
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 49 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees,
Doek, Van Driel, Dupuis, Engels, Franken, Van Gennip,
Van Heukelum, Hoekzema, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije, Kox, Van Leeuwen,
Leijnse, Lemstra, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meulenbelt, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Russell,
Schouw, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker, Tan,
Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Walsma, Werner, Westerveld en De Wolff,

en de heer Wijn, minister van Economische Zaken, de
heer Veerman, minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, en de heer De Geus, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Rabbinge, wegens verblijf buitenslands;

Doesburg, Van Thijn, Essers en De Graaf, wegens
bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie

en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijs-
toezicht in verband met de beëindiging van de
bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie-
en praktijkcentra en de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (30541);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken (V) voor het jaar 2007 (30800-V);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
(30800-VIII);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie
(X) voor het jaar 2007 (30800-X);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (30800-XII);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2007 (30800-A);

- het wetsvoorstel Uitvoering van titel 7.5
(Pacht) van het Burgerlijk Wetboek inzake de
samenstelling en werkwijze van de grondkamers
en de centrale grondkamer (Uitvoeringswet
grondkamers) (30833).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels inzake de inrichting

van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk
gebied) (30509).

De voorzitter: Ik heet minister Veerman van harte
welkom in deze Kamer.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Mevrouw de
voorzitter. Het is voor mij een bijzonder voorrecht dat ik
hier bij afwezigheid van collega Rabbinge namens de
fracties van de PvdA, de SP en GroenLinks de door hem
opgestelde bijdrage mag verwoorden; voorwaar een
uitmuntend voorbeeld van linkse samenwerking en
coördinatie waarbij de een zich niet uitmuntender achtte
dan de ander.

Met de behandeling van de WILG komt vandaag een
einde aan een lange discussie die zich op vele plaatsen
in provincies, bij het Rijk en in adviesorganen heeft
afgespeeld. Landinrichting is traditioneel één van de
belangrijkste instrumenten geweest om een bijdrage te
leveren aan de structurele verbetering van de productie-
omstandigheden voor de landbouw.

Sedert de eerste wettelijke kaders nu zo’n 130 jaar
geleden, waarin kavelruil bij overeenkomst mogelijk
werd gemaakt, heeft er voortdurend aanpassing van de
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