25ste vergadering

Dinsdag 3 april 2001
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:
De Beer, Van de Beeten, BemelmansVidec, Van den Berg, Bierman,
Bierman-Beukema toe Water, De
Blécourt-Maas, De Boer, Boorsma,
Braks, Van Bruchem, Castricum,
Dölle, Dupuis, Van Eekelen, Eversdijk,
Van Gennip, Ginjaar, Hessing,
Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta,
Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Van der Linden,
Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Meindertsma, Pastoor,
Pitstra, Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stekelenburg,
Swenker, Tan, Terlouw, TimmermanBuck, Varekamp, Ter Veld, Veling, De
Vries, Van Vugt, Walsma, Werner,
Witteveen, Woldring, De Wolff,
Wolfson, Wöltgens en Zwerver,
en mevrouw Netelenbos, minister
van Verkeer en Waterstaat, en
mevrouw J.M. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal 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.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van bepalingen met
betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens (26410);
- Wijziging van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening en
de Wet op de economische
delicten in verband met de
aanwijzing als economisch delict
van illegale handel in de
geneesmiddelen, zulks mede ter
verbetering van de bestrijding
van doping in de sport (27261).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Dees, Van den Broek-Laman Trip,
Baarda, Van der Linden en Van Thijn,
wegens verblijf buitenslands;
Van Heukelum, in verband met het
bijwonen van een crematie.

Aan de orde is de gezamenlijke
behandeling van de wetsvoorstellen:
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2001 (27400-XII);
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds
voor het jaar 2001 (27400-A).

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De beraadslaging wordt geopend.

Eerste Kamer

Verkeer en Waterstaat
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De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer
de voorzitter! De fractie van het CDA
heeft dit jaar gekozen voor een iets
andere behandeling. Wij willen ons
beperken tot één thema bij de
begrotingsbehandeling. Wij hebben,
overigens na discussie in de vaste
commissie voor Verkeer en
Waterstaat, gekozen voor het thema
water, uitgezonderd drinkwater.
Verder wil ik mij echter bemoeien
met al het water in Nederland en
daarbuiten.
Sinds de vroege middeleeuwen
gold de stelregel:
’’Dien ’t water deert
die ’t water keert.
Die mede beteren wil
moet mede gelden
Die bekostigt
Die beheert.’’
Daaruit is in de loop van de jaren
de beroemde trits ’’belang, betaling,
zeggenschap’’ ontstaan. Eeuwenlang
bepaalde dan ook vooral de
agrarische samenleving het
waterbeheer en de waterbeheersing
via de oudste Nederlandse democratische instelling, namelijk ’’de
waterschappen’’.
Hoewel de agrarische samenleving
nog steeds, zelfs letterlijk, zeer
afhankelijk is van water, een
levensbelang voor de agrarische
samenleving, is in de 21ste eeuw het
belang van het water voor elke
Nederlander in de stad en op het
platteland een factor geworden waar
men niet meer omheen kan en
hopelijk ook niet omheen wil.
Mede door de grote belangstelling
en inzet, met kennis van zaken, van
de Prins van Oranje – ik breng hem
bij dit thema hulde – is het thema
’’water’’ zowel nationaal als
internationaal hoog op de politieke
en publieke agenda gekomen. Het
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