Pronk
’’poldergroep’’, waarbij de maatschappelijke bewegingen in de meest
ruime zin van het woord goed met
mij van gedachten kunnen wisselen
en ten tweede een gebiedsgerichte
benadering met inspraak vanuit
Noord-, Oost-, Zuid- en WestNederland over de specifieke,
gebiedsgerichte invulling in grote
gebieden van het nationale
ruimtelijke beleid. De drie door mij
omschreven doeleinden – sociale
rechtvaardigheid naast economische
ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en
een behoorlijke kwalitatieve
verstedelijking – zijn echter wel de
drie belangrijke doeleinden van het
ruimtelijk beleid dat ik straks via die
nota vorm zal proberen te geven.
Ik voeg hieraan toe dat er
natuurlijk een relatie is tussen de
Vijfde nota en de herziening van de
WRO. Het mag natuurlijk geen
ad-hocregelgeving worden die er
alleen op gericht is om de Vijfde
nota zo goed mogelijk uit te voeren,
maar het mag er ook niet mee in
strijd zijn. Geleidelijk ontwikkelt zich
ook een consensus over onderwerpen die hetzij hier, hetzij daar aan de
orde moeten komen. Ik ben zelf blij
dat bijvoorbeeld het vraagstuk van
grondbeleid regelmatig naar voren
wordt gebracht, ook door collega’s in
het kabinet, als een onderwerp dat
echt weer bestudering vereist, omdat
ieder van ons op het eigen terrein –
de minister van LNV, de minister van
EZ, uiteraard de minister van VROM,
maar ook de minister van Verkeer en
Waterstaat – voor een aantal
beperkingen komt te staan die
voortvloeien uit het huidige
grondbeleid. We hebben niet beslist
of dat aan de orde kan komen in de
Vijfde nota dan wel in de discussienota over de fundamentele herziening van de WRO dan wel een
afzonderlijk traject zal krijgen, maar
het zal via ongeveer dezelfde
tijdsplanning binnen deze kabinetsperiode aan de orde moeten komen.
Dat is dan ook ons voornemen.
Dan kom ik bij de Vijfde nota. De
geachte afgevaardigde de heer Van
der Lans heeft een opmerking
gemaakt over de wenselijkheid om te
kiezen voor heel specifieke publieke
waarden om toetsingscriteria uit te
werken en ook om verschillende
belangen op een procedureel juiste
wijze aan de orde te krijgen. Dat
betekent voor mij met name dat wij
het vraagstuk van de rechtsbescherming zo goed mogelijk vorm moeten
geven. Dat zijn inderdaad de

uitgangspunten die ik zelf wens te
kiezen, zowel met betrekking tot de
invulling van het ruimtelijke beleid,
de Vijfde nota, als met betrekking tot
de specificiteiten, de ordening op
zichzelf en de Wet op de ruimtelijke
ordening.
Ik heb ervoor gekozen om dit
wetsvoorstel in discussie met de
partners en met de Kamer verder
door te trekken. Dat hebben we
gedaan ondanks twijfel. Dit was een
wenselijke stap. Er zijn andere
pogingen gedaan. Rond 1985 is door
het desbetreffende kabinet geprobeerd om te komen tot een betere
aanpak van de bestemmingsplannen
door bestemmingsplannen een veel
globaler en flexibeler karakter te
geven. Dat is destijds op een
faliekante mislukking uitgelopen.
Toen is de evaluatie gestart en toen
is gekozen voor deze methode. Ik
heb gezegd dat dit een experiment
voor een aantal jaren is. Dit is niet bij
voorbaat de lijn die daarna zal
worden getrokken, hoewel het
projectmatige karakter sterker is
geworden in deze maatschappij dan
toen we enkele decennia geleden
met de Wet op de ruimtelijke
ordening begonnen. De samenhang
is van groot belang. Ik geloof dat het
mogelijk is om die samenhang te
garanderen door het begrip ’’goede
ruimtelijke onderbouwing’’ zoveel
mogelijk inhoud te geven, wellicht
werkendeweg. Ik ben blij met het
voordeel van de twijfel. Die twijfel
moet maar blijven. De enige manier
om die twijfel behoorlijk weg te
werken, is door continu goed te
toetsen, te handhaven, ecarts te
voorkomen en gemeenten te wijzen
op hun eigen publieke
verantwoordingsverplichting van
beleid dat zij willen uitvoeren of
afwijkingen die zij van het door hen
in het verleden gevoerde beleid
willen doorvoeren. Dit wetsvoorstel
is daar naar mijn mening een
interessant instrument voor.
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De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
Sluiting 18.28 uur

Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om de plenaire behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 6 juli 1999:
Samenvoeging van de gemeenten
Bergen, Egmond en Schoorl (26364);
Samenvoeging van de gemeenten
Hoevelaken en Nijkerk (26366).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Intrekking van de Wet stimulering
zeescheepvaart alsmede, in verband
daarmee, het treffen van enkele
overgangsmaatregelen (26116);
Goedkeuring van de op 24
november 1997 te Brussel totstandgekomen Euro-Mediterrane
Overeenkomst waarbij een associatie
tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun
lid-staten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds
(Trb. 1998, 136) (26142);
Aanpassing van de Spoorwegwet
in verband met de uitvoering van
richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van
de Europese Unie van 23 juli 1996
betreffende de interoperabiliteit van
het transeuropees hogesnelheidsspoorwegsysteem (PbEG L
235) (26351);
Wijziging van de Interimwet
ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering) (26370);
Wijziging van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek onder meer in verband
met de verlenging van de periode
van afwijkende bekostiging van de
opleidingen op het gebied van de
kunst, bepaalde lerarenopleidingen
op het gebied van de kunst, de
voortgezette kunstopleidingen en de
voortgezette opleidingen bouwkunst
(26377);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet
der Koningin (II) voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (26501);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar
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1999 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26502);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Financiën (IXB) voor
het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26503);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (26504);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (26505);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Algemene Zaken (III)
voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota) (26506);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 1999 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (26508);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26511);
Wijziging van artikel 1a van de
Wet op de economische delicten
(herstel kennelijke fout) (26514);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26515);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26529);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (26530);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (26539);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (VIII) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26557).

Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het voornemen tot opzegging van
het Verdrag betreffende het instellen
van een internationaal stelsel van
behoud van aanspraken en verkregen rechten, voortvloeiende uit de
ouderdoms-, de invaliditeits- en de
weduwen- en wezenverzekering,
1935, alsmede een toelichtende nota
bij dit voornemen (griffienr. 124005);
een, van alsvoren, ten geleide van
het op 24 juli 1994 te Cartagena de
Indias, Colombia, totstandgekomen
Verdrag tot oprichting van de
Associatie van Caraı̈bische Staten,
met Bijlagen, en het op 10 december
1998 te Bridgetown, Barbados,
totstandgekomen Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Associatie van Caraı̈bische Staten tot
vaststelling van de voorwaarden van
deelneming door de Nederlandse
Antillen als geassocieerd lid (Trb.
1998, 7, en 1999, 28), alsmede een
toelichtende nota bij deze verdragen
(griffienr. 124006);
een, van alsvoren, ten geleide van
het op 19 juni 1997 te Genève
totstandgekomen Verdrag betreffende particuliere bureaus voor
arbeidsbemiddeling (Verdrag nr. 181,
aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting) (Trb. 1997, 308, en
1998, 159), alsmede een toelichtende
nota bij dit verdrag (griffienr.
124011);
een, van alsvoren, betreffende
notawisselingen houdende verdragen inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege hun regering
bij Europol worden tewerkgesteld
(griffienr. 124024);
een, van alsvoren, ten geleide van
het verslag van de Algemene Raad
d.d. 31 mei 1999 (griffienr. 123920.1);
een, van alsvoren, ten geleide van
de geannoteerde agenda van de
Algemene Raad d.d. 21/22 juni a.s.
(griffienr. 124044);
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken en de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking,
ten geleide van de publieksversie
van het Financieel Jaarverslag 1998
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken (griffienr. 124082);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, ten geleide van

twee fiches met betrekking tot
mededinging, toerisme en werkgelegenheid, die werden opgesteld door
de Werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen (griffienr.
124077);
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, inzake
evaluatie Nederlandse Cofinanciering
met de Wereldbank (griffienr.
124087);
een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het
verslag van de JBZ-Raad van 27 en
28 mei 1999 (griffienr. 123872.4);
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de nota ’’Wie
oogsten wil, moet zaaien’’, met de
ondertitel ’’Wetenschapsbudget
2000’’ (griffienr. 124088);
een, van de minister van
Financiën, ten geleide van het
verslag van de onderhandelingen
over de achtste middelenaanvulling
van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds en de Nederlandse bijdrage
daaraan (griffienr. 124013);
een, van de staatssecretaris van
Financiën, ten geleide van de
plandocumenten Belastingdienst
2000-2004 bestaande uit het
Bedrijfsplan en de Sectorplannen
Klantbehandeling en Rechtstoepassing (griffienr. 124060);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het Verslag Fonds
Luchtverontreiniging over het jaar
1998 (griffienr. 124022);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake het
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
(NVVP) (griffienr. 124058);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van een
Algemene maatregel van bestuur
houdende wijziging van het
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 en het Besluit
administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer met betrekking tot de
uitvoering van het startprogramma
Duurzaam Veilig (griffienr. 124021);
een, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, ten geleide
van de ontwerpwijziging artikel 20
Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw
(griffienr. 124020);
een, van de minister van
Economische Zaken, ten geleide van
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een voorontwerp wijziging Besluit
vervoer splijtstoffen, ertsen en
radioactieve stoffen (griffienr.
124023);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van het advies inzake
Veiligheid van aminozuurtoevoeging
(griffienr. 123992);
een, van alsvoren, ten geleide van
het Besluit voorschrijven en bestellen
opiumwetmiddelen (griffienr.
124057);
een, van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van een afschrift van
haar brief aan de voorzitter van de
Tweede Kamer inzake modernisering
AWBZ (griffienr. 124076).
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 de VROM-raad, ten
geleide van het jaarverslag 1998
(griffienr. 124014);
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport
’’Bodemsanering gasfabrieksterreinen’’ (griffienr. 124042);
een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport ’’Inspectie van de
Ruimtelijke Ordening’’ (griffienr.
124043);
een, van alsvoren, ten geleide van
rapporten bij de financiële verantwoording 1998 (griffienr. 124051);
een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport ’’Toezicht op het spoor’’
(griffienr. 124073);
een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport ’’Aanpak illegale arbeid’’
(griffienr. 124074);
een, van alsvoren, ten geleide van
het rapport ’’Uitvoering toezicht
gemeentelijke socialezekerheidswetten’’ (griffienr. 124075);
een, van het College van toezicht
op de kansspelen, ten geleide van
het jaarverslag 1998 (griffienr.
124053).
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 Rabbijn A. Soetendorp te
Den Haag, inzake actie om het leven
te redden van dertien joden die in

Eerste Kamer

Teheran gevangen genomen zijn op
beschuldiging van spionage voor
Israël (griffienr. 124048).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken;
een, van de gezamenlijke fracties
van CDA, PvdA en VVD uit Provinciale Staten van Overijssel, inzake
wetsvoorstel 26353 (Herindeling
Twente) (griffienr. 123559.17);
een, van GLTO te Rossum, inzake
alsvoren (griffienr. 123559.18);
een, van VVV Rijssen, inzake
alsvoren (griffienr. 123559.19);
een, van burgemeester en
wethouders van Wierden, inzake
alsvoren (griffienr. 123559.20);
een, van burgemeester en
wethouders van Hoevelaken en
Nijkerk, inzake wetsvoorstel 26366
(Samenvoeging van de gemeenten
Hoevelaken en Nijkerk) (griffienr.
124070).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat;
een, van C. Hollebrandse te Breda,
inzake het lidmaatschap van
Nederland van de NAVO (griffienr.
124038).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissies voor
Defensie en voor Buitenlandse
Zaken;
een, van Marechausseevereniging
te Apeldoorn, ten geleide van het
commentaar op de hoofdlijnennotitie
van Defensie (griffienr. 124052).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Defensie;
een, van de voorzitter van de FNV
te Amsterdam, inzake wetsvoorstel
26079 (Wijziging van titel 7.10 BW
met betrekking tot vakantie en
ouderschapsverlof) (griffienr.
123961.1);
een, van Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam, inzake alsvoren
(griffienr. 123961.2).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
een, van Landelijke Vereniging
voor Thuiszorg te Bunnik, inzake
informatie over activiteiten terugdringing ziekteverzuim (griffienr. 124016);

Besluiten en ingekomen stukken

twee, van Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie te Den Haag, inzake
wetsvoorstel 25408 (Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening)
(griffienrs. 124017 en 124017.1).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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