
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) over het jaar
1997 (26025, nr. 25).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer voor
kennisgeving aan te nemen, en
voorzover het deze Kamer betreft de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer decharge te verlenen voor het
door hem gevoerde financiële
beheer.

Daartoe wordt besloten.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (VII) voor het jaar 1997
(slotwet) (26071);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Provinciefonds voor het jaar
1997 (slotwet) (26074);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Gemeentefonds voor het jaar
1997 (slotwet) (26102).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken (VII) over het jaar
1997 (26025, nr. 9).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor kennisgeving
aan te nemen, en voorzover het deze
Kamer betreft de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties decharge te verlenen voor
het door hem gevoerde financiële
beheer.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van het Provinciefonds over het
jaar 1997 (26025, nr. 12).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van het Provincie-
fonds voor kennisgeving aan te
nemen, en voorzover het deze Kamer
betreft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
decharge te verlenen voor het door
hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van het Gemeentefonds over het
jaar 1997 (26025, nr. 29).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van het
Gemeentefonds voor kennisgeving
aan te nemen, en voorzover het deze
Kamer betreft de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties decharge te verlenen voor
het door hem gevoerde financiële
beheer.

Daartoe wordt besloten.

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

van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Financiën
(IXB) voor het jaar 1997 (slot-
wet) (26095).

Dit wetsvoorstel wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van de Nationale Schuld (IXA)
over het jaar 1997 (26025,
nr. 22).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer

voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van de Nationale
Schuld voor kennisgeving aan te
nemen, en voorzover het deze Kamer
betreft de minister van Financiën
decharge te verlenen voor het door
hem gevoerde financiële beheer.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is:
- de Financiële verantwoording

van het Ministerie van Financiën
(IXB) over het jaar 1997 (26025,
nr. 23).

De voorzitter: Ik stel aan de Kamer
voor, de financiële verantwoording
over het jaar 1997 van het ministerie
van Financiën voor kennisgeving aan
te nemen, en voorzover het deze
Kamer betreft de minister van
Financiën decharge te verlenen voor
het door hem gevoerde financiële
beheer.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is het debat naar
aanleiding van een algemeen overleg
op 24 september 1998 over de nota
Modernisering instrumentarium
geluidbeleid.

©

De heer Leers (CDA): Voorzitter! Bij
de gedachtewisseling over de nota
Modernisering instrumentarium
geluidhinder op 24 september jl.
heeft de minister van VROM expliciet
aan de Kamer gevraagd hem richting
te geven en aan te geven of de
Kamer akkoord is met de ingeslagen
weg. Dat willen wij graag doen. De
CDA-fractie heeft grote twijfels of de
ingeslagen weg wel de juiste is.
Omdat die twijfels ook verwoord zijn
in de motie die ik wil indienen, zal ik
nu volstaan met het voorlezen van
die motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het in gang
gezette MDW-project Modernisering
instrumentarium geluidbeleid (MIG)
voorstelt de landelijke normstelling
te verlaten en tot decentralisatie van
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