
met de introductie van de dwangsom
op verzoek, ook een dwangsom-in–
ning op verzoek in het voorstel op te
nemen? Is de minister bereid om een
eenvoudige procedure voor de
dwangsom-inning op verzoek, alsnog
bij het VAR-voorstel te betrekken?

Positief staan wij ook tegenover de
toekenning van de bestuursdwangbe–
voegdheid aan de minister in de
gevallen waarin geen ander over–
heidsorgaan bevoegd is. Een
algemene regeling in de WABM lijkt

ons ook beter dan afzonderlijke
bepalingen in de verschillende
milieuwetten. Het is overigens in dit
kader wel een beetje een vreemde
eend in de bijt.

Minder positief zijn wij overigens
over de beantwoording van de
regering op het punt van de gecumu–
leerde voorwaarden uit het tweede
lid van artikel 61 ap. De regering
houdt vast aan nevenschikking van
de voorwaarden, de zwaarte van het
gelaedeerde belang enerzijds en de
beoogde werking van het opleggen
van een dwangsom anderzijds, terwijl
keer op keer wordt benadrukt dat bij
de dwangsomregeling het doel, te
weten het doen stoppen van de
overtreding, voorop staat. Dit moet
dan ook leiden tot de erkenning dat
voorop staat het criterium van de
beoogde werking en dus niet de
zwaarte van het gelaedeerde belang.
Ze dienen dan ook niet even zwaar te
zijn. In feite erkent de regering dit
ook, waar zij in de memorie van
antwoord stelt dat de dwangsom
ruimschoots hoger gesteld moet
worden dan het geschatte financiële
voordeel dat de overtreder bij de
overtreding heeft of denkt te hebben.
Dat is een keuze voor de effectiviti–
teit, als primair criterium voor de
vaststelling van de hoogte van de
dwangsom. Waarom zegt de
regering dat niet met zoveel woor–
den? Natuurlijk erkent mijn fractie dat
de hoogte van de dwangsom ook in
redelijke verhouding moet staan tot
de zwaarte van het getroffen
milieubelang, maar dan wel in
tweede instantie en meer als negatief
vereiste in die zin dat de hoogte van
de dwangsom niet disproportioneel
mag zijn ten opzichte van de zwaarte
van het getroffen belang. Wij vrezen
namelijk dat onder omstandigheden,
als bijvoorbeeld minder zware
milieubelangen in het geding zijn, het
hanteren van dit criterium tot een uit
het oogpunt van effectiviteit wellicht
te lage dwangsom kan leiden. Het
kan ook zijn — en dan parafraseer ik
het voorbeeld dat de regering zelf
geeft in de nota naar aanleiding van
het eindverslag — dat een dwangs–
om van ƒ 1000 per overtreding niet
zal kunnen voorkomen dat een
verbod om tijdens het werken met
lawaaiproducerende machines de
deuren van een inrichting open te
laten staan herhaaldelijk wordt
overtreden, al staat een dergelijk
belang wellicht meer in verhouding
tot de zwaarte van het getroffen
milieubelang dan de dwangsom van
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ƒ 100.000 uit het door de regering
aangehaalde voorbeeld.

Met mijn tegenvoorbeeld wil ik
zeggen dat de effectiviteit voorop
hoort te staan bij de bepaling van de
hoogte van de dwangsom en dat
hoort ook tot uitdrukking te worden
gebracht in de tekst van de wet. Wat
het zwaarst is, moet het zwaarst
wegen. Daarom heb ik op dit punt
een amendement mgediend Ik
verwijs overigens ook naar de tweede
tekst, het gewijzigde amendement.
Pas in latere instantie kreeg ik van
het ministerie een herziene tekst van
het tweede onderdeel van het
amendement door, een tekst die ze
overigens ook op het eerste voorstel
af hadden bekeken en juist hadden
bevonden, maar deze werd door het
ministerie uiteindelijk in tweede
instantie toch nog duidelijker
gevonden. Men zal het met mij eens
zijn dat het correct formuleren van
dit soort passages in de wettekst van
groot belang is voor de jurispruden–
tie, die ongetwijfeld door allerlei
gelaedeerden rond de dwangsom zal
worden uitgelokt in de toekomst.

De keuze om sommige milieuwet–
ten wel onder deze dwangsom te
brengen en andere niet roept toch de
nodige vragen op. Duidelijk is dat de
opzet om het voorstel eenvoudig te
houden noodzaakt tot enige beper–
king. Ons is echter niet duidelijk
waarom straks de handhavingsrege–
ling van de WABM niet op de
Grondwaterwet van toepassing zal
zijn en dat deze wet dus niet onder
de dwangsomregeling is gebracht.
Ook is oriduidelijk waarom de
Bestrijdingsmiddelenwet zelfs geheel
buiten de WABM wordt gehouden.
Gaat het hierbij, anders dan bij de
Mijnwet en de Destructiewet, niet
overduidelijk ook om milieuwetten?

D

De heer Van den Berg (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil mijn
bijdrage graag beginnen met een
woord van verontschulding, omdat ik
niet de gehele behandeling van dit
wetsvoorstel kon en kan bijwonen.
Het is niet zo dat ik het onderwerp
dat nu aan de orde is niet van groot
belang acht. Integendeel, maar
elders is op dit moment een discus–
sie gaande over de veiligheid van
onze kust en de noodzakelijke
maatregelen om dit jaar nog de
nodige deltaveiligheid te handhaven.
Je zou kunnen zeggen dat de
waterstaatstaak van de overheid in

zekere zin zelfs prealabel aan de
milieuzorg is. Hadden wij geen dijken
en duinen, dan zou ons milieu zelfs in
een geheel ander, niet gewenst
daglicht komen te staan als ik eraan
denk dat Nederland grotendeels
beneden de zeespiegel gelegen is.
Maar ik laat dit onderwerp nu rusten
en ga in op het onderhavige wets–
voorstel.

Voorzitter! De voortvarende
parlementaire behandeling van dit
wetsvoorstel berust op overeenstem–
ming tussen Kameren regering om,
vooruitlopend op een meer omvat–
tende regeüng van het handhavings–
instrumentarium in de milieuwetge–
ving, de bestaande dwangsomrege–
ling in te bouwen in de Wet algeme–
ne bepalingen milieuhygiëne Dat is
op zichzelf een goede zaak, maar
haastige spoed is zelden goed. Het is
niet alleen zo dat om op zichzelf
begrijpelijke redenen geen advisering
door de Raad van State heeft
plaatsgevonden, ook bleek het
gewenst om bij nota van wijziging
een aantal niet onbelangrijke
veranderingen in het oorspronkelijke
wetsvoorstel aan te brengen. Ik denk
aan het voorstel, de mogelijkheid tot
het opleggen van een dwangsom
ineens in te trekken. Ik denk ook aan
het schrappen van het begrip
"passender" in artikel 61 ap. Ten
slotte denk ik aan de figuur van een
dwangsom op verzoek. Dat is ook
een vrij ingrijpende wijziging in een
laat stadium. Ik hoop daar straks nog
op terug te komen.

Mijnheer de voorzitter! De
SGP-fractie heeft reeds tijdens de
schriftelijke behandeling laten blijken
positief te staan tegenover de
introductie van een algemene
regeling van de dwangsom in de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne.
Een en ander vooruitlopend op een
definitieve regeling die zijn beslag
moet krijgen in het hoofdstuk
Vergunningen en algemene regelen.
De dwangsom heeft een flexibel
karakter en heeft doorgaans minder
rigoureuze gevolgen in vergelijking
met andere bestuurlijke sanctiemid–
delen. De mogelijkheden van de
bestuursorganen om op het gebied
van de handhaving te komen tot een
meer proportionele verhouding
tussen handhavingsmiddel en het
beoogde effect worden hierdoor
vergroot. Dat komt naar onze mening
de kwaliteit van de handhaving alleen
maar ten goede. De verbetering van
de kwaliteit van de handhaving is van
groot belang. Hier zullen wij het allen

over eens zijn. Wij hopen van harte
dat het wetsvoorstel hieraan een
bijdrage zai leveren. De zwaarte van
het sanctiemiddel dient in redelijke
verhouding te staan tot de zwaarte
van de overtreding. Het gaat hier om
de vraag hoe de effectiviteit van de
dwangsom kan worden ingeschat.
Uit de praktijk is bekend dat
bestuursorganen vaak terughoudend
zijn in de toepassing van sancties.
Vaak wordt geprobeerd door overleg
een einde te maken aan situaties die
in strijd zijn met de geldende
voorschriften. Tal van gedoogsitua–
ties vinden in deze bestuurlijke
praktijk hun oorsprong. Heeft de
minister enig inzicht in de mate
waarin gedoogsituaties te wijten zijn
aan een gebrek aan sanctie-instru–
menten, zoals de dwangsom, die zijn
afgestemd op minder ernstige
vormen van overtreding? Zal er aan
deze praktijk, na invoering van het
wetsvoorstel, iets kunnen veranderen
naar de mening van de bewindsman?

Mijnheer de voorzitter! Naast het
uitspreken van onze waardering,
hebben wij er behoefte aan nog een
enkele kritische kanttekening te
plaatsen.

Allereerst wil ik een opmerking
maken over het hele wetgevingstra–
ject Dit doet ons denken aan de
welbekende drietrapsraket. Het
wetsvoorstel is bedoeld als een
interimregeling. De tweede fase is
het opnemen van de dwangsomrege–
ling in het hoofdstuk Vergunningen
en algemene regels van de WABM.
Een derde fase is de Wet algemeen
bestuursrecht, die immers lex
generalis voor de wetgeving met een
publiekrechtelijk karakter op dit
terrein moet worden. De behoefte
aan een Wet algemeen bestuursrecht
doet zich steeds duidelijker gevoelen
naar ons oordeel. De uniformiteit van
allerlei bestuurlijke instrumenten is
thans soms nog ver te zoeken. De
dwangsomregeling is hiervan ook
een sprekend voorbeeld.

Mijnheer de voorzitter! Ik wijs er in
dit verband op dat de regeling van de
dwangsom op een aantal punten
afwijkt van de dwangsomregeling
zoals deze is neergelegd in de
nieuwe Gemeentewet en ook in het
wetsvoorstel inzake de Waterschaps–
wet, waarvan wij onlangs de nota
naar aanleiding van het emdverslag
mochten ontvangen en waarbij, naar
aanleiding van vragen van de
PvdA-fractie, op dit punt nog is
ingegaan. Immers, de ontwerp-Wa–
terschapswet bevat bepalingen
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inzake opheffing, opschorting of
vermindering op verzoek, verjaring
van de dwangsom, schorsing door
faillissement en dergelijke Graag
zouden wij toegelicht zien om welke
redenen is afgezien van het opnemen
van deze elementen in het onderhavi–
ge voorstel.

Bij nota van wijziging, mijnheer de
voorzitter, is de mogelijkheid
vervallen om een dwangsom in de
vorm van een bedrag ineens op te
leggen Waar deze variant in andere
situaties wellicht een nuttige functie
kan vervullen, draagt zij op het terrein
van de handhaving van het milieu–
recht, althans in sommige gevallen,
het gevaar in zich te verworden tot
een afkoopsom voor overtreding van
milieuregels. Als het goed is, moet
de toepassing van de dwangsom er
niet toe leiden dat de vervuiler
betaalt met een bedrag ineens en
zich zodoende, feitelijk gezien, het
recht verwerft zijn vervuilende
activiteit voort te zetten. Mijn fractie
kan derhalve met de voorgestelde
wijziging van harte instemmen.
Overigens, mijnheer de voorzitter, wil
ik een kleine kanttekening plaatsen.
Mijn fractie heeft, bij nadere
bestudering van artikel 61 ap, lid 2,
tweede volzin, de indruk dat deze
wijziging daar toch niet voldoende in
is verwerkt. Er staat in de tweede
volzin: "In de laatste twee gevallen".
In de eerste volzin zijn maar twee
gevallen te bespeuren omdat één
mogelijkheid is weggevallen Ik
vermoed dat de wijziging nog niet
geheel is doorgewerkt. Mocht ik
hierin gelijk hebberi, dan verzoek ik
de minister om dit bij nota van
verbetermg te redresseren.

Mijnheer de voorzitter! Onze
instemming geldt evenzeer de
toekenning van een meer zelfstandig
karakter aan de dwangsom door het
schrappen van het begnp "passen–
der" in artikel 61ap. Men mag
gevoegelijk aannemen dat het
bevoegd gezag altijd een afweging
zal maken welk sanctie-instrument in
een concrete situatie het gewenste
effect zal sorteren, hierbij uiteraard
ook afwegende de zwaarte van het
instrument in relatie tot de ernst van
de geconstateerde overtreding.
Indien het betreffende bestuursor–
gaan hier nalatig zou zijn, is er altijd
nog de rechter, die een en ander kan
corrigeren.

Mijnheer de voorzltter! Mede
vanuit de Kamer is verzocht om
opname in het wetsvoorstel van de
dwangsom op verzoek. De regering

heeft deze wens ingewilligd. Hoewel
mijn fractie de dwangsom op verzoek
sympathiek in de oren klinkt, roept
dit verschijnsel bij ons toch een
aantal vragen op. Hiervoor wil ik nu
de aandacht vragen.

Allereerst de motivering: deze is
ons niet geheel duidelijk. De minister
noemt in de nota naar aanleiding van
het emdverslag slechts een gelegen–
heidsargument. Hij zegt hier namelijk
dat hij bereid is de dwangsom op
verzoek in het wetsvoorstel op te
nemen, nu gebleken is dat aan deze
regeling thans veel waarde wordt
gehecht en er kennelijk geen bezwaar
in wordt gezien om voor de dwang–
som op dit punt een wat uitgebreider
regeling te treffen dan voor andere
bestuursrechtelijke middelen. Onze
vraag is: kan de minister aangeven
op grond van welke materiële
overwegingen het opnemen van de
dwangsom op verzoek gewenst is?
Bestaat hieraan in de praktijk
behoefte en waaruit is dit gebleken?
Levert de dwangsom op verzoek een
aanvullende bijdrage aan de verster–
king van de handhaving of ligt het
nut van deze dwangsomvariant
primair in de sfeer van de aanvullen–
de rechtsbescherming? Dit is
namelijk wel iets anders. Voor derde
belanghebbenden bestaat reeds de
mogelijkheid, hun vermeende
belangen langs andere wegen te
beschermen. Ik wijs met name op de
mogelijkheid van actie uit onrecht–
matige daad ex artikel 1401 BW.
Blijkens de jurisprudentie kunnen ook
milieu-organisaties met succes van
die mogelijkheid gebruik maken.
Opvallend is daarbij dat de milieu-or–
ganisaties zich wat dit betreft ten
opzichte van andere belangenorgani–
saties in een gunstige uitzonderings–
positie bevinden.

Voorts zou ik erop willen wijzen,
dat aan de mogelijkheid van een
dwangsom op verzoek ook principi–
eel jundische kanten kunnen zitten.
De liandhaviny van iiei niiiieureuht is
primair een zaak van het openbaar
bestuur. Dat dient naar onze mening
uitgangspunt te zijn en te blijven. Wij
zouden het een verkeerde ontwikke–
ling vinden, indien de handhaving van
de publiekrechtelijke regelgeving
afhankelijk zou worden van initiatie–
ven van particulieren. Ikwil daarmee
geenszins ontkennen, dat zich op dit
punt in de praktijk problemen kunnen
voordoen. Bestuursorganen laten ook
wel eens steken vallen. Ik denk
daarbij aan allerlei gedoogsituaties —
ik duidde daar straks al op —

waarvan de burger zich met recht
kan afvragen, of die wel door de
beugel kunnen. In die gevallen is ten
prmcipale de geloofwaardigheid van
het openbaar bestuur in het geding.
Maar ik denk dat de meest voor de
hand liggende oplossing is, dat het
openbaar bestuur dan de hand in
eigen boezem steekt en tracht een
geloofwaardiger handhavingsbeleid
te voeren. Als het goed is, dienen
aansporingen door privaatrechtelijke
rechtspersonen daartoe niet nodig te
zijn. Mijn fractie pleit daarom op dit
terrein voor de nodige voorzichtig–
heid en terughoudendheid.

Bestaat niet het gevaar van een
stortvloed van verzoeken om
oplegging van dwangsommen? Het
zou een soort olievlek kunnen
worden. Wat zou er nog op tegen zijn
om overheidsactie op verzoek van
derde belanghebbenden ook op
andere rechtsgebieden dan het
milieurecht te gaan toepassen?
Daarmee voer ik de precedentwer–
king van deze zaak hier ten tonele.
Zou van de dwangsom op verzoek
ook niet een oneigenlijk gebruik
kunnen worden gemaakt? Je zou
zelfs kunnen denken aan dwangsom–
men op verzoek van elkaar beconcur–
rerende bedrijven. Mijnheer de
voorzitter! Ik hoop dat de minister
wat nader zal willen ingaan op deze
problematiek.

Ik noem nog enkele kleinere
punten. In het wetsvoorstel wordt in
tegenstelling tot een aantal andere
wetten geen maximum aangegeven
voor de hoogte van de dwangsom.
Dat lijkt onze fractie een juiste zaak.
Een dwangsom heeft immers niet het
karakter van een boete. In de praktijk
bestaat behoefte aan een zo flexibel
mogelijke opzet van het instrument
dwangsom. En die flexibiliteit is niet
gediend met een maximering ex ante
van de hoogte van de dwangsom.

Met betrekking tot de inning van
de dwangsom wordt in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
gesteld, dat niet snel zal mogen
worden geoordeeld, dat de omstan–
digheden zo bijzonder zijn dat niet tot
inning moet worden overgegaan. De
vraag is hier: wie controleert dat in
die gevallen, waarin het gaat om een
dwangsom, opgelegd anders dan op
verzoek? Kan de minister voorts
aangeven welke mogelijkheden derde
belanghebbenden ter beschikking
staan als het gaat om innlng van een
dwangsom die op hun verzoek is
opgelegd?

Mijnheer de voorzitter! Ten slotte
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nog een enkele opmerking over de
regeling van het beroep. Die lijkt ons
toch niet in alle opzichten geheel
bevredigend. Voor wat het opleggen
van de dwangsom betreft, wordt
gekozen voor kroonberoep. Bij de
inning van de dwangsom daarente–
gen is gekozen voor de onafhankelij–
ke burgerlijke rechter. Het beroep op
de onaf hankelijke rechter is op zich
uit een oogpunt van rechtsbescher–
ming een betere oplossing. Zou het
niet wenselijk zijn, dat ook bij het
opleggen van een dwangsom beroep
op een onafhankelijke rechter, in dit
geval de AROB-rechter, wordt
opengesteld? Wij vinden dit geen
breekpunt, maar zijn van oordeel dat
dat uit een oogpunt van rechtsbe–
scherming voorkeur verdient boven
kroonberoep.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Het voorlig–
gende wetsvoorstel betekent een
belangrijke verbetering van het
handhavingsinstrumentarïum van het
milieubeleid. Het overheidsbestuur
krijgt nu naast paardemiddelen als
sluiting en intrekking van een
vergunning een handzaam zwaard
van Damocles om boven het hoofd
van onwillige bedrijven te hangen. De
dwangsom grijpt als dwangmiddel in
in het meest gevoehge, maar
maatschappelijk meest geaccepteer–
de aspect van een onderneming,
namelijk het vermogen. De praktijk en
de te vormen jurisprudentie zullen
moeten uitwijzen, in hoeverre dit
middel wordt en kan worden
toegepast. Wij zijn verheugd over het
feit, dat deze minister via de nota van
wijziging het instrument evenwaardig
heeft gemaakt aan de andere
handhavingsinstrumenten door
schrapping van het criterium
"passend". Het lijkt ons goed dit
nieuwe feit ook nadrukkelijk onder de
aandachtvan de handhavende
overheden te brengen. Immers, van
de dwangsom als passend instru–
ment in de Hinderwet is maar
spaarzaam gebruik gemaakt. Met de
nevenschikking van de dwangsom
aan de andere handhavingsinstru–
menten beoogt de wetgever
nadrukkelijk een ruimer gebruik van
dit instrument dan tot nu toe het
geval was.

Wij menen dat met de voorgestel–
de voorwaarden om de dwangsom
toe te passen, voldoende waarborgen
bestaan voor hen, op wie dit middel

wordt toegepast. In de eerste plaats
geldt de motiveringsplicht Voorts
moet worden voldaan aan de eis, dat
er een redelijke verhouding bestaat
tussen de hoogte van de dwangsom
enerzijds en de zwaarte van het door
de overtreding geschonden belang
en de beoogde werking van dit
dwangmiddel anderzijds. Het
toepassen van de dwangsom wordt
daarnaast nog onderworpen aan
andere beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel
en het vertrouwensbeginsel.

In dat verband wijst de minister
toepassing van de dwangsom
expliciet af om een inrichting die
zonder vergunning werkt, tot een
vergunningaanvrage te dwingen. Dit
zal dan tevens gelden voor een
inrichting, die heeft uitgebreid en
geen revisievergunning heeft
aangevraagd. Is het juist, dat ook
daar sluiting in beginsel meer in de
rede ligt? Wij kunnen de opvatting
van de minister op dit punt delen
Feitelijk zal het opleggen van een
dwangsom om een vergunning aan te
vragen, het karakter hebben van een
administratieve boete en zo in
conflict komen met artikel 6 van het
Europese Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens. Wel
moet duidelijk zijn, dat het opleggen
van een dwangsom ter opheffing van
een onrechtmatige situatie de
strafrechtelijke aanpak onverlet laat.
Is de minister met mij van mening,
dat een geïnde dwangsom nooit een
reden mag zijn om van strafvervol–
ging af te zien?

Ook de minister zelf krijgt bij
handhaving van de Wet chemische
afvalstoffen een nieuw instrument. In
deze sector zljn nogal wat bedrijven
die vergunningsvoorschriften
frequent overtreden dan wel als
minder betrouwbaar te boek staan.
Heeft de minister zelf al een idee, of
hij het instrument vaak gaat gebrui–
ken? Is hij van plan in de komende
tijd reeds afgegeven vergunningen
van een dwangsombepaling te
voorzien?

Een tweede verbetering in het
wetsvoorstel is het versterken van de
positie van de derde belanghebben–
de, iets, waarop door ons is aange–
drongen. Wij zien in de versterking
van die positie tevens een versterking
van de toepassing van het handha–
vingsinstrument. In de eerste plaats
kunnen burgers via overheid en
rechter zelf initiatieven nemen om
handhaving af te dwingen, waar de

overheid dit om welke reden dan ook
nalaat.

Een tweede en misschien wel
belangrijker element is de daadwer–
kelijke effectuering van het instru–
ment. Als de dwangsom verbeurd
wordt verkaard, zal tot invordermg
daarvan moeten worden overgegaan.
De burgers zullen er goed aan doen
hierop toe te zien. Immers, de
geloofwaardigheid van de toepassing
hangt hiervan grotendeels af. Helaas
kan de burger invordering slechts
afdwingen via een civiele procedure,
hetgeen duur is via een kort geding
of tijdrovend (en duur) via een
gewone civiele procedure. Een fraaie
oplossing zou zijn dat wanneer het
bevoegd gezag in het kort geding
wordt veroordeeld tot inning van de
dwangsom en de proceskosten, het
betrokken overheidsorgaan ook de
ovenge proceskosten van de
wederpartij, bijvoorbeeld de omwo–
nenden of de milieugroepering voor
zijn rekening neemt. Dit zou te meer
billijk zijn, nu de overheid zelf de
opbrengst van de dwangsom kan
opstrijken. Wel rijst bij ons de vraag,
of de overheid op grond van de
algemene beginselen van behoorlijk
bestuur niet verplicht is schriftelijk te
motiveren, als zij afziet van inning
van de dwangsom en deze schriftelij–
ke mededeling toe te sturen aan
derde belanghebbenden, zoals
omwonenden van de desbetreffende
inrichting.

Mijn fractie is van mening, dat het
onderhavige wetsvoorstel zo snel
mogelijk wet moet worden. Het kan
dan ook onze volle steun verkrijgen.
In het kader van het wetsvoorstel
Vergunningen en algemene regels
zullen wij terugkomen op een aantal
aspecten die verdere discussie
vergen, mede in relatie tot andere
onderdelen van dat wetsvoorstel.

Een onderdeel, waarop de
handhaving in het bijzonder betrek–
king heeft, betreft de vergunningver–
lening van het bevoegd gezag voor
een inrichting die deze overheid
beheert c.q. waarin zij belangen
heeft. Wij zien namelijk een overheid
zichzelf nog niet zo snel een dwang–
som opleggen Als dat gebeurt, is
inning van die dwangsom een
vestzak-broekzak-procedure.
Wellicht kan de minister dit al vast
meenemen bij het VAR-voorstel.

Dat brengt mij nog wel naar de
vraag inzake de besteding van de
ingevorderde dwangsommen. Heeft
de minister daar een mening over?
Zou hij die gelden een meer bijzon–
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dere besteding willen geven,
bijvoorbeeld voor extra handhaving
of juist in de chemische sector, als
het om zijn eigen te innen WCA–
dwangsommen gaat?

Mijnheer de voorzitter! Ten slotte
merk ik op, dat de fractie van D66
veel aarde hecht aan twee zaken op
het gebied van het milieu, de
aansprakelijkheid en openbaarheid.
Op het punt van de openbaarheid wil
ik nog een opmerking maken. Voor
de effectieve werking van het
instrument van de dwangsom vinden
wij het gewenst, dat de desbetreffen–
de beschikkmg wordt gepubliceerd in
het plaatselijk of regionaal blad,
waardoor omwonenden of belang–
hebbenden van de beschikking
kennis kunnen nemen. Van het feit,
dat de beschikking wordt gepubli–
ceerd, kan een preventieve werking
uitgaan. Ook de handhaving wordt
beter, vooral waar het gaat om een
dwangsom, die gekoppeld is aan
(onrechtmatig) handelen, c.q.
nalaten. In dat geval is er een
probleem om de overtreding te
kunnen constateren. Een grote
bekendheid bij de omwonenden over
de opgelegde dwangsom verhoogt
de kans, dat de overtredingen (tijdig)
worden geconstateerd. Graag nodig
ik de minister uit, hierop nader in te
gaan.

De minister verwacht grotere
nadelen dan voordelen van de
publikatieplicht, maar erkent dat
publikatie onder omstandigheden
zinvol kan zijn. Hij wijst op de
volgende inconsistentie. Er geldt een
verplichte publikatie van dwangsom–
beschikking, terwijl zulks niet geldt bij
de sluiting of bestuursdwang. Dit is
maar ten dele juist. Heeft de
dwangsom betrekking op het
voorkomen van herhaling van een
overtreding dan is toezicht en dus
feitelijke handhaving van omwonen–
den een noodzaak Hierbij valt te
denken aan geluidsbeperkende
voorwaarden of stankoverlast. De
overheid kan zich immers geen
24-uurs toezicht permitteren. Hierin
wijkt de dwangsom af van de sluiting
of bestuursdwang, waar het directe
initiatief tot ingrijpen reeds bij de
overheid ligt.

De vergadering wordt van 16.53 uur
tot 17.10 uur geschorst.

D

Minister Alders: Voorzitter! De
inbreng van de meeste fracties wijst

erop dat de meeste onderdelen van
het thans voorliggende wetsvoorstel
een brede steun genieten en dat
vandaag eigenlijk al de plenaire
discussie over het wetsvoorstel VAR
(Vergunningen en algemene regels)
feitelijk is geopend.

Uit de inbreng van vele sprekers
kwam zorg naar voren over de
handhaving in het algemeen.
Daarover hebben wij tijdens de
begrotingsbehandeling al enkele
gedachten gewisseld. Ik heb er toen
op gewezen dat intensivering van het
handhavingsbeleid op alle niveaus
geboden is en dat de minister van
VROM daarom ook in overleg is
getreden met IPO en VNG om te
komen tot een effectievere handha–
ving dan nu het geval is. Dat heeft
niet alleen te maken met de organi–
satie daarvan, maar ook met het
beter op elkaar afstemmen van de
mogelijkheden, met het tot samen–
werking brengen van gemeenten om
tot betere handhaving te komen, met
het afstemmen van provinciale en
gemeentelijke samenwerkingsplan–
nen en met het daarbij betrekken van
het eerste– en tweedelijnstoezicht dat
door de milieu-inspectie wordt
uitgevoerd. Langs die lijn proberen
wij tot een gezamenlijke aanpak te
komen die tot intensivering van de
handhaving zou kunnen leiden.

Als tweede lijn zou ik willen
noemen het verstevigen van de
organisaties, het apparaat en de
beschikbare menskracht voor de
handhaving.

De derde lijn — een van de lijnen
waarover wij vandaag feitelijk
spreken — betreft het gereedschap,
de instrumenten om tot handhaving
over te gaan. Op dit punt bestaat,
dacht ik, tussen Kamer en regering
geen enkel verschil van mening. Wij
allen weten dat intensivering van de
handhaving absoluut noodzakelijk is,
mede tegen de achtergrond van het
gedogen, waarover wij tijdens de
begrotingsbehandeling hebben
besproken, hetgeen toch op iets
grotere schaal voorkomt dan ons
aller bedoeling is om het maar
voorzichtig uitte drukken. Er worden
in ieder geval driftige pogingen
ondernomen om daar meer zicht op
te krijgen. Hedenochtend heb ik met
alle inspecteurs overleg gevoerd over
de handhaving en de wijze waarop
wij daar nu mee bezig zijn. Ik heb de
inspecteurs ook gevraagd om een
globaal overzicht te maken van de
situatie in de verschillende delen van
het land als het gaat om het gedo–

gen. Wij zijn dus op veel meer
fronten en langs verschillende lijnen
bezig met het intensiveren van de
handhaving: het beter op elkaar
afstemmen, ervoor zorgen dat er
voldoende equipage is, ervoor zorgen
dat er voldoende instrumenten zijn en
ervoor zorgen dat wij over voldoende
gegevens beschikken om anderen te
kunnen aanspreken. Alle pleidooien
die vandaag gevoerd zijn om niet
alleen andere bestuurslagen erop te
wijzen dat er meer aan handhaving
moet gebeuren, zijn daarin vervat.
Daar hoort vanzelfsprekend bij het
elkaar attenderen op de mogelijkhe–
den om tot handhaving te komen. De
vragen en opmerkingen ter zake
neem ik graag over, want die passen
volstrekt in de nu gekozen wijze van
aanpak.

Voorzitter! De heer Korthals Altes
is in zijn bijdrage feitelijk tot een
verbreding van het instrumentarium
gekomen: de dwangsom vanuit
burgerlijk recht gezien als mogelijk–
heid die mede in de beschouwing
zou moeten worden betrokken en het
aanspreken van de bestuurders zelf,
naast de vennootschap als zodanig.
Ik ben bereid om beide mogelijkhe–
den goed tegen het licht te houden
en om de overwegingen die de heer
Korthals Altes heeft meegegeven
mee te nemen bij de verdere
ontwikkeling van het instrumentari–
um.

De heer Korthals Altes stelde dat
wij ervoor moesten oppassen geen
gewoonte te maken van het halen
van delen uit wetsontwerpen en het
voorleggen daarvan aan de Kamer
omdat daarover al advies is ontvan–
gen van de Raad van State. Ik ben
het volstrekt met hem eens dat dit
uitzonderingen dienen te zijn. In dit
geval was het echter te motiveren en
wel met het feit, dat in onderdeel 28
van het advies van de Raad van State
expliciet op dit aspect is ingegaan.
Wij moeten in ieder geval voorkomen
dat langs die weg snellere procedu–
res tot stand worden gebracht
zonder een kwalitatieve toetsing te
laten plaatsvinden. Ook op dit punt
ben ik het dus graag met hem eens.

Mijnheer de voorzitter! Een aantal
sprekers vroeg zich af waarom het
allemaal zo lang duurt, waarom er
toch weer een jaar nodig is om een
betrekkelijk eenvoudig wetsontwerp
te kunnen behandelen. Nu kan er
toch niet ontkend worden dat de
status van een kabinet - denk aan
de kabinetscrisis en de formatieperi–
ode - wel degelijk een rol speelt, als
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het om de voortgang gaat. Daarnaast
moet ik erop wijzen dat de directies
juridische zaken die zich met
wetgeving bezighouden, door mijn
departement niet alleen worden
ingeschakeld bij het ontwerpen van
wetgeving. Er wordt namelijk met de
dag meer in het algemeen een groter
beroep gedaan op juridische
ondersteuning. Immers, wij worden
niet alleen beleidsmatig, maar
natuurlijk ook in verband met de
consistentie van de wetgeving met
vele zaken geconfronteerd waarmee
ook die directies belast worden En
als er dan in de regeringsverklarmg
de keuze wordt gemaakt, een "plus"
op het NMP te zetten, dan is
natuurlijk ook een deel van de
capaciteit van de wetgevingsafdeling
nodig om zo'n NMP-plus te maken. Ik
ben het in het algemeen met de heer
Esselink eens, dat wij moeten
voorkomen dat wij voorrang zouden
geven aan nota's boven de voortgang
van de wetgeving, maar hij zal het mij
niet euvel duiden dat ik niet voorbij
kan gaan aan een opdracht die ik heb
meegekregen in het regeerakkoord,
expliciet onderschreven in de
regeringsverklaring. Ik weet namelijk
zeker dat de heer Esselink mij anders
weer zou vragen, waarom het zo lang
duurt voordat het NMP-plus de
Kamer bereikt. Dat evenwicht moet
steeds bewaard worden, wij moeten
er inderdaad voor waken dat
wetgeving de laagste prioriteit zou
krijgen. Daarom hebben wij naar
aanleiding van vragen van de fractie
van de Partij van de Arbeid bij de
begrotingsbehandeling ook aangege–
ven dat met name bij de toedeling
van extra menskracht expliciet
rekening moet worden gehouden met
de wetgevingsarbeid.

Verschillende leden hebben ook
gevraagd, hoe het precies met de
wetgeving staat, welke schema's wij
daarvoor hanteren. Wel, de dwang–
sombepaling zouden wij zo enigszins
mogelijk voor het zomerreces in het
Staatsblad willen hebben. De
memorie van antwoord en de nota
van wijziging op het hoofdstuk
Vergunningen en algemene regels
zouden wij voor het zomerreces bij
de Tweede Kamer willen hebben. En
wij richten ons erop, het hoofdstuk
Plannen en kwaliteitseisen tegelijk
met dat hoofdstuk aan de Kamer aan
te kunnen bieden. Onlangs nog
hebben wij erover gesproken, wat er
nu precies in de wet op het stuk van
de afvalstoffen zou moeten worden
neergeslagen Dat is aanleiding

geweest, een en ander nog eens heel
goed tegen het licht te houden en de
keuze te maken, ook de wettelijke
regeling van de samenwerking van
de besturen in dat wetsontwerp op te
nemen. Maar om dat zorgvuldig te
kunnen doen, zal de memorie van
antwoord op dat stuk pas na het
zomerreces bij de Kamer kunnen zijn,
omdat het dan ook om meer dan
alleen de afvalstoffen gaat, om zaken
die daar echt bij betrokken moeten
worden. En het gaat niet alleen om
een memorie van antwoord, maar
ook om een nota van wijziging. Ik heb
daarover ook bij de begrotmgsbehan
deling al een opmerking gemaakt.

In lijn met de discussie over de
financiele bepalingen zijn wij tot de
slotsom gekomen dat de hoofdlijnen
daarvan in het NMP-plus neergelegd
zouden moeten worden, maar dat
een deel van de discussie daarover
samenvalt met de behandeling van
het wetsontwerp over de financiële
bepalingen, het wetsontwerp-Schol–
ten. Wij mikken erop, de memorie
van antwoord bij dit wetsontwerp
tegelijk met het NMP aan de Kamer
te kunnen aanbieden, om de
samenhang intact te houden waarop
destijds door menigeen is aange–
drongen; ik noem de heren Lansink
en Van der Vaart. De nota naar
aanleiding van het eindverslag bij de
wijziging van de Wet geluidhinder
willen wij in mei aan de Kamer
toesturen. En ik heb er al eens op
gewezen dat het wetsontwerp om de
Interimwet bodemsanering in de Wet
bodemsanering in te bouwen in mei
1990 ingediend zou kunnen worden.
Dat zou kunnen inhouden dat wij een
verlengingswetje nodig hebben om
niet in problemen te komen. Die staat
niet eens op het lijstje, maar die voeg
ik er nu maar aan toe omdat daar
toch rekening mee moet worden
gehouden. Dat is de planning die wij
op dit moment hanteren. Mede gelet
op het feit dat wij natuurlijk niet
alleen over deze wetgeving praten op
het departement, maar ook nog
rekening moeten houden met enkele
andere onderdelen, met name op het
terrein van Volkshuisvesting, moeten
wij toch proberen om de snelheid
erin te houden. Daarnaast moeten wij
de zorgvuldigheid betrachten die
geboden is. Bovendien moeten wij
langs dit tijdpad onze prioriteiten
halen

Mevrouw Verspaget heeft gezegd
dat het iedere keer de vraag is wat
voor soort wet wij precies maken.
Werken wij alleen maar aan grote,

ingewikkelde en vooral onleesbare
wetten, of moeten wij wat meer
werken in de richting van veel kleine
wetsontwerpen? Het is bijna als een
diffuse vervuilmg veel kleine wetten
lezen op zichzelf, dus elk individueel,
heel eenvoudig, maar in de samen–
hang worden ze net zo ingewikkeld
als een uitgebreide wet. Je kunt niet
zeggen dat de oplossing voor de
inzichtelijkheid en overzichtelijkheid
is gevonden als wij kiezen voor veel
kleine wetten. Het wetsontwerp VAR
en Plan en Afval zijn ingewikkeld in
verband met de grote invloed op
wetten die daar onder vallen, want
daar hebben wij het eigenlijk over. Ik
geloof niet dat dit probleem minder
wordt als je het geheel opknipt in
kleine wetjes. Ik ben daar nog niet
van overtuigd. Ik ben er eerder van
overtuigd dat het opknippen van de
wet later met zich mee kan brengen
dat het niet kennen van de wet een
deugdelijk argument wordt!

Mevrouw Verspaget (PvdA).
Voorzitter! Ik was niet van plan om te
interrumperen, maar ik moet het toch
even doen. Misschien heeft de
minister mij verkeerd begrepen. Het
moet namelijk ook mogelijk zijn dat
binnen een raamwerk verschillende
kleinere wetten passen.

Minister Alders: Zeker, maar wij
moeten dan af en toe bekijken welke
dat kunnen zijn. Het wetsontwerp
inzake de dwangsom is zo'n voor–
beeld. Daarbij hoef je niet te
wachten. Misschien is het verstandig,
af en toe met elkaar te bespreken of
er onderdelen zijn. Ik wil dat echter
niet tot een leidend beginsel maken,
want dan moeten wij ervoor oppas–
sen dat wij een soort tijdsfasering
inbouwen waarbij wij bij elk wets–
ontwerp aan elkaar moeten vragen
waarom het zoveel tijd heeft gekost.
Dan kan immers elke procedure op
zichzelf weer tijdrovend worden.

Het is inderdaad juist dat er nog
een fout in het wetsontwerp zat.
Zowel de heer Van den Berg als
mevrouw Verspaget heeft daar op
gewezen. Ik heb inmiddels een nota
van verbetering of wijziging gete–
kend. Wij zijn de Kamer vanzelfspre–
kend zeer dankbaar dat zij ons
behoed heeft voor het maken van
deze fout.

De heer Leerling heeft een groot
aantal onderwerpen naar voren
gebracht. Aan de ene kant zei hij dat
hij zich zeer wel kon vinden in het
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wetsontwerp, maar aan de andere
kant had hij toch enkele vragen.

De heer Leerlmg sprak onder
andere over het maximumbedrag van
de dwangsom. De dwangsom wordt
vastgesteld per tijdseenheid of per
overtreding. De verplichting om een
maximumbedrag vast te stellen
waarboven geen dwangsom meer
wordt verbeurd, is bedoeld om de
bovengrens te bepalen, want anders
kan het verbeuren jaren doorlopen.
Als het maximumbedrag is verbeurd
en als de overtreding voortduurt, dan
is de dwangsom niet effectief. Dan is
opnieuw de afweging aan de orde die
in deze totaliteit aan de orde is,
namelijk de afweging tussen de
instrumenten die worden ingezet. Als
je moet constateren dat een
instrument dat je hebt mgezet, niet
leidt tot het beoogde doel, dan is de
afweging met andere instrumenten
opnieuw aan de orde. In die zin zie ik
niet dat er op dat punt problemen
rijzen.

De heer Leerling heeft evenals
anderen gesproken over de vraag of
de dwangsom vooral op verzoek van
de milieubeweging wordt gehan–
teerd. Ik kom hier straks nog op
terug, maar ik zeg nu al dat het voor
de milieubeweging mogelijk is om
een dwangsom te vragen. Deze
mogelijkheid is echter niet vooral om
die reden mgevoerd De bedoeling
van de vragen die door velen naar
voren zijn gebracht, was niet alleen
gelegen in het bepalen van een
positie voor de milieubeweging. Wij
wilden het juist mogelijk maken dat
derden in het algemeen — ik kom
hierop nog terug in antwoord op het
betoog van de heer Esselink — ervan
gebruik kunnen maken, omdat
iedereen last of milieuhinder kan
ondervinden. Op grond van het
laatste kan ledereen als belangheb–
bende worden aangemerkt.

Onder anderen door de heer
Willems is gevraagd wat het
gelaedeerde bedrag feitelijk toevoegt
aan de hele afweging. De hoogte van
de dwangsom uit het wetsontwerp
wördt gerelateerd aan de beoogde
werking en aan het gelaedeerde
belang. Dit criterium voegt een
belangrijk element aan de afweging
toe, namelijk het proportionaliteitsbe–
ginsel. Dit wil zeggen: milieu weinig
geschonden, dwangsom niet hoog,
ofwel milieu ernstig geschonden,
dwangsom erg hoog. Voor zeer
ernstige milieu-overtredingen kunnen
dus hoge dwangsommen voorkomen,
zonder dat dit in strijd komt met het

algemene beglnsel van behoorlijk
bestuur. In die zin zijn de twee
begrippen opgenomen. Ik kom
overigens in het antwoord aan de
heer Willems afzonderlijk hierop
terug.

De heer Van Middelkoop heeft in
het algemeen uiteengezet welke
uitgangspunten hij hanteert, niet
alleen voor het formuleren van het
beleid, maar ook voor het handhaven
ervan. Ook heeft hij nog eens onder
woorden gebracht dat wij zaken die
vroeger niet op geld te waarderen
waren, inmiddels wel zo moeten
waarderen, niet alleen omdat wij er
nu hinder van kunnen ondervinden,
maar ook voor de doelstellingen op
lange termijn en de verplichtingen
die er op dit punt zijn.

Hij is in het bijzonder ingegaan op
de vraag of de dwangsom gebruikt
kan worden in een situatie waarin
een bedrijf niet over een vergunning
beschikt. Wij kunnen er lang of breed
over praten, maar de zaak is als
volgt. Als er moet worden opgetre–
den tegen een bedrijf zonder
vergunning, neemt het opleggen van
een dwangsom niets weg van deze
overtreding. Er kan geen termijn in de
geest van de wet gesteld worden die
hieraan een einde maakt. De
overtreding als zodanig is het
bedrijven zonder vergunning. De
vraag is dan of hierop met dit middel
een antwoord wordt gegeven. Nee,
dus. Een bedrijf heeft geen vergun–
ning en mag dus niet functioneren.

Door de vergunningstermijnen kan
het bijna niet anders dan dat met dit
middel een langdurige gedoogsitua–
tie ontstaat. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn met de inzet van dit
instrument. In de situatie waarin een
bedrijf geen vergunning heeft en een
dwangsom wordt opgelegd, waarna
een vergunning wordt aangevraagd,
is geen einde aan de overtreding als
zodanig gemaakt. De overtreding is
namelijk het functioneren zonder
vergunning. Daarom hebben wij in de
schriftelijke voorbereiding keer op
keer gezegd dat je er op die manier
niet uitkomt. Feitelijk kan de overtre–
ding als zodanig zo niet ongedaan
gemaakt worden. Het verbeuren van
de dwangsom verandert er ook niets
aan. Dan functioneert het bedrijf nog
steeds zonder dat het over een
vergunning beschikt. Dit maakt de
situatie anders dan andere gevallen
en daarom hebben wij keer op keer
gezegd dat zo geen antwoord
gevonden kan worden en dat het in

dat geval geen effectief instrument
is.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
moet de toelichting van de minister
even op mij laten inwerken, maar ik
stel hem op dit moment toch al een
vraag. Wat is de betekenis van de
exegese van de minister voor de
desbetreffende overheidsorganen? Is
dit de manier waarop hij de wet leest,
of bevat de wet deze mogelijkheid
überhaupt niet? Hij kan het wel zo
vmden, maar ik heb al gezegd dat ik
het niet uit de wettekst haal.

Minister Alders: De memorievan
toelichting en de schriftelijke
behandeling maken onderdeel uit van
de interpretatie van de wet. Er komt
in dit geval nog wat bij, namelijk de
werking van het desbetreffende
artikel van de Hinderwet. Daarover
bestaat jurisprudentie, waaruit het
duidelijk wordt dat het instrument op
die manier niet kan functioneren.

De heer Van Middelkoop (GPV): In
artikel 28a van de Hinderwet is de
mogelijkheid welbewust opgenomen.
Ik weet dat de jurisprudentie zeer
restrictief is, maar wij geven nu een
opwaardering aan de dwangsom als
sanctie en dan kun je dus niet
zomaar op de jurisprudentie terugval–
len.

Minister Alders: Ik moet mede
beoordelen in hoeverre het gehan–
teerde middel het doel bereikt. Dit is
de afweging die het bestuur maakt,
en het is ook de afweging die
uiteindelijk getoetst wordt. Het
toepassen van het middel maakt
geen einde aan de overtreding en dat
is cruciaal in de beoordeling ervan.

Voorzitter! De heer Van Middel–
koop heeft gesproken over de
termijn, genoemd in artikel 61 ap. Het
gaat daarbij om situaties waarin het
onvermijdelijk is om een einde te
maken aan de overtreding. De
dwangsom zou anders gaan werken
als een boete. Dat is de strekking van
de termijn, zoals wij die hanteren. Wij
hebben gezegd dat de toepassing
moet worden overgelaten aan de
bestuursorganen, dat in concrete
gevallen kan beoordelen of en welke
termijn nodig is. Een en ander moet
blijven binnen het geschetste,
beperkte doel van de termijn. De
termijn is aan zaken gebonden. Het
voorbeeld van de vragensteller -
geen geld voor geluidarme machine
— is geen geval waarop artikel 61ap
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van toepassing kan zijn. Omdat het
geld ontbreekt, zou de situatie
feitelijk kunnen voortduren. De
termijnen die daar beschreven zijn,
zijn tweeërlei. Allereerst gaat het om
de termijn, als de feitelijke situatie
ongedaan kan worden gemaakt.
Daarnaast gaat om de termijn die
nodig is om een en ander structureel
ongedaan te maken. In het genoem–
de voorbeeld is het argument dat er
geen geld is. Als de termijnen daarop
betrekking hebben, zal de situatie
feitelijk toch gedoogd worden.

De heer Esselink heeft gesproken
over de wetten en de normen. Ik heb
geprobeerd, in het eerste deel van
mijn betoog aan te geven dat ik het
met de hoofdlijnen van zijn verhaal
volstrekt eens ben. Wij realiseren ons
echter beiden dat er nog enige tijd
nodig is om die situatie ook te
bereiken. Ik heb al geschetst dat er
hard aan wordt gewerkt — niet alleen
door de rijksoverheid, maar ook door
de andere overheden! — om die
situatie te bereiken. Ik heb al tijdens
de begrotingsbehandeling aangege–
ven dat ook voor de vele gedoogsitu–
aties een oplossing moet worden
gevonden.

De heer Esselmk heeft gezegd dat
ik wel snel door de bocht ben
gegaan. Hij vond het leuk om gelijk te
krijgen, maar hij had liever gehad dat
ik vervolgens had gezegd dat hij in
alle omstandigheden gelijk heeft. Je
maakt een keuze bij het reageren op
datgene wat er gebeurt. Argumenten
overtuigen soms. Dan kun je ook
gewoon zeggen: die argumenten
hebben mij overtuigd, ik ga dus
akkoord Het is niet alleen leuk om
soms gelijk te krijgen en gelijk te
geven; het kan vooral nuttig zijn. Je
bent immers overtuigd.

Wij hebben erop gewezen waarom
wij het begrip "passender" hebben
gehanteerd. Het vloeide voort uit de
bepalingen die wij elders kennen,
met name in de Gemeentewet. Uit
oogpunt van harmonisatie van
wetgeving hebben wij daarvoor
gekozen. Misschien verwachten wij
ook een harmonisatie van opvattin–
gen als wij hier over meer wetten
praten.

Je kunt met elkaar tot de conclusie
komen — dat is dus ook gebeurd in
de tot nu toe gevoerde discussies —
dat er uit oogpunt van milieuwetge–
ving geen behoefte bestaat aan het
begrip "passender". Sterker nog, bij
de Hinderwet en bij de Wet bodem–
bescherming bleek "passender" zelfs
in de praktijk een belemmering te

zijn. De vraag is dan vervolgens: nu
wij deze weg zijn opgegaan, zegt dat
misschien ook wel iets over de
behandeling van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Gemeentewet? Het
kan nu dus ook omgekeerd gaan
werken. Wij hebben ons gekoppeld
aan de hele behandeling, zoals die
tot nu toe heeft plaatsgevonden. Dat
was de opzet van de argumentatie,
die destijds niet was voorzien maar
die wel het gevolg was van de
gedachtenwisseling tussen regering
en parlement. Het is niet geheel
vreemd dat je vanuit de opzet van
wetgeving op een bepaald moment
daarvoor kiest.

Ik ben het ook volstrekt met de
heer Esselink eens dat gemeenten,
provmcies en waterschappen goed in
staat zijn zelf de inzet van de
dwangsom te bepalen Ook daarover
verschllen wij dus niet van mening. Ik
ben het ook eens met zijn opmerking
dat het criterium milieubelang in
artikel 61 ap op zichzelf voldoende is.
Het schrappen van het woord
"passender" maakt het instrument
dwangsom wat breder inzetbaar. Dat
is gunstig voor het handhavingsbe–
leid. Niet alleen de heer Esselink,
maar ook de heer Willems heeft
gevraagd om op dat punt nog eens
een uiteenzetting te geven. Ik hoop
dat ik aan dat verzoek in ruime mate
heb voldaan.

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ik ben blij met deze
nadere toelichting van de schriftelijke
gedachtenwisseling door de minister.
Heeft hij over deze gedachtengang
ook met zijn collega van Binnenland–
se Zaken gesproken? Deze week
hebben wij namelijk de memorie van
antwoord bij voorstellen ten aanzien
van de Gemeentewet gekregen. In
dat stuk heb ik geen passage kunnen
vinden waaruit bleek, dat deze
gedachte ook bij de minister van
Binnenlandse Zaken is doorgebroken.
Wellicht kan de minister in het
kabinet nog wat zendingswerk doen
en daar met dezelfde overtuigings–
kracht die wij tegenover hem aan de
dag hebben gelegd, zijn inbreng
leveren.

Minister Alders Willen volgens u
dan evenveel leden van de Kamer tot
wijziging van dit begrip in de
Gemeentewet komen als er tot
wijzing hiervan in deze wet willen
komen? De vraag is dan wie het
zendingswerk moet verrichten. Ik wil

wel nagaan hoe dat zit, maar ik stel
deze vraag wel.

De heer Esselmk heeft vervolgens
een aantal situaties geschetst. Die
betroffen de inning van de dwangs–
om. Bij de eerste situatie ging het om
het volgende. De dwangsom is op
verzoek van een derde opgelegd.
Daarbij ging de afgevaardigde ervan
uit, dat de dwangsom a contre-coeur
is opgelegd. Dat behoeft natuurlijk
niet altijd zo te zijn. Anderen kunnen
je ook op een bepaalde situatie
attenderen.

Vanaf het moment waarop de
dwangsom is opgelegd, verschilt de
situatie natuurlijk niet van welke
andere dan ook. Er is dan geen reden
om anders te handelen dan bij
dwangsom op eigen initiatief, want
het gaat om een overtreding van de
milieuvoorschriften. In die context
wordt de constatering gedaan. Indien
de situatie is gecreëerd waarin het
bevoegd gezag, weliswaar niet op
eigen initiatief, maar door anderen
ergens op geattendeerd tot die
maatregel is overgegaan, is zij op dat
moment ervan overtuigd dat er reden
voor die maatregel is. Vervolgens zal
men die maatregel toepassen. Daar
ga ik zelf van uit. Dat vertrouwen
mag men in de overheid hebben.
Indien er sprake is van overtreding
van milieuvoorschriften, zal men dus
de maatregelen toepassen. Ove–
rigens wijs ik erop, dat een derde wel
degelijk kan verzoeken tot inning over
te gaan. In die zin is er dus sprake
van verschillende mogelijkheden.

De tweede situatie die de geachte
afgevaardigde aangaf, is iets
ingewikkelder. Daarbij is sprake van
het opleggen van een dwangsom en
kan er worden verbeurd, want de
overtreding is geconstateerd. De
termijn is wel verlopen. Zo moet ik de
casuspositie verstaan. Nadat de
termijn verlopen is, wordt alsnog de
overtreding gecorrigeerd. Dan zou
een afweging gemaakt moeten
worden, want als de dwangsom
alsnog verbeurd zou worden
verklaard, zou dat het faillissement
van het bedrijf kunnen betekenen.

Voor een dergelijke situatie kun je
naar mijn mening niet een algemeen
antwoord formuleren. Ik zou kunnen
zeggen, dat de dwangsom is gericht
op het beschermen van het milieu.
Een slechte economische situatie van
een bedrijf kan en mag nooit een
argument zijn om tot milieu-overtre–
ding over te gaan. Daarom zou ik
geen andere keus hebben dan in een
dergelijke situatie tot effectuering
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over te gaan. De afgevaardigde
schetst echter de situatie waarbij de
termijnen verlopen zijn en de
dwangsom nog niet verbeurd is
verklaard. Er is dus nog niet sprake
van handelend optreden. Inmiddels is
het bedrijf tot correctie gekomen.
Zou men dan een faillissement
kunnen creëren, dan is er sprake van
een bestuurlijk afweging. Hoe moet
je in die situatie handelen? Wij zijn in
staat, veel van dergelijke zeer
expliciete casusposities met elkaar te
bespreken zonder daarvoor een
oplossing te vinden.

De geachte afgevaardigde heeft
gesproken over de belastmg van de
Raad van State. Zeker, het ligt voor
de hand dat de introductie van de
dwangsommaatregel tot meer werk
voor de Afdeiing geschillen van
bestuur van de Raad van State zal
leiden. Hoeveel extra werk zal
ontstaan, is op voorhand niet te
ramen. Daarom is het voor mij ook
niet mogelijk budgettaire voorzienin–
gen te treffen. Ik wijs er overigens
op, dat het aan de Raad van State is,
de knelpunten te signaleren en die
onder de aandacht van de minister
van Binnenlandse Zaken te brengen.
Hierover hebben wij al eerder
gesproken.

De heer Esselink wilde nog even
stilstaan bij de vraag waarom niet
over derde belanghebbende wordt
gesproken, maar over "een ieder".
Dat is een bewuste keus geweest. Op
verschillende momenten is over het
begrip "belanghebbende" gespro–
ken. Vaak leidde die discussie tot de
vraag of iemand zich een belangheb–
bende vindt, of dat ook aangetoond
moet worden dat hij het is. Dat is de
reden dat vaak een toetsingsverplich–
ting nodig is. Als die toetsingsver–
plichting er niet is, ontstaan onduide–
lijkheden. Het woord "belanghebben–
de" betekent voor velen in veel
gevallen "een directe relatie met". In
de milieuwetgeving is ervoor gekozen
om het bevoegd gezag niet met die
toetsing te belasten. Het gaat niet
om iemands status, maar om de
irihoud van wat hij of zij te melden
heeft. Dat is bepalend volgens
hetgeen wij in de milieuwetgeving
hebben opgenomen. Daarom is bij de
opzet van het dwangsomverzoek in
de VAR, hetgeen hier is overgeno–
men, voor die formulering gekozen.
Men behoeft dus niet aan te tonen
dat men in de omgeving woont en
fysiek hinder ondervindt. Slechts de
inhoud van het bezwaar is bepalend.

De heer Willems heeft in alles

haast; de wetgeving heeft haast, het
NMP-plus heeft haast. Ik ben dat in
al die gevallen met hem eens Toch
lukt het niet elke dag, maar dit
terzijde. Aan de ene kant meent de
heer Willems dat wij moeten
beschikken over flexibele instrumen–
ten en dat het goed is dat wij
daaraan nu een instrument toevoe–
gen. Aan de andere kant vraagt hij in
zijn inbreng twee keer aan mij, ervan
te getuigen dat de andere instrumen–
ten ook nog worden ingezet. Als het
bij de dwangsom om een volwaardig
instrument gaat, zoals hij stelt, dan is
dus echt de afweging aan de orde. In
mijn algemene inleiding heb ik erop
gewezen dat in ons omgaan met de
inspectie– en handhavingstaak nog
sprake is van veel ontwikkeling. Ik
ben het volstrekt met de heer
Willems eens dat niet alleen maar
een overtreding moet worden
geconstateerd, maar dat je ook wat
met die constatering moet doen.

Formeel-juridisch heeft de
dwangsom een zelfstandige plaats
naast de andere handhavingsmidde–
len gekregen. Toch blijft er naar mijn
mening een nauw verband met de
bestuursdwangbevoegdheden. De
bevoegdheid van het opleggen van
een dwangsom is gekoppeld aan de
bestuurdwangbevoegdheid. Van
geval tot geval zal het bevoegd gezag
een keuze moeten maken tussen
toepassmg van bestuursdwang of de
oplegging van een dwangsom. Door
deze formulering, hetgeen de
strekking was van de inbreng en van
ons antwoord daarop, is op voorhand
minder goed aan te geven welk
handhavingsmlddel zal worden
ingezet. Ik heb al getracht aan te
geven dat er situaties kunnen zijn
waarin het ene middel effectiever is
dan het andere, bijvoorbeeld bij het
ontbreken van de vergunning. Ik heb
zelfs net aangegeven, dat zich
situaties kunnen voordoen waarin de
dwangsom geen effectief handha–
vingsmiddel is. Daarbij is dus die
afweging weer aan de orde.

De heer Willems (Groen Links): Als
de huidige dwangsomregeling wordt
overgenomen in de VAR, vervalt het
instrument van de imperatieve
sluiting, zoals dat nu in artikel 28 van
de Hmderwet is geregeld. Mijn
redenering was erop gericht, dat wij
dit moeten heroverwegen en ook die
imperatieve sluiting alsnog als een
van de mogelijke sancties moeten
handhaven. Wij komen daar straks bij
de behandeling van de VAR op terug.

Nu wordt echter de indruk gewekt
dat dit ene instrument wordt
afgeschaft en vervangen door die
dwangsom. Dan zouden wij op de
verkeerde weg zijn.

Minister Alders: Ik ben het met u
eens, dat wij noch in de ene richting,
noch in de andere richting moeten
vooruitlopen op die discussie. Dan
heb ik ook de tijd om langer over uw
opmerking na te denken.

De heer Willems heeft gevraagd
waarom de dwangsom niet in andere
milieuwetten dan de WABM is
opgenomen. Ik denk dat hier sprake
is van een misverstand. De dwangs–
omregeling is immers wel van
toepassing op de wetten die in het
voorgestelde artikel 61an zijn
opgenomen. Dat zijn er maar een
paar minder dan in de VAR. De reden
daarvoor is in de nota naar aanleiding
van het eindverslag opgenomen. Ik
ben het niettemin eens met de
stelhng, dat de behandeling van de
VAR snel moet volgen en dat wij
daarbij mede op die vraag kunnen
terugkomen.

De heer Willems heeft erop
gewezen dat de dwangsom ook niet
van toepassing is op de Grondwater–
wet en de Bestrijdingsmiddelenwet.
Ook hierop zijn wij tijdens de
schriftelijke voorbereiding ingegaan.
De Grondwaterwet heeft inderdaad
wel een belangrijke functie bij het
milieubeheer, maar zij is niet zonder
meer te kwalificeren als een echte
milieuwet. Zij heeft immers ook een
functie voor de waterhuishouding.
Daarom is er in het wetsvoorstel VAR
van afgezien, de Grondwaterwet
onder de reikwijdte van het hoofd–
stuk "handhaving" en dus van het
wetsvoorstel dwangsom te brengen.
De discussie hierover is aan de orde
bij de behandeling van de VAR.
Anders zouden wij een verbreding
aan de discussie over het onderhavi–
ge voorstel geven die de vraag van
de heer Korthals Altes uit het begin
van zijn betoog nog pregnanter had
gemaakt. Wij kunnen het ons nu
veroorloven om op deze manier te
handelen, omdat wij er een deel
uitgehaald hebben zonder in de
systematiek wijzigingen aan te
brengen. Ik stel dan ookvoor.de
discussie alsdan te voeren.

Vervolgens kom ik te spreken over
de amendementen van de heer
Willems op de stukken nrs. 13 en 14.
De heer Willems heeft gezegd dat hij
bij de voorbereiding van zijn amende–
menten assistentie heeft gekregen
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van mijn departement. Hij heeft
gezegd dat de ambtenaren eerst
gewezen hebben op een bepaalde
mogelijkheid en dat ze later ook nog
een andere hebben genoemd. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
aangegeven is dat het eerstgenoem–
de een mogelijkheid is om antwoord
te geven op de vragen ter zake in de
schriftelijke voorbereiding. Je zou in
dat opzicht kunnen spreken van een
marginaal verschil. Voor een
duidelijker onderscheid zou tot een
verdergaand amendement moeten
worden gekomen. Dat is ook het
verschil tussen het amendement op
stuk nr. 13 en het amendement op
stuk nr. 14. Het amendement op stuk
nr. 13 houdt een marginale wijziging
in. Daarin wordt nog steeds inhoud
gegeven aan de proportionaliteit. Het
amendement op stuk nr. 14 reikt
verder. Hierbij is de vraag aan de
orde of de redelijke verhouding
tussen de zwaarte van de overtreding
en de hoogte van de dwangsom
gehandhaafd wordt. Feitelijk is de
vraag aan de orde of het proportio–
naliteitsbeginsel daarop nog wel van
toepassing is. Dit amendement bevat
mijns inziens een te zware inzet. Het
eerste amendement betreft een
afweging die met elkaar gemaakt
moet worden. In de schriftelijke
voorbereiding heeft die afweging ook
plaatsgevonden. Geconstateerd moet
worden dat wij een heel eind met
elkaar gekomen zijn inzake de vraag
hoe de verhouding tussen de twee
eerdergenoemde zaken er uit moet
zien. In dat kader zie ik het amende–
ment op stuk nr. 13. Er kan dan met
elkaar een keuze worden gedaan.
Daarin zit nog steeds het element
van evenwicht. Ik zeg eerlijk dat dit
evenwicht ook op de voorgestelde
manier tot uitdrukking gebracht kan
worden. Het amendement op stuk nr.
14 gaat dus echt een paar stappen
verder. Overigens, ik weet niet of
beide amendementen nog steeds in
behandeling zijn...

De voorzitter Ik wijs erop, dat het
amendement op stuk nr. 14 dient ter
vervanging van het amendement op
stuk nr. 13. Uitsluitend het amende–
ment op stuk nr. 14 is nu aan de
orde.

De heer Willems (Groen Links): Dat
zou zo zijn, als u dat zo beslist.
Echter, gelet op de nadere toelich–
ting van de minister behoud ik mij het
recht voor, beide amendementen nog
even naast elkaarte houden in de

discussie. Ik ben namelijk zeer
verrast door de uitleg van de
minister. Ik kom er in mijn tweede
termijn graag op terug.

De voorzitter: In ieder geval maakt
het amendement op stuk nr. 13 nog
onderdeel uit van de stukken. In die
zin kan dus verwezen worden naar dit
amendement, maar op dit moment is
strikt formeel gezien uitsluitend het
amendement op stuk nr. 14 aan de
orde.

Minister Alders Ik ben in ieder geval
blij dat ik de heer Willems mijn
overwegingen ter zake heb meege–
geven.

De heer Van den Berg heeft een
aantal positieve opmerkingen
gemaakt over het onderhavige
wetsvoorstel. Hij heeft onder andere
gesproken over de snelheid waarmee
bepaalde zaken gewijzigd zijn.
Daarnaast heeft hij nog een aantal
vragen gesteld. In antwoord op zijn
vraag waarom gekozen is voor een
dwangsom op verzoek, merk ik het
volgende op. In het wetsvoorstel
VAR, waaraan het onderhavige
wetsvoorstel is ontleend, is de term
"dwangsom op verzoek" al opgeno–
men. In die zin is er sprake van een
bepaalde lijn. In de praktijk heeft de
wetgever in de gedane voorstellen de
behoefte ter zake onderkend. De
reden waarom wij er aanvankelijk van
af hebben gezien, is gelegen in de
vraag of het verstandig is, wanneer
een deel van een wetsvoorstel er uit
gelicht wordt in het kader van een
snelle behandeling, om zaken van
principiële aard te betrekken bij dat
met grote snelheid uitgebrachte
wetsvoorstel.

Die vraag lag er en die moest
mede beoordeeld worden tegen de
achtergrond van de schriftelijke
voorbereiding, waarin de Kamer
heeft aangegeven dat er toch een
mogelijkheid is om die discussie met
elkaar te voeren. Ik moest dus
opnieuw een afweging maken. Ik
meen dat het geheel tegen die
achtergrond moet worden bezien.

Dan kom ik bij de meer principiële
kant van de zaak. In feite ondervindt
de burger hinder en last van een
activiteit van een ander en wordt
daarmee geconfronteerd. Die burger
heeft geen mogelijkheden om
daartegen handelend op te treden en
hij kan de ander alleen maar verzoe–
ken ervan af te zien. In zo'n geval is
het te verdedigen dat degene die
hinder en last ondervindt een

bevoegdheid krijgt - in dit geval een
omschreven bevoegdheid —
waardoor een afweging door het
bevoegd gezag zal plaatsvinden. Je
kunt zelfs nog een stap verder gaan
en zeggen dat de burger niet de last
hoeft te dragen van een nalatige
overheid. Ik sluit nu dus twee
situaties in. In de eerste plaats doel
ik op een situatie waarin wordt
gesignaleerd dat last en hinder wordt
ondervonden en waarin naar
aanleiding daarvan om actie wordt
gevraagd. In de tweede plaats zijn er
situaties denkbaar waarin er sprake is
van een niet handelende overheid,
die langs die weg wel aangesproken
kan worden. Dat is dan ook de enige
mogelijkheid voor die burger, omdat
hij degene is die hinder ondervindt.

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! De minister zegt dat dit
de enige mogelijkheid voor de burger
is. Dit soort zaken wordt nu echter
ook afgedwongen, maar dan via de
burgerlijke rechter. Ik doel op actie
op grond van de onrechtmatige
daad. Er is dus een middel. Dan moet
je toch overwegen of in de praktijk
gebleken is dat er behoefte bestaat
aan dit verderstrekkende middel. Ik
kan de argumentatie van de minister
op zichzelf wel volgen. Hij zei dat dit
punt is opgenomen in het andere
wetsontwerp, maar dat de Kamer te
kennen heeft gegeven dat dit punt in
het onderhavige wetsontwerp
opgenomen moet worden. Dat neemt
echter niet weg dat wij dan nu bij
deze gelegenheid de principiële
discussie op dit punt over de
inhoudelijke argumenten voeren.
Daarom blijft mijn vraag: is in de
praktijk gebleken dat dit nodig is?

Minister Alders: Ik heb er al op
gewezen dat het hierbij gaat om de
beoordeling van de gehele situatie. Ik
ben niet voor niets begonnen met
aan te geven dat handhaving in zijn
algemeenheid in de gegeven situatie
niet alleen maar een zaak is waarover
overheden met elkaar discussiëren;
het komt steeds meer voor dat de
burger getroffen wordt, last of hinder
ondervindt en zich tot het bevoegd
gezag wendt met het verzoek om
handelend op te treden. Nu is het
punt aan de orde dat de burger die
hinder en last ondervindt of gecon–
fronteerd wordt met een nalatige
overheid een bevoegdheid krijgt
waardoor het bevoegd gezag
gedwongen wordt, een afweging te
maken. De burger verzoekt het
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bevoegd gezag om de afweging te
maken. Het blijft dus een afweging
van het bevoegd gezag. De burger
heeft echter weer de mogelijkheid, in
beroep te gaan indien het bevoegd
gezag meent dat er geen belastende
omstandigheden zijn. Het bevoegd
gezag maakt de afweging en die
wordt niet verschoven naar een
andere instantie. De burger stelt een
vraag om tot handelen over te gaan.
Het komt ook meer en meer voor dat
burgers de overheid individueel en
georganiseerd aanspreken op haar
verantwoordelijkheden.

De heer Van den Berg (SGP): Ik ben
het tot op grote hoogte met de
minister eens, maar wij moeten er
wel aan vasthouden dat de overheid
verantwoordelijk is voor de handha–
ving. Wij moeten dit natuurlijk niet
zien als een handhavingsinstrument
voor de burger. Dat kan niet, want
dan zouden wij een principiële grens
overschrijden. Het zou dus ook -
daarom heb ik ook mijn reserves —
een ongewenste ontwikkeling kunnen
zijn als de overheid niet meer in volle
vnjheid kan beslissen. Dit zou i.et
geval zijn als er sprake zou zijn van
een omgekeerde bewijslast. De
overheid moet dan in feite bewijzen
waarom zij van deze bevoegdheid
geen gebruik wil maken. De overheid
moet handhaven. Daar moeten wij
het over eens zijn. Ik ben er niet op
tegen dat de burger wat dat betreft
een ingang heeft. Die is er nu ook.
Het nieuwe instrument is echter
verstrekkender. Ik vrees dat wij
hiermee ook naar de andere kant
kunnen doorslaan.

Minister Alders: Ik ben het volstrekt
met u eens. Daarom ben ik hierover
begonnen, anders had ik kunnen
denken: de burgers zullen wel in
actie komen en daardoor worden de
andere overheden erop geattendeerd
dat zij iets moeten doen. Nee, ik heb
uitdrukkelijk geschetst dat het aan
ons is — dus ook aan de minister —
om anderen erop te wijzen dat een
taak volop uitgevoerd dient te
worden. Wij moeten op dat punt tot
een aanzienlijke intensivering komen,
niet alleen als het gaat om de
controle en de inspectie, maar ook
als het gaat om het toepassen van de
bestuursmiddelen en dwangmiddelen
die ons ter beschikking staan.
Gegeven die situatie is er een andere
vraag aan de orde. Als er een verzoek
wordt gedeponeerd, dan blijft de
afweging, ook in het kader van dit

wetsvoorstel, of een situatie zodanig
is dat hierbij bestuursdwang
toegepast dient te worden. Het blijft
een kwestie van het bevoegd gezag,
waarmee de ander het niet eens
behoeft te zijn en waartegen hij in
actie kan komen.

De heer van den Berg heeft
gesproken over een stortvloed van
dwangsomverzoeken. Ik denk niet
dat je die moet verwachten. Dit heeft
alles te maken met de mate waarin
wij er in de komende tijd in slagen
om voortgang te boeken.

De heer Van den Berg heeft ook de
vraag gesteld bij welke rechter je in
beroep kunt gaan tegen het opleggen
van een dwangsom. In het wetsvoor–
stel is tegen het opleggen van een
dwangsom beroep opengesteld op
de Kroon. Dit is in overeenstemming
met de mogelijkheid tot het instellen
van een beroep overal elders in de
milieuwetgeving. Zoals bekend is, als
gevolg van de Tijdelijke wet kroonge–
schillen, dit beroep in de praktijk het
instellen van een beroep bij de
Afdeling geschillen van de Raad van
State. Er zijn in het kader van het
totaal van de samenhang dus geen
redenen om niet voor het kroonbe–
roep te kiezen.

De heer Van den Berg heeft
gesproken over de drietrapsraket:
dwangsom, VAR, Algemene wet
bestuursrecht. Met deze aanduiding
kan ik instemmen. Een wijziging van
de WABM beoogt uniformiteit in alle
milieuwetgeving. De Algemene wet
bestuursrecht beoogt uniformiteit
voor het gohele bestuursrecht. Hier
komen wij aan de vraag van de
voortgang en de snelheid. Wij weten
dat de regeringscommissaris pas
volgend jaar het vraagstuk van de
dwangsom op zijn agenda heeft
staan. Als wij nu over de voortschrij–
ding van de processen in de tijd
spreken, dan moeten wij natuurlijk
wel rekening houden met de positie
waar men zich bevindt bij de
voortgang van de processen.

Op de samenhang met de Ge–
meente– en de Provinciewet heb ik
reeds gewezen. Ik heb de vraag
omgekeerd geformuleerd. De
discussie die eerder tussen regering
en parlement heeft plaatsgevonden,
heeft ertoe geleid dat bepalingen in
de Gemeente– en de Provinciewet
juist aangescherpt zijn ten aanzien
van de eerdere voorstellen. Dat was
onze invalshoek. Nu de Kamer heeft
gezegd dat het in dit geval niet dient
te gebeuren, zal uiteindelijk de
beoordeling moeten plaatsvinden of

het schrappen van dit begrip
specifiek is voor de situatie bij de
milieuwetgeving, of dat de beweging
die wij nu inzetten een meer alge–
meen karakter heeft en dus ook
gevolgen moet hebben voor de
Provincie– en de Gemeentewet. Ik
heb de heer Willems reeds gevraagd
om aan zijn kant enig onderzoek te
doen. Ik heb van mijn kant aangebo–
den om er ook nog eens over te
praten.

De heer Van den Berg (SGP):
Voorzitter! Het ligt nog iets anders. Ik
heb de drietrapsraket al genoemd.
Maar daarnaast hebben wij in de
organieke wetten deze regelingen
ook. Ik heb het voorbeeld van de
Waterschapswet genoemd. Ik begrijp
wel dat dit nu in dit voorstel opgeno–
men wordt. Maar mij is nog steeds
niet duidelijk, waarom het dan weer
in een andere vorm wordt opgeno–
men. Ik heb een aantal punten
genoemd die wel in de Waterschaps–
wet staan maar niet in dit wetsvoor–
stel. Kortom, de regelingen die op dit
moment op verschillende plaatsen
worden gecodificeerd, zijn onderling
bepaald niet in harmonie. Het is mij
niet duidelijk waarom. Het lijkt mij
überhaupt erg onoverzichtelijk voor
de bestuurders die hiermee te maken
hebben.

Minister Alders Ik ben het met u
eens dat wij hieraan in de drietraps–
raket aandacht moeten besteden. Wij
hebben bij de volgende trap de
mogelijkheid om hieraan opnieuw
aandacht te besteden, dus om uw
vraag in het bredere kader te
beantwoorden.

De vraag is gesteld of de gebrekki–
ge sanctiemiddelen de oorzaak zijn
van het gedogen. De geschiedenis
van dit wetsontwerp laat zien dat de
provincies, de gemeenten en de
waterschappen in eerdere discussies
over de handhavingsinstrumenten
aan ons gevraagd hebben om dit
instrument toe te voegen. In die zin
mogen wij veronderstellen dat er
enige relatie is.

Tot slot kom ik bij de opmerkingen
die mevrouw Schimmel heeft
gemaakt. Ik wil erop wijzen dat de
mogelijkheid van een dwangsom
ingevolge de Hinderwet niet zo veel
wordt gebruikt. Je zou kunnen
zeggen dat hiervan in het begin, bij
de start, enthousiast gebruik
gemaakt is, misschien wel te
enthousiast. Vervolgens heeft
jurisprudentie uitgewezen dat er een
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wat andere toepassing zou moeten
zijn. Inmiddels weet men aan de
hand van de jurisprudentie wat wel
en wat niet kan. Het aantal beroepen
dat per jaar ingesteld wordt, is 45 tot
50. Als wij hier ervaringsgegevens op
loslaten, dan blijkt dat in ongeveer
25% van de gevallen beroep wordt
ingesteld. Het gaat dan dus om
minstens 200 gevallen per jaar.
Anders moeten wij met elkaar
veronderstellen dat elke hinderwet–
vergunning overtreden wordt. Het
blijft een afweging in hoeverre
instrumenten wel of niet toegepast
worden. Enige correctie was hier dus
wel een beetje op haar plaats.

Mevrouw Schimmel heeft ge–
vraagd, of dwangsom-oplegging de
mogelijkheid van strafrechtelijk
optreden onverlet laat. Feitelijk moet
dat van geval tot geval worden
beoordeeld, maar dat is in de huidige
situatie ook al zo. Zelfs in gevallen
waarin bestuursrechtelijk gehand–
haafd wordt, is het wel degelijk
mogelijk dat er ook strafrechtelijke
handhaving plaatsvindt en tegelijker–
tijd zelfs. Alleen moeten wij dat niet
in alle gevallen bevorderen. In ieder
geval sluit de regeling, zoals die er
ligt, niet uit dat na het een ook nog
het ander plaatsvindt.

Mevrouw Schimmel en de heer
Van Middelkoop hebben gesproken
over de inning van de dwangsom. In
het geval, dat de dwangsom wordt
geïnd, hebben wij niet zoveel
problemen. Het gaat echter om het
zeer bijzondere geval, dat de
dwangsom niet wordt geïnd. Dan
geldt geen plicht tot mededeling aan
belanghebbenden en omwonenden.
Het gaat om zeer speciale gevallen.
Het overheidsorgaan kan overigens
wel vrijwillig overgaan tot het doen
van de mededeling, dat men niet tot
inning overgaat. Als belanghebben–
den vragen waarom er niet wordt
geïnd, moet de overheid dit wel
motiveren. Zoals reeds in de
memorie van antwoord op pagina 10
is aangegeven, kunnen derde
belanghebbenden ook bij het
bevoegd gezag een verzoek indienen
om tot inning over te gaan. Als dit
niet gebeurt èn er ook geen andere
sanctie wordt toegepast, dan is er
feitelijk sprake van een weigering van
het bevoegd gezag, zoals bedoeld in
de Tijdelijke wet kroongeschillen en is
er dus beroep tegen mogelijk. Als je
die hele gang volgt, blijkt dat het
uiteindelijk een zaak is, die zich voor
beroep leent.

Dan ben ik weer terug bij de

discussie of er nu een schriftelijke
verplichting tot mededeling aan de
orde moet worden gesteld. Ik denk
dat wij daar in bredere zin met elkaar
over moeten discussiëren. Waarom
wèl in dit geval en niet bij andere
bestuursdwangmiddelen, als
uiteindelijk wordt besloten om niet
tot handelen over te gaan? Het blijft
in alle gevallen een moeihjk punt.

Mevrouw Schimmel heeft gezegd
aardig, dat u straks inkomsten hebt,
maar waar gaat u die precies voor
bestemmen? Het is op zichzelf
gunstig als er meer inkomsten zijn.
Dat geldt voor de provincie, de
gemeenten, de waterschappen en
het rijk, omdat wij dan mogelijkerwij–
ze wat meer aan de handhaving
kunnen doen. Ik denk overigens, dat
wij niet zonder meer direct kunnen
formuleren: wat je meer krijgt, moet
ook aan handhaving worden besteed.
Dat maakt een wat afhankelijke
positie, maar de mogelijkheid is er
wel degelijk. Het zijn uiteindelijk de
bestuursorganen zelf, die een
afweging maken van wat er gebeurt
met alle middelen die binnenkomen.
Ik vind niet, dat wij dit met elkaar
moeten vastleggen. Als minister zou
ik het eventueel wel willen, maar
voor het Rijk gelden weer andere
regels. Ik moet eerst met de minister
van Financiën regelen, dat ik het geld
mag houden, want volgens de regels
gaat het naar een hele andere plaats,
niet naar de minister die de inning
verricht.

In antwoord op de vraag, hoe ik er
zelf mee omga, zou ik willen zeggen
dat rnijn afweging dezeltde is als die
van elk ander bestuursorgaan. Ik heb
niet de neiging om de beschikking en
de mogelijkheden die ik heb, te laten
vervallen tot een dode letter. Alleen,
er is niet op voorhand aan te geven
waar en in welke mate dit instrument
in vergelijking met andere instrumen–
ten kan worden ingezet. Waar ik
eerder heb gesproken over het
handhavingsbeleid, dat ik voorsta en
het creëren van instrumenten, mag
men ervan overtuigd zijn, dat ik die
instrumenten niet alleen goed in m'n
hoofd heb, maar dat ik ook van
mening ben dat niet alleen moet
worden geconstateerd, dat er
overtredingen zijn, maar dat er ook
tegen moet worden opgetreden, wil
het beleid uiteindelijk effectief zijn.
En daarin moet ik beoordelen wat
mijn mogelijkheden en onmogelijkhe–
den zijn.

Ik denk dat het goed is, om de
vraag over de handhaving van eigen

inrichting mee te nemen bij het
wetsontwerp VAR. Hoe wij er
uiteindelijk mee om zouden kunnen
gaan, hoe dat moet, of wij moeten
veronderstellen dat het op die manier
niet kan en hoe wij het dan wel
zouden moeten regelen, dat zijn
allemaal moeilijke vragen, bijna net
zo moeilijk als de vraag waarmee de
heer Van Middelkoop zijn verhaal
afsloot. Hij vroeg: moet je eigenlijk
niet het hoger gezag de bevoegdheid
geven om het gezag dat geen
gebruik maakt van zijn bevoegdheden
daarop aan te spreken? Dat is bijna
de formulering van een aanwijzings–
bevoegdheid in zeer brede zin. Het is
wel een heel principiële vraag die hij
stelt, waarop ik nu ook het antwoord
niet weet. Ik vraag mij af, of wij beide
vragen wel vandaag zouden kunnen
beantwoorden alle gevolgen
overziende.

Wat de publikatie betreft, verzoek
ik de Kamer ermee akkoord te gaan
dat dit wordt meegenomen naar de
volgende keer. Wat moet onder
publikatie in het algemeen worden
verstaan? Wat voegt het toe? Een
derde belanghebbende kan vragen
om tot actie over te gaan. Daarover
zijn wij het eens. Dan is een situatie
aan de orde, waarin men meent, dat
tot handelen moet worden overge–
gaan, maar het bestuur het nalaat.
Dat gebeurt onder omstandigheden
waarin een ander alert is op hetgeen
het bevoegd gezag al dan niet doet.
Wij moeten wel met elkaar weten,
wat dit alles inhoudt. Het invoeren
van publikatieplicht is het invoeren
van bestuurslast, niet alleen voor
onszelf, maar ook voor anderen. Wij
moeten op dit punt terughoudend–
heid durven te betrachten. Wat is het
rechtsgevolg als er geen publikatie
is? Dit alles moeten wij onder ogen
zien. Het lijkt sympathiek, maar niet
vergeten moet worden dat niet alleen
voor de minister, maar ook voor
anderen dingen worden toegevoegd.
Laten wij hier nog eens zorgvuldig
naar kijken.

De voorzitter Indien het ernaar
uitziet dat de behandeling van dit
wetsvoorstel geheel en al voor zeven
uur kan worden afgerond, zal ik dat
bevorderen. Als na de tweede termijn
van de kant van de Kamer de indruk
bestaat, dat afhandeling voor zeven
uur niet lukt, zal ik voor een avond–
pauze schorsen.
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Verspaget

D

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ik heb twee
vragen aan de minister over de
wetgeving in het algemeen. Kan hij
aangeven of hij inderdaad gebruik
gaat maken van de vrije ruimte voor
nieuwe ambtenaren die zich met
wetgeving bezighouden?

Is het niet mogelijk om het
onderwerp rioleringen in een apart
wetsvoorstel aan de orde te stellen?
Ik kan mij voorstellen, dat de minister
niet direct een antwoord op deze
vraag geeft en er eerst over wil
nadenken.

Naar aanleiding van het amende–
ment van de heer Willems - het
gelaedeerde belang — vraag ik aan
hem, wat ik precies onder belang
moet verstaan. Gaat het om een
milieubelang of een bedrijfsbelang of
om beide?

De voorzitter: Ik neem aan, dat de
heer Willems hierop in zijn tweede
termijn een antwoord geeft.

D

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister voor de gegeven antwoor–
den. Ik vond het plezierig, dat hij op
een rijtje zette, wat er zoal op
wetgevend gebied op ons afkomt in
de komende tijd. Ik noem zijn
voornemen om de Afvalstoffenraad
in de Afvalstoffenwet een plaats te
geven.

Ik wil nog terugkomen op de
interruptie van zoëven. Het gaat mij
er niet om, wie gelijk heeft. Het gaat
mij erom hoe de wet moet worden
gelezen. Dat is een zaak, dat ons nu
regardeert, later vooral anderen. Het
is ook mogelijk, dat ik de redeneer–
trant van de minister nog wat dieper
op mij moet laten Inwerken, maar
voor zeven uur heb ik hier niet meer
de tijd voor.

In de memorie van toelichting —
bladzijde 5 - staat, dat uit de
jurisprudentie van de Kroon met
betrekking tot de toepassing van de
dwangsombepaling in de Hinderwet
— artikel 28a - kan worden
afgeleid, dat vaststelling van een
dwangsom in het algemeen niet juist
is ten aanzien van inrichtingen die
zonder de vereiste vergunning in
werking zijn. Ik kan dit best onder–
schrijven. Maar: het wordt niet
uitgesloten! Daar gaat het om.

Vervolgens was mijn redenering,

dat artikel 28a een jurisprudentie
kent, die op dit punt zeer restrictief
is. Artikel 28a verdwijnt. Er doet zich
een nieuwe situatie voor. Ik haal uit
literatuur — ik heb gemerkt, dat ook
anderen met vrucht gebruik hebben
gemaakt van een artikel, afkomstig
van een drietal auteurs van de
Vakgroep staats– en bestuursrecht
van de Rijksuniversiteit Utrecht,
opgenomen in Bestuur van januari
1990 — : "Herhaaldelijk is geconsta–
teerd, dat in de praktijk behoefte
bestaat aan een dwangsom in
situaties, waarin een inrichting
zonder vergunning in werking is." In
de praktijk is die behoefte er
blijkbaar. Dit neem je dan mee naar
dit debat. De minister zegt, dat wij
ervoor moeten oppassen, dat op die
manier een premie op gedogen
ingevoerd wordt. Dat ben ik volstrekt
met hem eens. Die bedoeling ligt
zeker niet voor. Waarom het mij gaat,
is of de onderhavige wettekst dit
uitsluit. Dat betwist ik. Ik wil dit de
minister graag voorhouden.

De heer Willems (Groen Links): Ik
heb dat artikel ook op mij laten
inwerken. Wat mij daarin en ook in
de memorie van toelichting en de
memorie van antwoord is opgevallen,
is dat men eigenlijk aansluit bij de
jurisprudentie betreffende artikel 28
van de Hinderwet. Die was echter nu
juist gebaseerd op het feit, dat de
dwangsom geen zelfstandig maar
een aanvullend karakter had. Men
kan in het onderhavige wetsvoorstel
de parallellie met die jurisprudentie
en de behoefte op dat moment niet
trekken naar mijn idee. De vraag is: is
het, doordat er nu sprake is van een
zelfstandig karakter, geen zichzelf
oplossend probleem geworden?
Immers, er moet vanzelf afgewogen
worden welke middelen er zijn in de
verschillende situaties.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Dat is ook mijn gedachte. De
jurisprudentie verliest een deel van
haar normatieve betekenis. Als ik de
minister goed heb begrepen, zegt hij:
een dwangsom kan niet in situaties
waarin een inrichting zonder
vergunning werkt. Ik zeg: dat kon al,
zij het zeer restrictief, in het verleden.
Volgens mij kan het, gelezen de tekst
van de wet, in de toekomst meer of
flexibeler. Ik herhaal: een en ander
mag niet leiden tot een soort premie
op gedogen. Het gaat er naar mijn
overtuiging op basis van de tekst die
nu geldt om dat wij het bestuur, de

overheidsorganen — de minister
incluis - een wat bredere range aan
sanctiemogelijkheden bieden,
waaruit met meer vrijheid kan
worden gekozen. Dat geldt ook voor
de situatie waarin het opleggen van
een dwangsom aan bedrijven die
werken zonder vergunning blijkbaar
adequaat kan zijn.

D

De heer Esselink (CDA): Ik kan het
ook kort houden, voorzitter. Ik dank
de minister voor zijn antwoorden.

Ik wil het nog even hebben over
het wetgevingsproces en het tempo
waarin zich dat afspeelt. Ik blijf van
mening dat het te traag verloopt,
gelet op het milieubelang dat
gemoeid is met de uitbouw van de
Wet algemene bepalingen milieuhy–
giëne en vooral het wetsvoorstel
VAR. Wij moeten snel beschikken
over een adequaat instrumentarium
en een adequate wetgeving op dit
punt. Als voorbeeld van het trage
verloop noem ik de Wet geluidhinder,
waarop het vervolghoofdstuk in de
discussie met de Kamer op 1 juni
aanstaande verschijnt. Wij praten
daarover eigenlijk al jaren. Wij
hebben eerst een evaluatie gehad,
daarna is twee keer mondeling
overleg gevoerd over de inhoud van
het wetsvoorstel. Vervolgens heeft
het anderhalf jaar geduurd voordat
het wetsvoorstel hier was. Wij waren
wel vlug, maar nu wachten wij alweer
heel lang op een reactie van de
regering, terwijl het materieel over
een gedane zaak gaat. Wij weten wat
wij willen; slechts de vormgeving
staat nog ter discussie. Met de Wet
bodembescherming — ik bedoel de
inbouwwet — is het een zelfde laken
een pak, wat mij betreft, hoewel wij
wellicht op dat terrein nog wel enig
verschil van mening hebben. In elk
geval loopt die zaak ook al een hele
tijd. Ik dring derhalve aan op het
betrachten van spoed. Wat mij
betreft, worden nota's ondergeschikt
aan in elk geval dit type wetgeving.
Dat moet er komen, want daar
wachten wij al lang op.

Ik keer terug naar dit wetsvoorstel,
voorzitter. Ik ben het met de minister
eens dat je een dwangsom niet moet
inzetten voor situaties waarin geen
vergunning aanwezig is. Door een
dwangsombeschikking af te geven,
geef je namelijk impliciet een
gedoogvergunning en daartegen heb
ik mij een– en andermaal verzet. Het
woord "gedoogvergunning" alleen al
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bergt een tegenstelling in zich. Het is
van de gekke. Die kant moeten wij
dus niet op. Ik ben het echter met
collega Van Middelkoop eens dat de
tekst van de wet niet uitsluit dat het
Rijk of een ander overheidsorgaan
een en ander zo hanteert. Wij moeten
nadrukkelijk nagaan met elkaar of het
zich in die richting ontwikkelt en of
dat gewenst is. Wij moeten niet
aarzelen om, als daaruit ongewenste
situaties voortvloeien, op dit punt tot
wijziging te komen. Maar als wij over
een jaartje het wetsvoorstel VAR
gaan afsluiten — gelet op de nu
genoemde data zal dat wel over een
jaar zijn — kunnen wij wellicht elkaar
daarover wel iets zeggen.

Voorzitter! Ik ben het met de
minister eens dat het schrapper. van
het element "passender" ons, de
Kamer, verplicht om te bezien of ook
bij andere wetten, zoals de Gemeen–
tewet en de Waterschapswet, tot een
harmonisatie zal moeten worden
gekomen, maar het verplicht
natuurlijk ook de minister — daar
sloeg de opmerking van collega
Willems op — om er binnen het
kabinet voor te zorgen dat een
Gemeentewet en een Waterschap–
wet geen omschrijvingen bevatten
van dwangsommen en momenten
waarop die mogen worden ingezet,
die zich eigenlijk niet verdragen met
hetgeen wij nu hier afspreken en die
in zich toch ook een bevoogdend
karakter hebben, afgezet tegen het
eigenstandige karakter wat wij nu
aan het instrument willen geven. Ik
denk er maar aan hoe dit in de
Waterschapswet staat.

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Ook ik zal volstaan met
slechts een beperkt aantal opmerkin–
gen, want de minister — dat is voor
een deel begrijpelijk en terecht —
heeft de verdere afhandeling van een
groot aantal van de gemaakte
opmerkingen verwezen naar de
discussie over het uiteindelijke
wetsvoorstel VAR. Zeker gecompli–
ceerde zaken kun je beter in dat
kader verder behandelen, maar de
minister zal intussen wel het
kamerbrede ongeduld hebben
gemerkt, met name omdat het met
die VAR maar niet erg opschiet en zij
ook nu nog niet op echt grote haast
kan rekenen. Hij zal dan ook begrij–
pen dat wij al bij dit wetje, dat ook
door de minister als voortrein van de
VAR is gezien, veel van onze

opmerkingen kwijt willen en veel
willen proberen binnen te halen. Ook
wat ons betreft, zijn het dan maar
schoten voor de boeg, al hadden wij
graag nu al een aantal elementen
gerealiseerd gezien. Wij zullen er
zeker op terugkomen.

Dat geldt in ieder geval voor de
verbreding en ook de evaluatie van
artikel 28 van de Hinderwet en met
name van de jurisprudentie op dat
punt. Natuurlijk heeft die een deel
van haar waarde verloren, zeker door
het zelfstandige karakter van de
dwangsom zoals dat nu in de wet is
opgenomen, maar tegelijkertijd blijft
zij erg leerzaam om te bezien hoe wij
straks met de definitieve wetgeving
om moeten gaan en welke valkuilen
er eventueel in kunnen zitten. Maar
goed, ook de discussie hierover
moeten wij maar later voeren.
Wellicht geldt dat ook voor de
publikatieplicht, ofschoon ik graag
had gezien dat ook op dat punt
vandaag spijkers met koppen konden
worden geslagen.

Wat die publikatieplicht betreft,
lijkt het mij goed om erop te wijzen
dat als alle colleges van B en W en
provinciebesturen ertoe zouden
overgaan om hun besluitenlijsten
openbaarte maken - hetgeen nog
steeds niet in alle gemeenten het
geval is - een deel van het probleem
opgelost zou zijn. Dat dit in een
aantal gemeenten nog steeds niet
het geval is, is niet zo best! Vandaar
dat wij vinden dat het nu maar in de
wet moet worden vastgelegd.

Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
opvatting van de vorige twee
sprekers dat wij in de wet niet de
indruk moeten iaten bestaan dat wij
ook voor gedoogvergunningen
zouden zijn. Al vaker is opgemerkt
dat wij dat zeker niet zijn. Wellicht Is
het nodig om te bezien of de
formulering van de wet op dat punt
moet worden aangepast. Dit
probleem werd mede opgeroepen
doordat de minister wat al te
gemakkelijk en zonder de consequen–
ties daarvan goed in de wet neer te
leggen het woordje "passender"
eruit heeft gehaald. Daardoor
hebben zich nieuwe problemen
voorgedaan, problemen die wij graag
verderwillen ondervangen. Deze
problemen zouden zich met het
eerdere wetsvoorstel niet hebben
voorgedaan, want daarin werd
aangesloten bij de jurisprudentie
inzake de Hinderwet. Nu kiezen wij
bewust en opzettelijk voor een wat
andere lijn, maar de consequenties

daarvan moeten dan ook goed
worden geregeld. Dit is een van de
punten die hierdoor tussen de wal en
het schip dreigen te vallen.

Voorzitter! Tot slot kom ik op de
door mij ingediende amendementen,
alhoewel ik er maar over een mag
praten. Mevrouw Verspaget stelde
een vraag die erop wijst dat zij, maar
waarschijnlijk ook de minister, niet
goed door heeft waarom het precies
gaat. Mijn amendement op stuk nr.
14, met precies dezelfde toelichting
als mijn amendement op stuk nr. 13,
heeft ook precies dezelfde functie als
dat amendement. Wij hebben aan
het ministerie de vraag voorgelegd,
hoe je de nevenschikking van aan de
ene kant de zwaarte van het gelae–
deerde belang en aan de andere kant
de beoogde werking van het
opleggen van de dwangsom als de
twee criteria aan de hand waarvan
het overheidsorgaan tot een
beslissing over de dwangsom moet
komen, zou kunnen vervangen door
een onderschikking die juist het
omgekeerde is van wat er nu in de
wet staat. Dat lukt nlet door alleen
die twee elementen van plaats te
laten verwisselen, want dan wijst het
woordje "en" nog steeds op een
pure nevenschikking. Wij hebben dat
ondervangen — het ministerie had
dat in eerste instantie ook aanbevo–
len — door er twee zinnen van te
maken. De exegese is dan dat de
hoogte van de dwangsom op de
eerste plaats wordt bepaald door de
beoogde werking van het opleggen
daarvan. De beoogde werking, het
milieu-effect, is dus primair. Daarbij
— dat is de onderschikking — moet
er dan ook nog sprake zijn van een
redelijke verhouding van de opgeleg–
de dwangsom tot het gelaedeerde
belang. En dat is dus exact hetzelfde
belang als het belang dat nu al in het
artikel staat, namelijk het belang van
het bedrijf dat getroffen wordt door
de dwangsom. De proportionaliteit is
dus een secundair criterium.

Nu heeft het ministerie mij een
paar uur later gebeld om mij te
adviseren, eventueel een nog iets
andere formulering te kiezen, de
formulering die op stuk nr. 14
terechtgekomen is. Maar die heeft
mhoudelijk geen enkele andere
functie dan het amendement op stuk
nr. 13. De exegese van de minister
over het onderscheid tussen beide
amendementen heeft mij dan ook
zeer verrast. Het is nooit mijn
bedoeling geweest, noch die van het
departement, dat mij hierbij geadvi–
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seerd heeft, om onderscheid te
maken. Men heeft mij alleen gezegd
dat het een betere tekst zou opleve–
ren. En overigens heeft ook het
Bureau wetgeving van de Kamer mij
verzekerd dat men ook geen
inhoudelijke verschillen tussen beide
amendementen zag. Vandaar dat er
ook sprake is van een gewijzigd
amendement ter vervanging van het
amendement op stuk nr. 13.

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter, ik zou de heer Willems er
toch even op willen wijzen dat in de
memorie van toelichting het gelae–
deerde belang waarvan in artikel
61ap sprake is. wordt gezien als het
geschonden belang. Dat is dus het
milieubelang en niet het bedrijfsbe–
lang.

De heer Willems (Groen Links):
Daar hebt u gelijk in, zo had ik het
ook in mijn tekst verwerkt, geloof ik.
Aan de hand van het voorbeeld van
draaiende machines terwijl de deuren
openstaan, heb ik geadstrueerd dat
je zou kunnen zeggen dat bij
geluidsoverlast het gelaedeerde
belang niet zo groot is en dat je dus
niet zo'n hoge dwangsom zou mogen
opleggen. Maar het gaat erom of je
die deuren dicht kunt krijgen; dat
moet het criterium zijn. Dat betekent
dat de dwangsom in zo'n geval best
heel hoog kan zijn, als je daarmee
maar een instrument in handen krijgt
om die deuren dichtte krijgen. En
dan moet je niet zeggen dat het niet
zo erg is dat die deuren openstaan
als die machines ronken. Dat is naar
mijn idee secundair, primair is dat wij
met een financieel instrument
moeten proberen om zo snel mogelijk
een einde te maken aan de overtre–
ding, het niet voldoen aan de
voorschriften uit de vergunning.

Voorzitter! In mijn ogen is de
strekking van het amendement op
stuk nr. 14 exact hetzelfde als die
van amendement nr. 13. Ik meen ook
dat dat moet blijken als je die
amendementen leest, er is in het
nieuwe amendement alleen een
andere formulering gebruikt. Als de
minister zegt dat de tekst van het
amendement op stuk nr. 13 slechts
marginaal verschilt van de tekst van
het wetsontwerp, dan ben ik dat in
zekere zin met hem eens. Hij heeft in
de memorie van antwoord onze
exegese ook wel ondersteund, maar
ik vond dat die exegese onvoldoende
tot uitdrukking kwam in het wetsarti–
kel zelf Vandaar dat ik gekozen heb

voor een omzetting van de tekst. Het
lijkt mij dan ook dat het weinig zin
heeft, amendement nr. 13 in
discussie te houden, want de twee
amendementen overlappen elkaar
volledig Ik kan ook niet mzien, welke
argumenten de minister voor een
inhoudelijk onderscheid heeft.

De voorzitter: Ik heb u niet
geïnterrumpeerd, maar ik hecht er
toch aan om op te merken dat de
indiener van een amendement
verantwoordelijk is voor de tekst en
de toehchtmg, evenzeer als de
minister het standpunt van het
kabinet verwoordt. Op zichzelf is het
niet gebruikelijk — ik zeg het
genuanceerd — dat kamerleden er
mededeling van doen dat zij overleg
over amendementen met departe–
menten hebben gehad, omdat de
staatsrechtelijke verantwoordelijkhe–
den duidelijk moeten zijn.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de
minister hartelijk voor zijn antwoor–
den. Ik zal over twee punten nog een
opmerking maken.

Ten eerste maak ik een opmerking
over de besteding door de minister
van de ingevorderde dwangsommen.
Ik hoop dat de minister zich er in een
gesprek met de minister van
Financiën voor zal inzetten om deze
sommen ten minste te bestemmen
voor het milieuveld. Het liefste zie ik
dat ze ten goede komen aan
handhavingstaken.

Het tweede punt betreft de
publikatieplicht. Ik ben eigenlijk wat
teleurgesteld, omdat ik hoopte dat er
iets meer uit zou komen dan er nu uit
is gekomen. Echter, hoop doet leven.
De minister heeft toegezegd er in de
VAR-discussie op terug te komen. Ik
ben eigenlijk wel benieuwd in welke
richting zijn gedachten gaan. Hij
heeft gezegd dat hij vreest voor een
te grote bestuurslast, niet alleen bij
de overheid, maar ook bij anderen.
Betekent dit dat hij op dit ogenblik
meer denkt aan een soort expliciete,
maar facultatieve bepaling over de
publikatie? Dat zou dan niet zozeer
een plicht, maar een vrijwillige
publikatieplicht inhouden, waarbij
door het overheidsorgaan zelf kan
worden afgewogen wanneer dat
middel wordt ingezet.

D

Minister Alders: Voorzitter! In deze
tweede termijn kan ik betrekkelijk
kort antwoorden. Ik kom allereerst
tot de vragen van mevrouw Verspa–
get.

Tijdens de begrotingsbehandeling
heb ik al gezegd dat ik bij de
toedeling van de extra personeels–
plaatsen - met name van de vrije
plaatsen, waar toen de discussie over
ging — bereid was om in het
bijzonder te kijken naar de afdeling
wetgeving, de directie juridische
zaken en de uitvoering van de
wetgevende arbeid. Dat heb ik toen
geantwoord op vragen van mevrouw
Van Rijn. Vele mensen hebben mij
toen nog verbaasd aangekeken dat ik
dat zei! Overigens zijn we er niet
een-twee-drie. Daarmee zijn dus niet
alle problemen op het terrein van de
snelheid van wetgeving opgelost.

Dan de vraag over de riolering:
apart bekijken, apart behandelen. Je
moet dan eerst een paar dingen
doen. Eerst moet de inhoud van de
gewenste regeling worden vastge–
steld. Vervolgens moet de plaats
worden bepaald. Daarbij spelen de
snelheid en de complexiteit een rol.
Je moet dan een keuze maken. Ik
noteer dat mevrouw Verspaget deze
vraag heeft gesteld. Ik zal er alert op
zijn dat wij in de context die ik
daarstraks heb geschetst, niet
moeten uitsluiten dat wij er iets uit
kunnen lichten waardoor wij meer
snelheid kunnen betrachten, zonder
dat daarmee vertraging ontstaat in
het grotere geheel.

Dan het gelaedeerde belang. Dat is
inderdaad het milieubelang. Ik had
het idee dat ik in eerste termijn
hierover geen verschil van mening
had met de heer Willems.

Ik kom tot de bijdrage van de heer
Van Middelkoop. Het gaat om de
positie die precies wordt ingenomen.
Ik denk dat ik de heer Van Middel–
koop gewoon moet toegeven dat hij
gelijk heeft als het gaat om de letter
van de tekst. Ik heb daarstraks
geprobeerd om aan te geven — wij
moeten dan wel letten op de geest
en de letter — dat zich een aantal
vragen voordoen. Een vraag is hoe
het kan werken, gegeven de jurispru–
dentie waarnaar door de heer Van
Middelkoop zelf is verwezen. Een
dwangsom maakt in dit geval de
overtreding niet ongedaan. Er kunnen
zich twee reacties voordoen, nadat
de situatie is vastgesteld. De ene
reactie is dat het bedrijf wordt
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stilgelegd totdat de vergunning er is.
Dat is het antwoord van degene die
aangesproken wordt. Er wordt dus
een dwangsom geëist omdat men
geen vergunning heeft. De aange–
sprokene reageert daarop door het
stilleggen van het bedrijf en door het
aanvragen van een vergunning. Dan
is er niks aan de hand. De tweede
situatie is dat een vergunning wordt
aangevraagd, terwijl het feit dat de
vergunning wordt aangevraagd, geen
einde maakt aan de overtreding. Wat
dat betreft heb ik gezegd dat je
tegen die achtergrond mag verwach–
ten — dat is althans mijn beoordeling
bij de vraag waar ik het instrument
voor gebruik — dat het een ineffec–
tief instrument is. Het leidt immers
niet tot een andere situatie op het
punt van de overtreding. Nu zijn wij
terug bij wat de heer Esselink zei.
Hierover zijn wij het waarschijnlijk
ronduit met elkaar eens. Als ge–
vraagd wordt of het naar de letter
uitgesloten is, heeft de heer Van
Middelkoop gelijk het is niet
uitgesloten.

Dan is de vraag aan de orde hoe
wij dit volgen. Ik meen dat wij het op
de voet moeten volgen en elke
mogelijkheid moeten aangrijpen om
na te gaan of het zo werkt. Ik heb
hierover niet veel aarzeling, want het
instrument neemt niet de overtreding
als zodanig weg. Anders moeten wij
nu nog met elkaar bepalen dat het
alsnog anders wordt geformuleerd. Ik
zie dat zo gauw niet. Er zal toetsing
in beroep mogelijk zijn, van beide
kanten. Ik verwacht dat mijn beoor–
delmg de leidraad hiervoor zal zijn.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb er geen enkele behoefte aan, de
voortgang van het wetsvoorstel nu te
traineren. Het punt is dat ik, de
literatuur lezend, mij kan voorstellen
dat er situaties zijn waarin het wel
effectief is. De minister zal mij willen
ontslaan van de verplichting om dit
allemaal netjes te illustreren, want zo
deskundig ben ik ook niet op dit
gebied, maar ik kan mij er iets bij
voorstellen. Daarom wil ik de
mogelijkheid dus openhouden. Wij
lopen echter het risico dat er een lek
ingevolge de tekst van de wet
ontstaat, waarvan minder goed
willende bestuurders dan deze
minister elders in het land gebruik
kunnen maken. Hiervoor hoeft de wet
niet te worden dichtgetimmerd, maar
de minister zal ertoe gehouden zijn,
erop toe te zien dat het in de praktijk
niet een echt lek wordt.

Minister Alders: Ik ben het over het
laatste met u eens. Wij moeten
ernaar kijken hoe gebruik zal worden
gemaakt van de wet. Er zijn twee
posities. De eerste is de angst die het
pregnantst door de heer Willems is
verwoord, namelijk dat andere
instrumenten niet meer gebruikt
zullen worden, omdat men er toch al
tegen opzag. De tweede is de
mogelijkheid dat in de praktijk een
situatie ontstaat zoals u geschetst
hebt. Beide moeten wij in de gaten
houden.

In het algemeen vind ik overigens
dat wij heel veel aan evaluatie van
het beleid moeten doen. Af en toe
moeten wij eens bekijken of datgene
wat wij beweerden, in de praktijk ook
zo werkt. Dit is in het algemeen goed
voor het beleid.

De heer Esselink zei dat het te
traag verloopt en dat het morgen
anders moet zijn. Ik ben het hierover
met hem eens; wij hebben dit
gevoelen gemeenschappelijk. Ik heb
echter geantwoord zoals ik geant–
woord heb, omdat ik mede moet
beoordelen wat de mogelijkheden
zijn, hoe er gewerkt wordt, hoe de
zorgvuldigheid betracht wordt, welk
beslag op het ambtelijke apparaat
wordt gelegd. Ik ben het er met de
heer Esselink over eens dat wij
moeten voorkomen dat wij alle
capaciteit voor het schrijven van
nota's en niet voor de voortgang van
de wetgeving gebruiken. Desondanks
kom ik tot de planning die er nu is.
Met het besluit van vandaag om er
meer mensen op te zetten, ben ik er
ook niet uit. Als de heer Esselink nog
eens de noodzaak onder de aandacht
heeft willen brengen om er heel goed
op te letten, ben ik het met hem
eens.

De heer Willems en mevrouw
Schimmel hebben gezegd dat het
jammer is dat wij vandaag niet alles
kunnen regelen. Dat is waar. Toch
stel ik vast dat de sprekers allemaal
hebben gezegd dat wij in deze wet
aardig wat meer tussen de regering
en het parlement geregeld hebben
dan misschien bij de aanvang van de
procedure ervan verwacht was. Dat
er iets te wensen overblijft, is juist. Er
bestaat ook begrip voor dat wij
sommige dingen die meer principieel
van karakter zijn, in het kader van de
VAR behandelen.

De heer Willems vroeg of de
evaluatie van artikel 28a van de
Hinderwet te gebruiken is. In het
algemeen meen ik dat wij ervaringen
die wij opdoen, moeten betrekken bij

de beoordeling van onze instrumen–
ten. Ik heb er een beetje moeite mee
om nog even te evalueren hoe artikel
28a heeft gewerkt en dit erbij te
betrekken. Ik moet dan ook beoorde–
len hoeveel tijd wij hieraan kwijt
zouden zijn. Neem mij niet kwalijk dat
ik niet de neiging heb om er een–
twee-drie man op te zetten. Ik kan
niet overzien wat dit zou betekenen.
Misschien kan de inspectie mij er
morgen een overzicht van geven.
Dan moet het er inderdaad bij
worden betrokken. Als wij een
omvangrijk onderzoek moeten doen,
moet ik het echter afwegen. Houd mij
ten goede dat ik dit soort afwegingen
maak.

De heer Willems (Groen Links):
Zulke evaluatie-onderzoeken zijn er
al, hoor.

Minister Alders Zeker. Ik heb net al
gezegd dat ik vanmorgen met alle
inspecteurs heb gesproken, juist over
dit soort vragen. Voorlopig hebben
wij als eerste leidraad genomen om
eventjes een einde aan de gedoogsi–
tuatie te maken. Ik meen overigens
niet dat wij nog ooit van een
gedoogvergunning moeten spreken!

De heer Esselink (CDA): Daar
spreekt de regering over, wij niet!

Minister Alders Zeker.
Voorzitter! Dan kom ik bij de

amendementen. Wij zijn in het spel
haasje-over terechtgekomen. Ik weet
ongeveer welke technische onder–
steuning de heer Willems vraagt aan
het departement. Ik volg hem op de
voet. De heer Willems kan zelf
beslissen hoe hij daarmee wenst om
te gaan. Het feit dat het departement
technische ondersteuning verleent,
brengt mij er niet toe om dat
vervolgens voor mijn verantwoorde–
lijkheid te nemen. De voorzitter heeft
daar al op gewezen. Ik heb de heer
Willems geprobeerd te volgen in
alles wat hij in overweging neemt. Ik
meen dat ik één stap te snel ben
gegaan. Op dat punt heeft hij dus
weer gelijk. Wat de amendementen
betreft, zijn er veel varianten aan de
orde geweest. De opmerking die ik
over amendement nr. 13 heb
gemaakt, kan ook op amendement
nr. 14 van toepassing worden
verklaard. Ik blijf erbij dat het om een
minuscuul verschil gaat. In de
schriftelijke voorbereiding hebben wij
met elkaar een bepaaide situatie
bereikt. Wij hebben met elkaar een
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hele verhandeling gehouden over het
gewicht van beide zaken. Wij hebben
met elkaar vastgesteld dat de
dwangsom — laat ik het woord
"boete" nu eens niet gebruiken —
meer moet zijn dan het te behalen
voordeel. Daarover waren wij het
eens. Het gaat er uiteindelijk om dat
er een bepaalde verhouding is tussen
het milieubelang aan de ene kant en
het inzetten van de middelen aan de
andere kant. Als die uitgangspunten
gezamenlijk geformuleerd zijn, is dus
ook de betekenis van het artikel
gezamenlijk geformuleerd. In die zin
zeg ik dat het een minuscuul verschil
is. Ik heb echter niet de neiging om
minuscule verschillen te ontraden.
Dat zou ik vreemd vinden. Ik vind het
een minuscuul verschil, wanneer
deze formulering gehanteerd wordt.
Over de interpretatie waren wij het
rijkelijk ver eens. De heer Willems gaf
tijdens de schriftelijke voorbereiding
aan dat hij blij was dat de regering
zich zo opstelde. Tijdens de monde–
linge behandeling sprak hij over een
punt van teleurstelling. Daar zag ik
enige spanning tussen. Ik volg liever
de lijn van de schriftelijke voorberei–
ding en formulering.

Mevrouw Schimmel heeft gezegd
dat zij mij steunt in mijn overleg met
de minister van Financiën. Welnu, ik
zal dat aan mijn collega meedelen. Ik
ben er ook blij om. Over de publika–
tieplicht kunnen wij lang en breed
praten. Laten wij het volgende
vaststellen. Als het een facultatieve
regeling is, hoeven wij die niet in te
voeren. ledere bestuurslaag kan
ertoe besluiten om te publiceren. Dat
is ook nu al mogelijk. Ik houd
niemand tegen die wil publiceren.
Een facultatieve regeling voegt dus
niets toe. Die is er al, die hoeven wij
niet meer in te voeren. Het gaat erom
of wij een regeling willen invoeren
die niet facultatief, maar verplichtend
is. Daarvan heb ik gezegd laten wij
dat nog eens goed met elkaar
bekijken. Het was mooi geweest als
wij het over alles eens waren. Dat
blijkt nog niet het geval te zijn!

Mevrouw Schimmel (D66):
Mijnheer de voorzitter! Is de minister
bereid om informatie te verschaffen
over die facultatieve mogelijkheden
aan de lagere bestuursorganen? Hij
zou ook informatie kunnen verschaf–
fen over hetgeen mevrouw Verspaget
en ik naar voren hebben gebracht,
namelijk dat het criterium "passen–
der" voor het instrument dwangsom
ook op dit moment verdwijnt.

Wellicht kan de minister daarover
tegelijkertijd informatie verschaffen?

Minister Alders: Het gaat straks om
de publikatie van de wet in het
Staatsblad. Daar komt het woord
"passender" niet in voor. Dat is
natuurlijk wel de meest effectieve
wijze van voorbereiden. Er is een
schriftelijke voorbereiding en er is
straks een wet. Die hele voorberei–
ding maakt daar onderdeel van uit en
kan daarin nagelezen worden. Ik denk
dat wij in het bestuurlijk overleg op
veel dingen kunnen wijzen. In de
meeste gevallen hoef ik de gemeen–
ten er echter niet op te wijzen dat
men bij een kan-bepaling de
bevoegdheid heeft om dat te doen. Ik
heb een beetje bezwaar tegen het
omgekeerde. Dat is het voorbeeld
waarop de heer Willems duidt. Als
alle colleges van burgemeester en
wethouders in dit land besluiten om
hun besluitenlijst openbaar te maken,
is dat leuker, aantrekkelijker of
interessanter. Ik ben het daarmee
eens. Je kunt vervolgens de vraag
stellen: als dat nu niet gebeurt, is de
conclusie dan altijd dat wij het bij wet
moeten regelen? Die conclusie trek ik
dus niet. Er blijven immers in dit land
bestuurslagen over die allemaal
aangesproken kunnen worden. Het
zijn allemaal volwassen bestuursla–
gen waar dergelijke vragen gedepo–
neerd kunnen worden. Daar zit dus
een beetje spanning tussen. Als je
vindt dat anderen het niet zo leuk
doen, wanneer moet je dan gaan
handelen? Hoe meer wij decentralise–
ren — ik ben daarvoor - hoe meer
wij er rekening mee moeten houden,
dat men niet overal op dezelfde
manierzal handelen. Elders kan
namelijk het controlerende of het
hoogste orgaan van een andere
politieke samenstelling zijn dan bij de
rijksoverheid. Men kan daarbij ook
een geheel andere lijn volgen. Dat is
de consequentie bij spreiding.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Gelet op het feit, dat
ruim aandacht is besteed aan de
amendementen, stel ik de Kamer
voor, af te zien van artikelsgewijze
behandeling.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, donder–
dag over het wetsvoorstel te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 18.40 uur.

D

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

1. twee koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende voorstel–
ien van wet:

Regeling inzake de adeldom (Wet
op de adeldom) (21485);

Wijziging van de Wet op het
basisonderwijs in verband met de
intrekking van de zogenaamde
vierjarigenmaatregel alsmede in
verband met zorgverbreding
(21489).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, over
het Regeringstandpunt Kinderopvang
(21180, nr. 9);

een, van de minister voor Neder–
lands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken, ten geleide van een schets
voor een herziening van het Statuut
die zou kunnen leiden tot een
Gemenebestconstitutie voor het
Koninkrijk der Nederlanden (21300-
IV, nr. 9);

een, van de minister van Buiten–
landse Zaken, ten geleide van het
VN-verdrag tegen foltering (21300-
V, nr. 96);

twee, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, te
weten:
een, ten geleide van het rapport
"Hulpof Handel?" (21300-V, nr.
97);
een, ten geleide van het verslag van
de SADCC-conferentie te Lusaka
(21300-V, nr. 99);

een, van de minister van Binnen–
landse Zaken, over de beloften, door
de regering aan de Molukkers in
Nederland (21301, nr. 11);

een, van de ministers van Binnen–
landse Zaken en van Justitie, over de
handhaving van milieuregelgeving
(21137, nr. 18);

vier, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, over de gevolgen van de verdere
integratie van de interne Europese
markt (21217, nr. 3);
een, de totstandkoming van de
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instelling van het "Centrum voor de
innovatie van beroepsonderwijs
bedrijfsleven" (21300-VIII, nr. 63);
een, over de relaties van de Neder–
landse universiteiten met het
Nederlands Instituut in Rome
(21316, nr. 6);
een, over de wijziging van het
Uitvoeringsbesluit Les– en cursus–
geldwet in verband met enige
technische wijzigingen (21484, nr.
2);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
het voornemen ten aanzien van het
formatiebudgetsysteem (21140, nr.
2);

een, van de staatssecretaris van
Financiën, over een aanvullend
hypothecair krediet tot het voldoen
van belastingschulden (20588, nr.
29);

vier, van de minister van Defensie,
te weten:
een, over de grondslagen van het
defensie-personeelsbeleid (19227,
nr. 32);
een, over de reorganisatie van de
krijgsmachthospitaalfunctie (20238,
nr. 9);
een, over de reisbeperkingen voor
militairen (21300-X, nr. 51);
een, over de hoofdlijnen van het
veteranenbeleid (21490);

drie, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van het eindrapport
van de evaluatiecommissie (19442,
nr. 3);
een, ten geleide van de agenda van
de EG-Transportraad (21300-XII, nr.
59);
een, ten geleide van het ontwerp van
het Bijzonder reglement Rijkszeeha–
vens Den Helder (21494);

twee, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, te weten:
een, ten geleide van het achtste
voortgangsverslag inzake het ISP
(15550, nr. 120);
een, ten geleide van het rapport van
de ECD over de naleving van de per 1
januari 1988 ingevoerde tariefbe–
schikkingen voor apotheekhouden–
den (21300-XIII, nr. 84);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over
informatieverschaffing over belo–
ningsverhoudingen, klachtenrecht en
vakbondswerk (21300-XV, nr. 69);

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, met een nadere toelichting bij
de vierde nota van wijziging op
wetsvoorstel 20598 (20598, nr. 18);

een, over een inventarisatie van
voorzieningen voor ouderen (21350,
nr. 15);

twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van het tussenrap–
port over de ontwikkelingen bij
experimenten (19379, nr. 7);
een, ten geleide van het eindrapport
van het onderzoek naar de privatise–
ring van de directietaken van de
asielzoekerscentra (19637, nr. 67);

een, van het lid Verspaget, ten
geleide van het verslag van de
delegatiereis naar de verkiezingen
van Namibië in november 1989
(21300-V, nr. 95);

het jaarverslag 1989 van de
Algemene Rekenkamer (21481).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de minister van
Buitenlandse Zaken, over de
overeenkomst met de Verenigde
Naties betreffende een bijeenkomst
te Wageningen.

De voorzitter stelt voor, deze brief
niet te laten drukken en voor
kennisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sie;

4. de volgende adressen:
een, van mevrouw K. Bonnema te

Slochteren, met betrekking tot
kwijtschelding van onroerend-goed–
belastingen over 1989;

een, van W.B.N. Betram te Altea
(Spanje), met betrekking tot invoer–
rechten en accijnzen;

een, van D. Papak te Breda, met
betrekking tot kwijtschelding van
aanslagen in de inkomstenbelasting
en de premieheffing volksverzekerin–
gen;

een, van F.C.W. van der Laan te
Groningen, met betrekking tot een
RWW-uitkering;

een, van K.L. Ramaekers te
Lelystad, met betrekking tot kwijt–
schelding van onroerend-goedbelas–
tingen 1989;

een, van mevrouw J. Bisschop te
Zwolle, met betrekking tot kwijtschel–
ding van aanslagen inkomstenbelas–
ting en premieheffing volksverzeke–
ringen 1987;

een, van mevrouw A.A. Laoutaris–
v.d. Griendt te Rotterdam, met
betrekking tot een invordering inzake
een aanslag motorrijtuigenbelasting;

een, van mevrouw I. Miedema te

Utrecht, met betrekking tot aansla–
gen in de premieheffing volksverze–
keringen.

Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. een brief van de ambassade van
Nicaragua, ten geleide van een
verklaring.

Deze brief ligt op de griffie ter
inzage;

6. de volgende brieven e.a.:
een, van G. Roodhart, over de

gehouden verkiezingen;
een, van J. Weber, over buitenlan–

ders;
een, van het gemeentebestuur van

Nieuw-Vossemeer, over actievoeren–
de boeren;

een, van AAf/Aof, over de
financiering AAW op langere termijn;

een, van het gemeentebestuur van
Gasselte, over de voorgenomen
sluiting van het politiebureau;

het jaarverslag van de Commissie
voor de Milieu-effectrapportage;

een, van N. Kats, over uitspraken
van opgroeiende jeugd over politici;

een, van M.J.C. Bergmans, over
het milieu;

een, van C. Steenbergen, over
discriminatie;

een, van Buiten-Band Zuid-Hol–
land, over een Symposium;

een, van R.C.N. Schreuder, over de
"salarisverhoging" van de kamerle–
den;

een, van het dagelijks bestuur van
Twente, over de geïntegreerde
verwerking van afval, mest en slib;

een, van de Radboudstichting, ten
geleide van een brochure.

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

7. het proefschrift "Afspiegeling en
Afspraak" door P.E.W.M. Tops.

Dit proefschrift is opgenomen in de
bibliotheek der Kamer.

Tweede Kamer Ingekomen stukken
3 april 1990
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