
ter. Als de behandeling heel kort is,
zou deze dan ook op 3 juni kunnen
plaatsvinden? Ik heb hoogstens vijf
minuten spreektijd nodig. Ik ben
volgende week helaas verhinderd.

De voorzitter: Uw verzoek wijkt af
van het besluit in het College van
senioren. Ik dien daarvoor, evenals
de commissie dat dient te doen, het
College van senioren van tevoren te
raadplegen. Ik neem nu kennis van
uw verzoek.

Met inachtneming hiervan wordt het
voorstel van de voorzitter aangeno-
men.

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

van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst in verband met
de Kaderwet dienstplicht
(25990);

- het wetsvoorstel Goedkeu-
ring van de op 25 juni 2001 te
Luxemburg tot stand gekomen
Europees-mediterrane overeen-
komst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de
Arabische Republiek Egypte,
anderzijds, met protocollen en
bijlagen (Trb. 2001, 118) (27918);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Algemene bijstandswet,
de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte werkloze werknemers
en de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen
met betrekking tot scholings-
mogelijkheden voor uitkerings-
gerechtigden (28193);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Zeevaartbemanningswet
(Versoepeling nationaliteitseis
kapitein op Nederlandse
zeeschepen) (28415);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg in
verband met wijziging van aan
buitenslands gediplomeerden te
stellen eisen (buitenlands
gediplomeerden) (28456);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de artikelen 215 en 244 van
Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek (zelfwerkzaamheid aan
de buitenzijde van gehuurde
woonruimte en onderhuur van

een gedeelte van de gehuurde
woonruimte) (28721);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het primair
onderwijs in verband met een
verlenging van de termijn
voorafgaande aan de beëindiging
van de bekostiging van een
bijzondere basisschool of de
opheffing van een openbare
basisschool (28778).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van GroenLinks wordt
conform artikel 112 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoor-
stel op stuk nr. 28721 te hebben
kunnen verenigen.

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

van titel 4 van Boek 7 (Huur) van
het nieuwe Burgerlijk Wetboek
en van de Uitvoeringswet
huurprijzen woonruimte
(Invoeringswet titel 7.4 (Huur)
van het Burgerlijk Wetboek en
de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte) (28064).

De voorzitter: Dit wetsvoorstel is op
29 oktober 2002 en 12 november
2002 plenair behandeld in deze
Kamer.

Dit wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels ter

bespoediging en vereenvoudi-
ging van procedures met het oog
op het zo spoedig mogelijk
vergroten van de capaciteit van
een aantal hoofdwegen door
middel van een betere benutting
en verbreding van die wegen
(Spoedwet wegverbreding)
(28679).

De beraadslaging wordt geopend.

©

De heer Castricum (PvdA):
Voorzitter. Naar het oordeel van het
demissionaire kabinet kon de aanpak
van de fileknelpunten op basis van

de aanhangige ’’Spoedwet weg-
verbreding’’ niet wachten tot er een
nieuwe kabinet was. Over urgentie
gesproken.

Toen de kabinetsformatie van CDA
en PvdA strandde, was ik ervan
overtuigd dat de demissionaire
minister van Verkeer en Waterstaat
zijn spoedwet niet meer in de Eerste
Kamer zou kunnen verdedigen. Nu
minister De Boer tegenover ons zit
zeg ik: een beetje gerechtigheid.
Hoewel zijn Strategisch akkoord het
onze niet was en de val het eerste
kabinet-Balkenende de bestuurlijke
horizon beperkte, stel ik vast dat de
minister naar het oordeel van velen
meer heeft gedaan dan op de winkel
passen. Dat siert hem.

Volgens mijn tekst moet ik nu
staatssecretaris Van Geel van harte
welkom heten. Ik weet dat hij de
debatten in de Tweede Kamer
voortdurend heeft bijgewoond, maar,
zoals ik zie, is dat nu niet het geval.
Ik neem aan dat de minister hem op
een goede manier zal weten te
informeren.

De voorzitter: U wordt op uw
wenken bediend. Ik heet staatssecre-
taris Van Geel van harte welkom.

De heer Castricum (PvdA): Als de
staatssecretaris hier eerder zou zijn
geweest, zou ik hem hetzelfde
hebben gezegd als wat ik nu ga
zeggen. Vanzelfsprekend is het ook
een groot genoegen om staatssecre-
taris Van Geel in zijn huidige functie
te mogen begroeten. Ik las en
hoorde dat hij liever met de PvdA in
zee was gegaan. Hoewel de chemie
daar een stokje voor gestoken heeft,
hoop ik dat hij Brabant, Nederland
en de rest van de wereld een stapje
dichter bij de duurzaamheid zal
brengen. Of de uitkomst van deze
beraadslaging daaraan een bijdrage
zal leveren, is een vraag die hij
wellicht op heel eigen wijze zou
kunnen beantwoorden.

In de memorie van antwoord naar
aanleiding van het voorlopig verslag
draait de minister van Verkeer en
Waterstaat er geen doekjes om: de
spoedwet wegverbreding is
uitsluitend bedoeld om de economie
te dienen. Daar is niets mis mee,
maar het is de vraag of een
paardenmiddel de probate inzet is
om een gecompliceerd maatschappe-
lijk probleem tot een werkelijke
oplossing te brengen. Wij denken
van niet. Om die reden bestaan in
mijn fractie zeer gemengde

Voorzitter
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