
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 69 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler,
Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler,
Eigeman, Elzinga, Engels, Essers, Franken, Goyert, De
Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen,
Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de
Jonge, Van Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert,
Koffeman, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse,
Leunissen, Van der Linden, Linthorst, Meindertsma,
Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Rehwinkel,
Reuten, Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman,
Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Swenker, Sylvester,
Tan, Terpstra, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner,
Westerveld, Willems en Yildirim,

en mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Quik-Schuijt, wegens ziekte;

Kox, wegens verblijf buitenslands in verband met
verplichtingen voor de parlementaire NAVO Assemblee;

Haubrich-Gooskens, Strik en Ten Hoeve, wegens verblijf
buitenslands in verband met verkiezingswaarneming in
Georgië;

Kuiper en Thissen, wegens bezigheden elders.

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 voorstel-
len 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.)

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het
sluiten van uitvoeringsverdragen en verlenging van
verdragen, de verschillende verdragen, wijziging van
verdragen en een akkoord die ter stilzwijgende goedkeu-
ring zijn voorgelegd, de verschillende wijzigingen van
besluiten en een ontwerp van een maatregel van
bestuur, de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze
voornemens geen behoefte bestaat.

Een overzicht van de nummers waaronder deze
voornemens zijn gedrukt, zal als bijlage bij de Handelin-
gen worden opgenomen.

(De bijlage is opgenomen aan het einde van deze
editie.)1

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

en beroepsonderwijs in verband met invoering van
de leerlinggebonden financiering voor deelnemers
in het beroepsonderwijs (31037);

- het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten
teneinde het verhaal van kosten van
re-integratiemaatregelen te vergemakkelijken
(31087);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet lucht-
vaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van
verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststel-
ling van een communautaire lijst van luchtvaart-
maatschappijen met een exploitatieverbod en
informatie aan luchtreizigers over de identiteit van
de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU
L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de
rechten van gehandicapten en personen met
beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen
(PbEU L204) (31232);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie
en beroepsonderwijs in verband met de toevoe-
ging van een tweede teldatum voor de bepaling
van de instroom van de deelnemers ten behoeve
van de berekening van de rijksbijdrage voor het
beroepsonderwijs (31315);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie
en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijs-
toezicht in verband met de overgang van het
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toezicht op de kwaliteit van de examinering van
de beroepsopleidingen naar de Inspectie van het
onderwijs (31321).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag over het verzoekschrift van J.R. te

S. betreffende aanvraag huurtoeslag en heffings-
toeslag (EK nr. LXVI-A);

- het verslag over het verzoekschrift van J.S. te
H. betreffende korting op militair invaliditeits-
pensioen met gedeelte van AOW-pensioen (EK nr.
LXVII-A);

- het verslag over het verzoekschrift van J.E. te
C. betreffende uitkeringen huurtoeslag (EK nr.
LXVIII-A);

- het verslag over het adres van T.E. te L.
betreffende het handelen van het Centraal
Justitieel Incassobureau (EK nr. LXIX-A).

De voorzitter: Ik stel voor, conform de voorstellen van
de commissie voor de Verzoekschriften te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Aanpassing van een aantal wetten met het oog op
de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke
ordening alsmede regeling van overgangsrecht
(Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening) (30938),
en over:
- de motie-Schouw c.s. over een ’’Structuurvisie
Randstad’’ als bedoeld in de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (30938, letter G).

(Zie vergadering van 6 mei 2008.)

De voorzitter: Ik heet de minister van VROM van harte
welkom.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.
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Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Voorzitter. De
VVD-fractie is voorstander van de centrale gedachte
achter de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: centraal wat
moet en decentraal wat kan. De invoeringswet moet
daarvoor de spelregels bieden. Hier en daar hinken die
spelregels op twee gedachten en is de kunst van het
loslaten nog niet gesublimeerd. Veel moet nog geregeld
worden in de AMvB. Dat hierdoor op dit moment nog
veel onduidelijk is, bleek wel bij de behandeling op 6 mei
jongstleden. De brief van de minister heeft daarin enige
orde geschapen, maar hoewel de term ’’getrapte
AMvB’s’’ gelukkig is komen te vervallen, is het wel
duidelijk dat er wel heel erg veel getrapt nog geregeld
gaat worden.

Ondanks die kanttekeningen zal de VVD-fractie met dit
wetsvoorstel instemmen. Wij gaan er daarbij van uit dat
de minister in haar centrale rol de grote hoedster zal
blijven van centraal wat moet en decentraal wat kan. In
de ogen van de VVD-fractie kan in dit geval namelijk
meer dan er moet.

Ik heb nog wat korte opmerkingen bij de ingediende
moties, als dat alvast mag, voorzitter.

De voorzitter: Ik heb liever dat wij die gesplitst
behandelen.

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Goed. Dan was
dit mijn stemverklaring vooraf.

De voorzitter: Dank u wel. Ik geef het woord aan de
heer Smaling.
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De heer Smaling (SP): Voorzitter. Twee weken geleden
hebben wij hier een interessant debat gehad met de
minister over de invoeringswet Wro. De beantwoording
van de vragen van mijn fractie was, met alle respect,
toch een tikkeltje onder de maat. In de eerste termijn van
de minister kwam er niets, en later kwam er slechts
mondjesmaat iets. Terugkijkend denk ik dat de beant-
woording in haar algemeenheid toch iets te weinig recht
deed aan hetgeen door alle acht fracties hier ter berde is
gebracht. Een brede kritische massa rond de ruimtelijke
ordening is in een land als het onze bittere noodzaak.
Centraal wat moet, decentraal wat kan is het sleetse
credo van de Nota Ruimte. Als er iets is wat centraal
moet, is het de expertise binnen het ministerie van
VROM op peil houden, zodat vragen adequaat kunnen
worden beantwoord. De afslanking van de rijksoverheid
gaat in dit opzicht helemaal in tegen de noodzaak, een
terrein als ruimtelijke ordening, dat echt iedereen in dit
land raakt, op centraal niveau overeind te houden. Mijn
fractie heeft zich niet expliciet uitgesproken over de
invoeringsdatum maar vindt 1 juli wel erg kort dag, zeker
nu het bij motie gevraagde en toegezegde monitoring-
en evaluatie-instrument niet voor de zomer kan worden
geïntroduceerd. Eigenlijk moet zoiets vanaf dag 1 van de
invoering operationeel zijn. De minister garandeert
niettemin dat 1 juli aanstaande een haalbare kaart is. Is
dat female intuition of haastige spoed? De provincie
Brabant heeft in ieder geval op 30 juni een big bang
nieuwe Wro georganiseerd en die wil ik haar niet
ontnemen.

De SP-fractie stemt dus voor het wetsvoorstel.
Ondanks haar ideologische bezwaren tegen de Nota
Ruimte en de nieuwe Wro heeft mijn fractie besloten om
vooruit en niet achteruit te kijken. Aan de minister het
klemmende verzoek om de ruimtelijke ordening weer van
het elan te voorzien dat zij ooit had.

Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw c.s. (30938, letter G).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

Voorzitter
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