3de vergadering

Dinsdag 17 oktober 2006
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 66 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, Doek,
Doesburg, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels,
Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing,
Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens, Ketting, Klink,
Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop, NapBorger, Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pormes, Putters, Van Raak, Rosenthal, Schouw, Schuurman, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Thissen, Timmerman-Buck, Wagemakers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteman, Woldring
en De Wolff,
en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, de heer
Winsemius, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en mevrouw Peijs, minister
van Verkeer en Waterstaat.

luchthavens op Sint-Maarten (Trb. 1994, 144)
(24074, R1531);
- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen
bij de besluitvorming in rechtspersonen (30019);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
in verband met de vereenvoudiging van de
systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen
van andere en ondergeschikte aard (30454);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de verlening van de
bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monsterneming, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene
wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid (30632);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging
van de procedure ter vaststelling van de
standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de
Invoerings- en Aanpassingswet (30653).
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat is
ingekomen een bericht van verhindering van het lid
Leijnse, wegens ziekte.
Dit bericht wordt 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 de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Franse Republiek inzake personencontrole op de
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Diverse wetsvoorstellen

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Ingekomen is een brief van de heer S.R.
Pormes van 5 oktober 2006 met de mededeling dat hij
het lidmaatschap van de Eerste Kamer met ingang van
30 oktober 2006 wenst te beëindigen. Van deze brief is
mededeling gedaan aan de voorzitter van het Centraal
Stembureau voor de verkiezing van de leden van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ik stel voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Mijnheer Pormes. In uw brief van
5 oktober schrijft u dat het waarom van een tussentijds
vertrek uit de Kamer niet gemakkelijk te beantwoorden
is. Persoonlijke en politieke motieven, leergierigheid en
nieuwsgierigheid om andere wegen te bewandelen,
spelen – zo schrijft u – een rol bij de beëindiging van uw
lidmaatschap van deze Kamer per 30 oktober. Wij
respecteren uiteraard deze keuze.
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Voorzitter
Drie jaar voordat u hier kwam, was u voor GroenLinks
lid van de gemeenteraad van Assen, uw woonplaats.
Tevens was u voor uw partij lid geweest van het
partijbestuur van 1990 tot en met 1994. In uw dagelijks
leven bent u werkzaam bij het Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe. Die combinatie van
politieke en internationale affiniteit kon in deze Kamer tot
zijn volle recht komen. Immers, al vanaf het moment dat
u lid werd van deze Kamer, op 19 juni 2001, was duidelijk
dat ook buiten uw dagelijkse baan uw hart ligt bij
internationale ontwikkelingen. Zo klonk in dit huis vijf
jaar lang uit uw mond de GroenLinksopvatting, niet
alleen over aangelegenheden inzake Verkeer en
Waterstaat en LNV, maar zeker ook inzake Buitenlandse
Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Uw
maidenspeech op 5 februari 2002 betrof de Defensiebegroting, waarin u de nadruk legde op mondiale
vraagstukken waarbij vrede en veiligheid centraal
stonden. Specifieke aandacht hebt u in onze Kamer
onaflatend gevraagd voor democratie en mensenrechtenvraagstukken.
In uw brief schrijft u dat het voor u essentieel blijft om
– ik citeer – waar dan ook de publieke zaak te dienen. Wij
wensen u, wij wensen jou, Sam, daarbij al het goede toe.

Mevrouw Meindertsma (PvdA): Voorzitter. Vandaag
vindt de afronding plaats van een wetsvoorstel dat,
voorbereidingstijd meegerekend, ongeveer zeven jaren
onderweg geweest is. Verschillende bewindslieden in
verschillend samengestelde regeringscoalities met
verschillende visies op de ruimtelijke ontwikkelingen in
ons land en de daaraan gekoppelde sturingsfilosofieën
hebben gewerkt aan wat lang de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening werd genoemd. Zonder twijfel komt de eer van
afronding van alle, soms zeer heftige discussies in
vakkringen, met lokale en provinciale bestuurders, met
marktpartijen en met burgers aan minister Dekker toe. Zij
kwam met de Nota Ruimte, als opvolger van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening en ze maakte het werk af.
Visie ontwikkelen en deze neerleggen in een de PKB
Nota Ruimte is van essentieel belang, maar evenzo
belangrijk is of goede instrumenten gevonden worden
om het beleid in de alledaagse praktijk handen en voeten
te geven. Tussen beleid en uitvoering staan wetten en
regels. En die moeten niet in de weg staan, maar
bevorderen dat mooie doelstellingen in de alledaagse
praktijk omgezet worden in daden. De nieuwe regels
omtrent de ruimtelijke ordening, het wetsvoorstel dat
hier voorligt, hoort de PKB Nota Ruimte van adequate

instrumenten te voorzien. Wij hadden het minister
Dekker zeer gegund om zelf dit sluitstuk in deze Kamer te
kunnen verdedigen. Dat heeft om ons bekende en te
waarderen redenen niet zo mogen zijn. Het zij zo. Wij
wensen minister Winsemius als haar opvolger veel
wijsheid toe om de komende maanden de lopende zaken
over te nemen. Daar zitten wat ons betreft een aantal
ingewikkelde en omstreden wetsdossiers bij.
De waardering voor het werk van minister Dekker op
het terrein van de ruimtelijke ordening neemt niet weg
dat de fractie van de PvdA, de opvattingen zoals
neergelegd in de Nota Ruimte niet kon delen. Trots op de
goed bewaarde dorps- en stadsgezichten en het
kwalitatief redelijk geordend landschap gekoppeld aan
ingrijpende veranderingen die ons de komende decennia
te wachten staan rond klimaatveranderingen en
doorwerking van Europees beleid, deed ons pleiten voor
een ruimtelijke ontwikkelingspolitiek met duidelijker
keuzes voor een ruimtelijke hoofdstructuur. Bij de
behandeling van de Nota Ruimte hebben wij dan ook
gepleit voor een nationaal ruimtelijk kader dat verder
reikt dan het aanreiken van kwaliteitsdoelstellingen, zoals
met het begrip ’’basiskwaliteiten’’ gebeurt.
Wij hebben in de sturing ook sterk aangedrongen op
een duidelijke regierol van de minister van VROM en
uitdrukkelijk gevraagd die rol niet te beperken tot een
coördinerende rol. Dat laatste punt is overigens een in
deze Kamer breed gedeelde opvatting, getuige de
motie-Lemstra, die hier aangenomen is bij het integrale
beleidsdebat dat wij in maart 2005 gevoerd hebben. Wij
kunnen niet nalaten dit punt nog eens onder de
aandacht, ook van de nieuwe minister, te brengen. Te
vaak horen wij de opvatting in de wandelgangen
verkondigd worden dat het werk wat het onderdeel
ruimte van de minister van VROM betreft zo goed als
klaar is en overgelaten kan worden aan andere overheden en aan de markt. Niets is minder waar. De opgaven
waar wij de komende decennia ruimtelijk voor staan,
vragen om een sterke beleidsvisie en om een duidelijke
regierol van de enige echte minister van ruimtelijke
ordening, de minister van VROM, die geen deelbelang
maar het belang van ruimtelijke kwaliteit in integrale
samenhang hoort af te wegen. Het maakt daarbij niet uit
of het om krimp of groei gaat, om de verhouding tussen
de stad, het suburbane en het landelijke gebied of over
de ruimtelijke doorwerking van milieurichtlijnen,
infrastructuur en waterbeleid. En hoewel in de memorie
van antwoord gesteld wordt dat sectorale structuurvisies
mede ondertekend worden door de minister van VROM,
stelt ons dat onvoldoende gerust. De minister van VROM
hoort niet alleen mede te ondertekenen, maar vooral
richting te geven aan een ruimtelijk kader waaraan
sectorale structuurvisies moeten voldoen.
Vanuit onze niet veranderde opvattingen, zelfs nog
gesterkt daarin door wat wij in de praktijk waarnemen
aan de gevolgen van het ontbreken van duidelijkheid
over ruimtelijke kaders, hebben wij als fractie van de
PvdA de voorliggende wet beoordeeld.
De behandeling van deze wet in de Tweede Kamer
heeft, wat ons betreft gelukkig, geleid tot een aantal
ingrijpende wijzigingsvoorstellen en amendementen. Het
gaat om amendementen en wijzigingen die tegemoetkomen aan de zorg om samenhang en de noodzaak tot het
aangeven van kaders voor gebiedsgerichte ontwikkeling.
Zo is de structuurvisie verplicht gesteld, een pleidooi
waar ook de VROM-raad zich voor had uitgesproken in
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(Applaus)
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de
ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)
(28916).
De voorzitter: Ik heet minister Winsemius wederom van
harte welkom in dit huis. Wij feliciteren hem met zijn
nieuwe ambt en wensen hem daarbij alle benodigde
wijsheid toe.
De beraadslaging wordt geopend.
©

Ruimtelijke ordening
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