Tommel
eerste is een ruimtelijke reservering
van de kant van de lagere overheden. Dat moet, want anders kun je
niet bouwen. De tweede is geld van
de rijksoverheid. Dat moet ook, want
anders kun je ook niet bouwen,
althans niet betaalbaar.
Als de vraag instort, om wat voor
reden dan ook, dan is het niet zo dat
wij dan maar blijven bouwen. Zowel
de projectontwikkelaars als de
woningcorporaties, die een zelfde
financiële verantwoordelijkheid
hebben, zullen de markt heel goed in
de gaten houden. Dat kan betekenen
dat de Vinex in een wat lager tempo
wordt volgebouwd. Dat gaan wij in
het jaar 2000 nog eens rustig
bekijken.
De heer Bierman: Ik begrijp dat u
via temporisering dan ook tot de
kaasschaafmethode zou kunnen
besluiten. Dan zitten mensen langer
in de rommel en het openbaar
vervoer en de voorzieningen komen
later op gang, wegens gebrek aan
draagvlak. Mijn pleidooi zou zijn om
het op enkele locaties goed te doen
en andere te laten vervallen,
bijvoorbeeld op grond van overwegingen van ruimtelijke kwaliteit. Dan
zouden wij het kunnen laten
vervallen waar de meeste aantasting
van natuurgebied wordt gepleegd,
om die doelstelling ook eens te
halen.
Staatssecretaris Tommel: Ik begrijp
het punt, maar er zijn toch wel een
paar bezwaren. Wij hebben ze niet
voor niets gespreid. Als je daar
elementen uit weghaalt, krijg je een
veel groter gebied waar niet meer
gebouwd kan worden, of slechts heel
matig, zodat iedereen moet gaan
verhuizen, als hij een nieuwe woning
wil. Dat is toch wel bezwaarlijk. De
investeringen zijn gepleegd en de
gronden zijn aangekocht. Wij hebben
al uitgaven gedaan. Dan is het toch
heel raar en lastig om achteraf te
zeggen dat wij het toch maar
terugdraaien. Ik denk dat daar grote
bezwaren aan verbonden zijn. Wij
spreken elkaar opnieuw in het jaar
2000 en zien dan hoe de behoefte is
en op welke wijze wij daarmee
omgaan.
De heer Baarda constateerde dat
er veel gedecentraliseerd is en dat
corporaties veel verantwoordelijkheid
hebben. Hij vroeg wat de kern is van
de rijksverantwoordelijkheid. Terecht
staat de zorg voor goede volkshuisvesting in de Grondwet. De sector
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moet goed kunnen presteren, dat is
mijn eerste verantwoordelijkheid. Die
verantwoordelijkheid hebben wij
gegeven, maar dat kan alleen als de
rijksoverheid ook de randvoorwaarden vervult. Hij presteert ook goed,
constateer ik.
Een aantal andere zaken kun je
alleen op rijksniveau regelen, zoals
de Huursubsidiewet en het toezicht
op de corporaties, om een paar heel
essentiële elementen te noemen. Dat
kan alleen op rijksniveau geregeld
worden en dat moet dus ook op
rijksniveau geregeld worden.
Verder moet er een centraal punt
blijven van waaruit de regie wordt
gevoerd, waar men tegenaan kan
praten, waar men overleg mee kan
voeren en dat experimenten kan
initiëren. Dat blijft ook een rijksverantwoordelijkheid. Ik ben het
volstrekt met mevrouw Ter Veld eens
dat je soms moet coördineren, heel
veel moet stimuleren, heel vaak actie
moet voeren en een doodenkele keer
vreselijk boos moet worden, want
dat wil ook nog wel eens helpen.

Waterschapswet (24771);
15 april 1997
Voorstel van wet van het lid Van
Boxtel houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die
een medische keuring ondergaan
(Wet op de medische keuringen)
(23259);
13 mei 1997
Wijziging van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften en van het
Wetboek van Strafvordering (23689);

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op:
8 april 1997
Wijziging van de Wet inzake
bloedtransfusie (23805);
Uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging) (24572);
Een aantal wijzigingen van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (24669);
Aanpassing van de belastingbepalingen in de Provinciewet aan
bepalingen in de Gemeentewet en de
Waterschapswet, alsmede wijziging
van de formele belastingbepalingen
in de Gemeentewet en de

b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op
8 april 1997
door de vaste commissies voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat:
Wijziging van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot
verblijf in verband met de arbeidsplicht voor vergunninghouders
(24819);
Regeling van het overleg over de
integratie van minderheden (Wet
overleg minderhedenbeleid) (24835);
Financiën:
Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 (levering van
bouwkavels en van gebouwen)
(24703);
15 april 1997
door de vaste commissie voor
Justitie:
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
(23478);
22 april 1997
door de vaste commissie voor
Onderwijs:
Wijziging van onder meer de Wet
op het basisonderwijs, de Interimwet
op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs en de
Wet op het voortgezet onderwijs
inzake schoolbegeleiding (regeling
schoolbegeleiding) (24683);
Regels inzake de verstrekking van
subsidies door de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij voor
landelijke onderwijsondersteunende
activiteiten (Wet subsidiëring
landelijke onderwijsondersteunende
activiteiten) (24718);
Wijziging van de Wet van 15
december 1993, houdende wijziging
van het stelsel van stichtingsnormen
en opheffingsnormen in de Wet op
het basisonderwijs en van het
huisvestingsstelsel in de Wet op het
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De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik deel mee dat de
stemming over de motie zal worden
gehouden in de vergadering van 8
april, na de lunchpauze.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 19.11 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:
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Besluiten en ingekomen stukken
basisonderwijs en de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs (Stb.
716) (25028).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Uitvoering van het op 1 maart
1991 te Montreal totstandgekomen
Verdrag inzake het merken van
kneedspringstoffen ten behoeve van
de opsporing ervan (Wet inzake het
merken van kneedspringstoffen)
(24675);
Goedkeuring van het op 1 maart
1991 te Montreal totstandgekomen
Verdrag inzake het merken van
kneedspringstoffen ten behoeve van
de opsporing ervan (24676, R1570);
Wijziging van de artikelen 1 en 3
van de Wet collectieve preventie
volksgezondheid (24748);
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de wijziging
van de bepalingen met betrekking tot
het varen onder invloed (24753);
Instelling van vaste colleges van
advies van het Rijk op het terrein van
het ministerie van Justitie (Wet
adviesstelsel Justitie) (24881);
Intrekking van de Wet beperking
cadeaustelsel 1977 (25109);
Wijziging van de Wet op de
studiefinanciering en de Wet
tegemoetkoming studiekosten in
verband met de aanspraak op
studiefinanciering voor onder meer
assistentopleidingen (25194).
Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
zes fiches die werden opgesteld naar
aanleiding van het overleg door de
Werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen (griffienr.
119516);
een, van de minister en de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, ten geleide van een nota over
het Nederlandse parlement en de
besluitvorming inzake de Europese
Unie (griffienr. 119513);
een, van de minister van
Financiën, ten geleide van het
eindrapport inzake het interdepartementaal beleidsonderzoek Toekomst
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Studiefinanciering (IBO-TSF)
(griffienr. 119529);
een, van de staatssecretaris van
Financiën, ten geleide van de
effectrapportage afschaffing fiscale
grenzen over de periode juli december 1996 (griffienr. 118389.1);
een, van alsvoren, inzake zijn
reactie op het stenografisch verslag
ordedebat d.d. 12 maart 1997
betreffende berichtgeving in de
Volkskrant m.b.t. de toepassing van
de WOZ-waarde in zogenoemde
wetsfictiegemeenten voor de
inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (griffienr. 119514);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer
(griffienr. 119519);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
Besluit Adviescommissie brede
heroverweging loodswezen (griffienr.
119530);
een, van alsvoren, ten geleide van
een ontwerp van een algemene
maatregel van bestuur houdende
wijziging van Bijlage VI van het
Binnenschepenbesluit in verband
met de herziening van de voorschriften en bepalingen betreffende
het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de Nederlandse binnenwateren
(griffienr. 119535);
een, van de minister van
Economische Zaken, ten geleide van
een studie van het Centraal
Planbureau getiteld Scanning CPB, A
view from inside (griffienr. 119508);
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, de
voorzitters van ondernemingsorganisaties en de voorzitters van
vakcentrales, inzake minderheden en
de arbeidsmarkt, en toepassing
WBEAA dit jaar en wetgeving
volgend jaar (griffienr. 118503.1);
een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport ’’Het Vrouwenverdrag in
Nederland anno 1997’’ (griffienr.
119524);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van het RIVM Jaarverslag
1996 (griffienr. 119517);
een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van de regeling
waarmee de volledige gebitsprothese
met ingang van 1 april 1997 in het
ziekenfonds- en standaardpakket
wordt opgenomen als onderdeel van
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de aanspraak op hulpmiddelen
(griffienr. 119540);
een, van alsvoren, ten geleide van
een afschrift van haar brief aan de
Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie van de Ziekenfondsraad
inzake betaling ’’verre huisartsen’’
(griffienr. 119541).
De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
3. de volgende missives:
een, van gedeputeerde staten van
de provincie Groningen, ten geleide
van een motie met betrekking tot de
Regionale ontwikkelingsvisie
Groningen - Assen 2030 (griffienr.
119507);
een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het Jaarverslag
1996 (griffienr. 119534);
een, van MKB Nederland en LTO
Nederland inzake het wetsvoorstel
24698 (Wet premiedifferentiatie en
marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (griffienr.
119115.4).
De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;
4. de volgende geschriften:
een, van de Permanente commissie van deskundigen in internationaal
vreemdelingen-, vluchtelingen- en
strafrecht, inzake de goedkeuringstermijnen op het terrein van de
Europese besluitvorming en de
verbetering van de samenwerking
tussen de Staten-Generaal en de
Permanente commissie (griffienr.
119506).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissies voor
Europese Samenwerkingsorganisaties, voor Buitenlandse
Zaken en voor Justitie;
een, van D.J. Schakelaar te Holten,
inzake de minima en de ouderen
(griffienr. 119538).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissies voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat, voor Justitie,
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
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