
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 63 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water,
Biermans, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Doek, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers,
Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oye,
Ketting, Koekkoek, Kohnstamm, Van
der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Middel, Van Middel-
koop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Putters, Van Raak,
Rabbinge, De Rijk, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de heer Brinkhorst,
minister van Economische Zaken en
mevrouw Nijs, staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Leijnse, wegens bezigheden elders;

Bemelmans-Videc, Van Thijn, Kox,
Platvoet, Van der Linden, Dees en

Meulenbelt, wegens verblijf
buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de beëdiging van
een plaatsvervangend griffier der
Kamer.

De voorzitter: Mevrouw K. van
Dooren is in het gebouw der Kamer
aanwezig teneinde de voorgeschre-
ven eden af te leggen.

Ik verzoek de griffier, haar binnen
te leiden.

Nadat mevrouw Van Dooren door de
griffier is binnengeleid, legt zij in
handen van de voorzitter de
voorgeschreven eden af.

De voorzitter: Ik wens u van ganser
harte geluk met uw benoeming en
de aanvaarding van uw functie.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de stemming over
de motie-Pastoor c.s. inzake de
verbetering van de dienstverle-
ning aan huurders in gemeenten
(28777, F).

(Zie vergadering van 20 januari
2004).

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Pastoor, die mij daarom
heeft verzocht.
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De heer Pastoor (CDA): Voorzitter.
Nadat deze motie vorige week in de
tweede termijn was ingediend, heeft
de minister in haar tweede termijn
alsnog toezeggingen gedaan. Met die
toezeggingen komt zij tegemoet aan
de wens die is neergelegd in de
motie. Om die reden trekken de
ondertekenaars hun motie in.

De voorzitter: Aangezien de motie
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van stemming meer uit.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de begrotings-
staat van Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29319);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2003 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (29320);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29321);
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- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29322);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) voor het
jaar 2003 (wijziging samenhan-
gende met de Najaarsnota)
(29327);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (XIV) voor het jaar
2003 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (29329);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Diergezondheids-
fonds voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29330);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (XV) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29331);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2003 (wijziging samen-
hangende met de Najaarsnota)
(29334);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Infrastructuurfonds
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29335);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het provinciefonds
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29342);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het BTW-
compensatiefonds voor het jaar
2003 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (29343);

- Wijziging van de begrotings-
staat van Koninkrijksrelaties (IV)
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29346);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Fonds economi-
sche structuurversterking voor
het jaar 2003 (wijziging samen-
hangende met de Najaarsnota)
(29351).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn:
- de behandeling van het

wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar
2004 (29200-VIII, onderdeel
WHO);

- het debat wetenschapsbeleid,
kenniseconomie en ICT.

De voorzitter: Ik heet van harte
welkom minister Brinkhorst en
minister Van der Hoeven. Een
bijzonder woord van welkom richt ik
tot de staatssecretaris van OCW,
mevrouw Nijs, die hier voor de
eerste keer in dit huis mag vertoe-
ven.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Maas-de Brouwer (PvdA):
Voorzitter. Het doet de PvdA-fractie
plezier dat we 3 bewindspersonen
achter de tafel hebben. Regeren is,
zo blijkt, multidisciplinair teamwerk.
Het lijkt – net als innovatie – dus
meer op rugby dan op golf.

We gaan het vandaag hebben over
de kenniseconomie. Het gaat ons
daarbij niet alleen om de kennis-
economie, maar ook en veel meer
om de kennissamenleving. Het
kennisdebat heeft voor ons dus een
breder perspectief.

Voorzitter. Eerst die innovatiecrisis
maar eens onder de loep. Het schijnt
dat de heer Kleisterlee wel eens
droomt. Zo droomde hij dat hij het
privilege had dat hij 3 vragen aan
God mocht stellen. Hij pakte die kans
met beide handen aan en vroeg wat
in 2020 het economische centrum
van de wereld zou zijn. En Onze-
Lieve-Heer zei: ’’Dat vind ik geen
slimme vraag, want je weet het
antwoord zelf. Natuurlijk is dat Azië.
Veel mensen, goede opleidingen, een
grote markt. Volgende vraag?’’ ’’Wat
gebeurt er dan met de USA, ons
lichtende voorbeeld?’’ ’’Dat’’, zei
Onze-Lieve-Heer ’’wordt weer een
graanschuur.’’ En de heer Kleisterlee
draaide zich nog eens om en vroeg:
’’En Europa dan?’’ ’’Dat wordt een
openluchtmuseum,’’ zei Onze-Lieve-
Heer. En toen werd de heer
Kleisterlee zwetend wakker. Zou hij
die dag de minister-president hebben
gebeld? En was dit dan voor of na de
EU-top in Lissabon? Wij zullen wel

nooit weten of dit de achtergrond is
van ons Innovatieplatform.

De PvdA wil niet dat Nederland
een openluchtmuseum wordt. Dus
zijn we blij met dat platform. Wij
verwachten er ook iets van, maar we
willen er hier ook wel iets over kwijt.

Ten eerste de samenstelling.
Daarmee geeft de regering aan wat
zij als aanjagers van de innovatie
ziet. Veel ingenieurs en veel bèta.
Geen psychologen, sociologen of
antropologen. Veel grootbedrijf,
weinig MKB. Veel managers, weinig
ondernemers. Zit de oplossing van
ons probleem dan bij dat grootbe-
drijf? Bij de bèta’s dan wel te
verstaan? Hoe zit het dan met de
kenniscirculatie in het MKB en bij de
diensten? Hoe waarborgen wij
bijvoorbeeld de broodnodige
innovatie in de zorg? ’’Knarsende
schakels’’ is de veelzeggende titel
van een advies van de Raad voor
Gezondheidsonderzoek. Zo kunnen
wij nog wel meer gebieden noemen
waarop innovatie nodig is. Hoe
bewaakt de regering de verbinding
tussen de technologen en die andere
terreinen? Wat is haar olie voor die
’’knarsende schakels’’?

We kennen inmiddels de oogklep-
pen van technici en de noodzaak van
ontkokering. Met antropologen en
psychologen aan tafel zou de
industrie minder slecht scorende
’’leuke technische dingen’’ maken.
’’Onproductieve’’ R&D-investeringen
moeten voorkomen worden. Zou
verkokering de echte ’’dutch disease’’
zijn? Hoe voorkomt de regering
tegen deze achtergrond dat de old
boys van het platform zelf weer
verkokerde R&D gaan stimuleren?

Wij permitteren ons ook een
zijstap naar de actuele discussie over
corporate governance. Is de minister
van EZ – na alle crises – niet bang
voor risicomijdend gedrag in
ondernemingen? En – iets fundamen-
teler – is de minister met ons van
mening dat het toezicht op de
ondernemingen ook een taak heeft
bij het waarborgen van de brood-
nodige innovatie? Had het toezicht
eigenlijk niet aan de bel moeten
trekken toen de ondernemingen
nalieten te investeren in de
werkgelegenheid voor de toekomst

Voorzitter. In de kenniseconomie
moeten we van kennis naar kunde en
van kunde naar kassa. Dat is een
hele kunst. Nederland is in het
genereren van kennis best goed. We
scoren over het algemeen hoog met
de kwaliteit van ons onderzoek, maar

Voorzitter
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