
Voorzitter: Bierman-Beukema toe
Water

Tegenwoordig zijn 38 leden, te
weten:

Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Van Driel,
Dupuis, Eigeman, Van Gennip, De
Graaf, Van Heukelum, Ketting,
Koekkoek, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Linthorst, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Pastoor,
Putters, Van Raak, Russell, Slagter-
Roukema, Sylvester, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Vedder-Wubben, Walsma,
Westerveld, Witteman, Woldring en
De Wolff,

en de heer Van Geel, staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Platvoet en Timmerman-Buck,
wegens verblijf buitenslands, ook
morgen;

Jurgens, wegens familieomstandig-
heden;

Hoekzema en Schuurman, wegens
bezigheden elders.

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

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Aangezien voor
verschillende verdragen die ter

stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en algemene maatrege-
len van bestuur die zijn voor-
gehangen en gedrukt onder de nrs.
29491, 29492, 29500, 29501, 29511,
29512 (R1757), 29525 en 29526 de
termijn is verstreken, stel ik vast dat
wat de Kamer betreft aan uitdrukke-
lijke goedkeuring van deze verdragen
en algemene maatregelen van
bestuur geen behoefte bestaat.

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

van de verordening (EG) Nr.
1206/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 28 mei 2001
betreffende de samenwerking
tussen de gerechten van de
lidstaten op het gebied van
bewijsverkrijging in burgerlijke
en handelszaken (PbEG L 174/19
(Uitvoeringswet EG-bewijsver-
ordening) (28993).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is het beleidsdebat
over het onderdeel Milieubeheer
van de begroting 2004 van het
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (29200-XI).

De voorzitter: Ik verwelkom
staatssecretaris Van Geel in deze zaal
en geef het woord aan de heer
Putters, die zijn maidenspeech zal
houden.
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De heer Putters (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. ''Het in Nederland
gevoerde milieubeleid staat in

toenemende mate onder druk. Op de
politieke agenda dringen zich andere
problemen naar de voorgrond, zoals
achterblijvende economische groei
en toenemende werkloosheid.
Wanneer milieumaatregelen ook nog
gevoeld worden als een aantasting
van toch al bedreigde posities, kan
de legitimiteit van deze maatregelen
versterkt in het geding komen en
dreigt milieubeleid te mislukken.'' Dit
schreef de WRR in 1994 aan de
regering in zijn advies Duurzame
risico's. Tien jaar later is de tekst
opnieuw actueel. De staatsschuld
verdringt onze milieuschuld naar de
achtergrond. Dat het in een tijd van
economische teruggang lastig is om
grote financiële offers voor milieube-
leid te vragen, is echter onvoldoende
verklaring voor de onderwaardering
van milieu op de politieke agenda.
Eenderde van de burgers geeft
natuur en milieu een even hoge
prioriteit als bijvoorbeeld zorg,
zekerheid en veiligheid. Tegelijkertijd
willen de meeste mensen niet kiezen
tussen welvaart en milieu; ze willen
''en-en''. Dat wil de PvdA ook. Het
vraagt om een krachtige, creatieve
uitvoering van milieubeleid. Gebeurt
dat niet, dan raakt het milieu
duurzaam onder aan de prioriteiten-
lijst. Symbolisch was in dit verband
de behandeling van de milieu-
begroting in de Tweede Kamer. Die
viel bijna in het niet door tijdsdruk
en belangrijker zaken.
Prioriteiten verschuiven, maar in

dit geval gebeurt het onterecht. Wij
vinden dat niet de drogreden mag
heersen van ''milieu en duurzame
ontwikkeling, best belangrijk... maar
nu even niet!''. Juist nú moet de
regering creativiteit afdwingen en
meer doen met beperkte middelen.
Dat moet, omdat in de recent
uitgebrachte milieubalans van het
RIVM staat dat het beleid krachtiger
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