Pronk
om landschap en de natuur in
Nederland te sparen.
Minister Pronk: Ja, de compacte
stad is een stad die zich niet uitbreidt
over het landschap, maar leefbaarheid binnen de stad. Ik zie niet hoe je
met binnenstedelijke activiteiten ook
natuur en landschap kunt bevorderen. Je kunt wel helpen voorkomen
dat steden zich uitbreiden. De
gedachte van de compacte stad met
zo compleet mogelijke functies is om
steden zo leefbaar mogelijk te laten
zijn, opdat mensen daar graag willen
wonen en niet in kleinere kernen,
zodat er geen druk ontstaat om te
bouwen in de open ruimte. Dat is
een van de opdrachten van het
beleid van de compacte stad.
Mevrouw Le Poole (PvdA): Is het
mogelijk om in de evaluatie op te
nemen in hoeverre dat doel is
gediend door dit experiment?
Minister Pronk: Dat zou ik echt niet
weten. Wij moeten elkaar niet te veel
opdrachten geven. Op basis van deze
25 experimenten is heel moeilijk na
te gaan in hoeverre mensen
weerhouden zijn om te gaan
verhuizen naar gebieden buiten die
25 steden. Ik kan mij wel voorstellen
dat er iets gemeten kan worden van
verhuispatronen in die zes jaar. Je
kunt de verhuispatronen in de
desbetreffende buurt vergelijken met
de verhuispatronen in een aantal
controlegebieden, maar ik ken niet
alle motieven, die veelvuldig zijn. Ik
zou daar niet al te duidelijke
conclusies uit wensen te trekken. Pas
op met te veel op te hangen aan een
dergelijk experiment! De indirecte
doelstelling van het compactestadbeleid is om de open ruimte te
bewaren door de leefbaarheid in de
compacte steden te vergroten. De
doelstelling van dit experiment moet
niet in een al te verwijderd verband
worden gezien.
Voorzitter! Het is mijn bedoeling
om bij andere delegatie- of
decentralisatieprocessen op het
gebied van milieu, bijvoorbeeld in
het kader van de nog te ontwerpen
wet delegatie geluidsbeleid, ook een
goede begeleiding te organiseren en
evaluatiemomenten in te bouwen.
Dat zal anders zijn dan hier, want het
zijn hier goede begeleidingen van
specifieke experimenten die dan ook
een veel zwaarder karakter kunnen
hebben, maar de generieke nog te
ontwerpen wet decentralisatie
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geluidsbeleid zal natuurlijk ook
vergezeld gaan van goede monitoring en effectenrapportages die je
ook evaluaties zou kunnen noemen.
Mijnheer de voorzitter! Ik heb een
aantal toezeggingen gedaan. In de
eerste plaats zal het aantal van
ongeveer 25 worden gehandhaafd. In
de tweede plaats zal in niet meer dan
20% daarvan – orde van grootte – de
derde stap worden toegepast. De
eerste en tweede stap zijn belangrijker, dan de derde. In de derde plaats
zal dat, indien dat noodzakelijk is,
een beslissing van de minister zelf
moeten zijn. In de vierde plaats zal
evaluatie moeten plaatsvinden door
een onafhankelijke instelling, dus zo
objectief mogelijk. In de vijfde plaats
heb ik enkele elementen genoemd
die ik niet herhaal die onderdeel
zullen uitmaken van die evaluatie die
daardoor ook een minder algemeen
en vaag karakter zal dragen dan
sommige geachte afgevaardigden
wellicht dachten op basis van de
eerdere discussie.

Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om de plenaire behandeling van het
volgende wetsvoorstel te doen
plaatsvinden op 21/22 december
1998:
Goedkeuring van het op 2 oktober
1997 te Amsterdam tot stand
gekomen Verdrag van Amsterdam
houdende wijziging van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, de
Verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen en
sommige bijbehorende akten, met
Protocollen (25922, R1613).
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:

Sluiting 15.28 uur

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen
tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot het doen vervallen
van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de
Koning en de burgemeester (25620);
Machtiging tot medewerking aan
de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector (25627);
Herstel van wetstechnische
gebreken en leemten in diverse
wetten alsmede intrekking van
enkele wetten die geen betekenis
meer hebben (Reparatiewet I)
(25836);
Goedkeuring van het op 3 mei
1996 te Genève tot stand gekomen
Protocol inzake het verbod of de
beperking van het gebruik van
mijnen, valstrikmijnen en andere
mechanismen, zoals gewijzigd op 3
mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd
op 3 mei 1996), en van het op 13
oktober 1995 te Wenen tot stand
gekomen Aanvullend Protocol inzake
blindmakende laserwapens (Protocol
IV), gehecht aan het Verdrag inzake
het verbod of de beperking van het
gebruik van bepaalde conventionele
wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een
niet-onderscheidende werking te
hebben (25925);
Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
1999 (26200 IV);
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De voorzitter: De heer Pitstra
verzoekt om een korte derde termijn.
Ik stel voor, hem daartoe verlof te
verlenen.
Daartoe wordt besloten.
©
De heer Pitstra (GroenLinks):
Voorzitter! De minister heeft
verschillende toezeggingen gedaan
waardoor de ruimte nog meer is
beperkt. Dat heeft ertoe geleid dat
een lid van de aanwezige leden van
onze fractie hem het voordeel van de
twijfel geeft. Twee leden vrezen op
de lange duur toch voor normvervaging en zullen dan ook
aantekening vragen tegen het
wetsvoorstel te hebben gestemd.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsvoorstel wordt zonder
stemming aangenomen.
De voorzitter: De fractie van de
heer Bierman en de leden
Schoondergang-Horikx en Pitstra
wordt conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.
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