23ste vergadering

Dinsdag 25 maart 1997
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 63 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, Van den
Berg, Bierman, Boorsma, Braks, Van
den Broek-Laman Trip, Cohen, Van
Dijk, Van Eekelen, Eversdijk, Van
Gennip, Ginjaar, Glasz, Van
Graafeiland, Grewel, Grol-Overling,
De Haze Winkelman, Heijmans,
Heijne Makkreel, Hendriks, Hessing,
Van Heukelum, Hilarides, Hofstede,
Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens,
Ketting, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, Lodewijks, Loudon, Luijten,
Luimstra-Albeda, Lycklama à
Nijeholt, Michiels van KessenichHoogendam, Pitstra, Le Poole,
Rensema, Rongen, SchoondergangHorikx, Schuurman, Schuyer,
Steenkamp, Stevens, Stoffelen,
Talsma, Tuinstra, Varekamp, Ter Veld,
Veling, Verbeek, Vrisekoop, Werner,
Wiegel, De Wit, Wöltgens, Van de
Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,
en mevrouw De Boer, minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en de
heer Tommel, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat bericht van verhindering is
ingekomen van het lid GelderblomLankhout, wegens verblijf buitenslands.
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
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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 eind
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) voor het jaar
1997 (25000-XI).
De beraadslaging wordt geopend.

De voorzitter: Op verzoek van de
fractie van de PvdA heb ik de
volgende leden in commissies
aangewezen:
- tot lid van de vaste commissie voor
Justitie de heer Meeter in plaats van
de heer Cohen;
- tot plv. lid van de vaste commissie
voor Justitie de heer Cohen in plaats
van mevrouw Grewel;
- tot plv. lid van de vaste commissie
voor Financiën de heer Meeter in
plaats van de heer Zijlstra;
- tot plv. lid van de vaste commissie
voor Economische Zaken de heer
Meeter in de bestaande vacature.
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Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De heer Baarda (CDA): Voorzitter!
Mensen willen wonen en werken in
een schone omgeving, in een natuur
die niet uitgeput raakt. Tegelijkertijd
zijn zij druk bezig de integriteit van
de schepping aan te tasten.
Sommige problemen groeien de
mensen letterlijk boven het hoofd:
aantasting van de ozonlaag, het
broeikaseffect, het kappen van het
tropisch regenwoud. Deze bedreigen
de basis van het bestaan: lucht,
water, grond en grondstoffen. Dat is
een citaat uit de CDA-nota Nieuwe
wegen, vaste waarden, waarin onder
meer wordt geschreven over de
zorgen voor het milieu. En dan te
bedenken dat een klein, maar rijk
deel van de wereldbevolking al een
enorme vervuiling heeft veroorzaakt.
De opvatting dat er een ander beleid
moet worden gevoerd, wordt nu wel
breed gedeeld, zeker ook in het
belang van de generaties die na ons
komen. Het doel moet zijn: het
realiseren van een duurzame
samenleving. Daarbij gaat het in
onze beleving om de invulling van
de opdracht om de aarde te
bewerken en te bewaren. De
uitdaging is om zo zuinig en zo
milieuvriendelijk om te gaan met
grondstoffen, energiebronnen en
water. Dat vraagt om een andere
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Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Aanvulling van titel 7.1
(Koop en ruil) van het Burgerlijk
Wetboek met bepalingen inzake
de koop van rechten van gebruik
in deeltijd van onroerende zaken
(24449);
- Wijziging van de Wet
Luchtverkeer (bewijzen van
bevoegdheid, bestrijding dranken drugsgebruik (24513);
- Wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (verstrekken van subsidies) (24644).
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