
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 65 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Doesburg, Dölle, Dupuis,
Van Gennip, Ginjaar, Groen, Hessing,
Van Heukelum, Hofstede, Holdijk,
Van den Hul-Omta, Jaarsma, De
Jager, Kohnstamm, Van der Lans,
Van Leeuwen, Lemstra, Lodders-
Elfferich, Luijten, Meindertsma,
Pastoor, Platvoet, Le Poole, Pormes,
Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stekelenburg,
Stevens, Swenker, Tan, Terlouw, Van
Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp,
Ter Veld, De Vries, Walsma, Werner,
Witteveen, Woldring, De Wolff en
Wolfson,

en de heren Korthals, minister van
Justitie, Zalm, minister van
Financiën, mevrouw Netelenbos,
minister van Verkeer en Waterstaat,
en de heer Vermeend, 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:

Van Eekelen, Jurgens, Van der
Linden, Maas-de Brouwer en
Zwerver wegens verblijf buitens-
lands;

Ketting, wegens ziekte, en Eversdijk,
eveneens wegens ziekte, mogelijk tot
het zomerreces.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De lijst van besluiten is opgenomen
aan het einde van deze editie.

De voorzitter: Aangezien voor het
voornemen tot het sluiten van een
uitvoeringsverdrag dat ter stilzwij-
gende goedkeuring is voorgelegd en
gedrukt is onder nummer 23908
(R1519) en voor de algemene
maatregel van bestuur die is
voorgehangen en gedrukt is onder
nummer 28363 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat voor wat
deze Kamer betreft, aan uitdrukke-
lijke goedkeuring van dit verdrag en
deze AMvB geen behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wet inzake

de geldtransactiekantoren
(28229);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (28300);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (28305);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (XVI) voor
het jaar 2002 (wijziging samen-

hangende met de Voorjaarsnota)
(28321).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

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

van de Wet luchtvaart inzake de
inrichting en het gebruik van de
luchthaven Schiphol (27603).

De voorzitter: Ik heet de minister
van Verkeer en Waterstaat van harte
welkom.

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Baarda (CDA): Voorzitter.
Reeds bij de schriftelijke inbreng
voor het voorlopig verslag stelden de
leden van de CDA-fractie met
belangstelling en met toenemende
zorg te hebben kennis genomen van
dit wetsvoorstel, waarbij het gaat om
de noodzakelijke wettelijke grondsla-
gen voor het in gebruik nemen van
het vijfbanenstelsel van de luchtha-
ven Schiphol met een nieuw stelsel
van grenzen en een nieuw stelsel
van informatievoorziening en
handhaving. Toenemende zorg, en
deze zorg is bij de leden van de
CDA-fractie alleen maar meer naar
voren gekomen na de schriftelijke
gedachtewisseling met de regering,
het overleg met deskundigen en de
signalen van diverse advies-,
inspraak- en overlegorganen en
bestuurlijke colleges uit de omgeving
van de luchthaven Schiphol. Dit is
helaas niet alleen van de laatste tijd;
uit de voorgeschiedenis blijkt dat
vaak sprake is geweest van
ongenoegen, twijfel over de vraag of
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