
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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Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Voorzitter. Mijn
fractie steunt de motie maar ik maak daarbij graag een
korte aanvullende opmerking. Een terechte en noodzake-
lijke blik op de toekomst mag niet leiden tot kortzichtig-
heid voor de urgentie op dit moment. Die aanvulling
wilde ik graag maken op deze motie.

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter: Hiermee zijn wij gekomen aan het einde
van de vergadering. Ik wens de leden allen een
vruchtbare dag in de commissievergaderingen.

Sluiting 13.40 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op:
20 mei 2008 (hamerstukken)

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

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

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet
ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005
inzake de vaststelling van een communautaire lijst van
luchtvaartmaatschappijen 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);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in
verband met de toevoeging 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);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de
overgang van het toezicht op de kwaliteit van de
examinering van de beroepsopleidingen naar de
Inspectie van het onderwijs (31321);
10 juni 2008 (i.p.v. 27 mei 2008)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 -
Beleidsdebat ’’Mensenrechten en ontwikkelingssamen-
werking’’ (31200-V);
1 juli 2008

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het
vervallen van de bepaling over het uitsluiten van
wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012);

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het
vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van
de gemeenteraad en van provinciale staten (31013);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen door de vaste commissies voor
Justitie
te doen plaatsvinden op 20 mei 2008:

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met
slachtofferhulp en reclassering (31257);
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin en
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
te doen plaatsvinden op 20 mei 2008 (i.p.v. 6 mei 2008):

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese
Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (31267);

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(herzien) (Trb. 1993, 123) (31283);
Financiën
te doen plaatsvinden op 27 mei 2008:

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen, de Wet waardering onroerende zaken en enige
andere wetten in verband met de invoering van een
basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde
onroerende zaken (31085);

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties
en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie
van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en
houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de
Raad (PbEU L 157) (31270);
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin
te doen plaatsvinden op 3 juni 2008:

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met
de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die
inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van
medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen
vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde
groepen minderjarige vreemdelingen (31249).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen, de Wet waardering onroerende zaken en enige
andere wetten in verband met de invoering van een
basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde
onroerende zaken (31085);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met invoering van de mogelijkheid de jaarreke-
ning van kleine rechtspersonen op te stellen volgens
fiscale grondslagen (31136);

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties
en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie
van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en
houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de
Raad (PbEU L 157) (31270);
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