Voorzitter
Naast zijn werk op dat terrein is hij onder andere lid
geweest van de Raad inzake de luchtverontreiniging en
voorzitter van de commissie Lucht van de Centrale Raad
voor de Milieuhygiëne.
De tekening aan de voorzijde van de rouwkaart
waarmee zijn familie zijn overlijden kenbaar maakte,
toont zijn grote liefde voor de zeilsport. Hij was een van
de oprichters van zeilvereniging Euros en ontwerper van
een aantal naar hem vernoemde zeilschepen. De laatste
Draijer werd in 1988 gebouwd.
Wiebe Draijer ging begin jaren zeventig de politiek in
vanwege zijn idealen. De problemen die benoemd
werden in de Club van Rome vormden zijn drijfveren om
zich kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer. Hij was in
deze Kamer woordvoerder op de terreinen ontwikkelingssamenwerking, koninkrijkszaken en onderwijs en
wetenschappen. Hij was tevens voorzitter van de vaste
commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.
Wiebe Draijer liet zich bij zijn Kamerwerkzaamheden
niet beïnvloeden door de waan van de dag. Hij imponeerde door zijn technische kennis toe te passen op
allerlei maatschappelijke vraagstukken die zich aandienden. In deze Kamer werd hij ervaren als een rustige,
weloverwogen man met veel gevoel voor humor die
gemakkelijk vrienden maakte. Wiebe Draijer toonde zich
in deze Kamer meer wetenschapper dan politicus. Hij
was iemand die zich zeer onafhankelijk opstelde. Zijn
bijdragen, gelardeerd met intellectuele humor, formuleerde hij zeer zorgvuldig.
Hoewel hij maar kort politiek actief was, blijken de
goede herinneringen aan hem uit die tijd sterk verankerd
te zijn bij zijn oud-collega’s. De Eerste Kamer is Wiebe
Draijer dankbaar voor wie hij was en voor wat hij heeft
betekend. Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het
verwerken van hun verdriet.
Ik verzoek de aanwezigen om een moment van stilte.
(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

voordeel van de twijfel en zal zij voor het wetsvoorstel
stemmen.
©
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Mevrouw de voorzitter.
De VVD-fractie heeft tijdens het plenaire debat over het
wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling kenbaar
gemaakt dat zij dit wetsvoorstel steunt.
Mijn fractie wil op deze plaats nogmaals duidelijk
maken dat zij dit wetsvoorstel van harte steunt.
©
De heer Kox (SP): Mevrouw de voorzitter. Er ligt een
goed wetsvoorstel voor. Daarover zijn deze Kamer en de
minister het eens. Ik denk dat de Kamer het ook eens is
met de minister dat wij daarover een goed debat
gevoerd hebben.
In de nadere uitleg van de kant van de regering zijn
zaken toegelicht die tot dan toe niet in het proces
betrokken waren. Ik dank de minister daarvoor. Ik blijf
erbij dat de uitleg van de regering er een is van: hier
kunnen wij mee wegkomen als deze wet eenmaal
aangenomen is. Dat vindt mijn fractie een te minimalistische benadering. Wij moeten geen wetten maken
waarmee wij weg kunnen komen, wij moeten wetten
maken die goed zijn.
Ik heb tijdens het debat aan de minister voorgesteld
om met een novelle tegemoet te komen aan wat de
meerderheid van deze Kamer vond. Hij was resoluut in
zijn antwoord dat hij dat niet wenste te doen. Daarmee
was de politieke druk van de kant van de regering
duidelijk. Wij zien dat die druk effect heeft gehad. Dat
kan, dit is een politieke Kamer. Onze fractie blijft echter
van mening dat de terugwerkende kracht zoals die in dit
wetsvoorstel opgenomen is, strijdig is met onze
algemeen aanvaarde rechtsbeginselen. Zij zal dus tegen
dit wetsvoorstel stemmen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.
In stemming komt het wetsvoorstel.
Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige
andere wetten in verband met de wijziging van de
vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling (30513).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

(Zie vergadering van 27 november 2007.)
De voorzitter: Ik heet de minister van Justitie van harte
welkom in dit huis.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met het schrappen van de beperking van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen (31133).

©
De beraadslaging wordt geopend.
De heer Franken (CDA): Mevrouw de voorzitter. De
CDA-fractie is het eens met de hoofdlijn van het
wetsvoorstel. Van de drie kritiekpunten die namens mijn
fractie naar voren zijn gebracht, heeft de minister er twee
naar tevredenheid beantwoord.
Met betrekking tot het overgangsrecht is uit het debat
gebleken dat er tussen mijn fractie en de minister
verschillende opvattingen bestaan. Alles afwegende,
geeft de CDA-fractie op dit punt echter de minister het
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De voorzitter: Het woord is aan de heer Schaap, die zijn
maidenspeech zal houden.
©
De heer Schaap (VVD): Voorzitter. Het besluit om het
gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting af te
schaffen is nog maar kortgeleden genomen. Tegelijk
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