Van Hoof
van het luchtruim. Aan de andere
kant is het de vraag of militaire
vliegtuigen daar wel of niet kunnen
vliegen. Dat zijn geheel verschillende
zaken. Het is zeer wel mogelijk om
met een militair vliegtuig te vliegen
in een luchtruim dat civiel beheerd
wordt. Omgekeerd is dat natuurlijk
ook het geval. In die zin lopen hier
dus twee zaken door elkaar en is er
sprake van wat verwarring. Van de
opmerking dat Defensie zo star zou
zijn dat het hier geen beweging in
zou willen maken, werd ik echter
verdrietig. Ik ben ook verdrietig dat
de heer Zijlstra dit nu nog eens
overneemt. Als je kijkt wat er
gebeurd is, moet je namelijk
constateren dat Defensie inmiddels
het nodige aan beheer over het
luchtruim heeft ingeleverd. Het gaat
om een forse area die gedrapeerd is
rond de Afsluitdijk en de Kop van
Noord-Holland, een gebied in
zuidwestelijke richting ten zuiden van
Hilversum en twee aanvliegroutes
vanuit het Duitse. Het mag duidelijk
zijn dat ik de verwarring hiermee
opgeheven hoop te hebben. De
andere kant van deze medaille was
namelijk heel heuglijk. De heer
Melkert en de PvdA hebben zich
immers sterk gemaakt voor het feit
dat er in toekomst meer vliegtuigen
op Schiphol moeten kunnen landen.
Men zal begrijpen dat wij daar
binnen de operationele eisen graag
aan zullen meewerken.
De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! Ik
zal dat verdriet overbrengen.
Staatssecretaris Van Hoof:
Voorzitter! Mij rest nog een reactie
op de motie die de heer Stellingwerf
heeft ingediend. Daarin heeft hij
aangegeven dat de structurele
problemen niet ten koste van het
materieel mogen worden opgelost. Ik
weet niet wat er gebeurt als ik zou
vragen of dat dan maar ten koste
van de milieu-investeringen opgelost
moet worden. Waarschijnlijk staat de
heer Harrewijn dan weer aan de
interruptiemicrofoon. Ik denk dat de
oplossing van die structurele
problemen binnen de defensiebegroting gevonden moet worden.
Als het niet bij de post materieel
mag, is het de vraag waar dat dan
wel mag. In die zin denk ik dat de
motie van de heer Stellingwerf heel
moeilijk uitvoerbaar is. Vanuit die
optiek wil ik de aanvaarding ervan
dan ook ontraden.
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De heer Stellingwerf (RPF): De
minister schetst het dilemma dat
wanneer je iets aan de arbeidsvoorwaarden wilt doen, je blijkbaar ook
materieel moet inleveren. Welnu, mij
dunkt dat dit op andere ministeries
ook niet zo werkt. Wanneer
bijvoorbeeld het onderwijs in een
groot debat is verwikkeld over een
looneis van nogal wat procenten,
gaat dat toch niet ten koste van een
aantal scholen, in de zin dat ze
daardoor gesloten moeten worden.
Het werkt mijns inziens niet zo dat
materieel moet worden ingeleverd
om daarmee wat arbeidsvoorwaarden te kunnen honoreren.
Staatssecretaris Van Hoof: Een fors
bedrag van de begroting van
Defensie gaat in de richting van
personeel en alles wat daarmee te
maken heeft. Een ander deel gaat in
de richting van aanschaf en
onderhoud van materieel. Weer een
ander deel betreft bijkomende
kosten, ten aanzien waarvan wij nu
net de heer Harrewijn een beetje in
ons kamp proberen te krijgen. En
dan houdt het natuurlijk een keertje
op. Het moet uit de lengte of uit de
breedte komen. Zo eenvoudig is het.
Als wij doen wat u wilt, kunnen wij
eigenlijk nergens anders geld
vandaan halen, ook niet in de
richting van personeel, zoals u dat zo
graag zou willen. Vanuit die gedachte
lijkt het mij uiterst moeilijk om uw
motie uit te voeren, los van wat je er
beleidsmatig van zou kunnen vinden.
Derhalve is het ontraden van
aanvaarding ervan de enige
oplossing.

Misschien vindt hij daarin aanleiding
om zijn motie aan te houden. Zo
niet, dan meen ik niet met zijn motie
uit de voeten te kunnen.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, op een
nader te bepalen tijdstip te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.45 uur
©
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. een koninklijk boodschap, ten
geleide van het voorstel van wet
Wijziging van de Elektriciteitswet
1998 ten behoeve van het stellen van
nadere regels ten aanzien van het
netbeheer en de levering van
elektriciteit aan beschermde
afnemers (26303).
Deze koninklijke boodschap, met de
erbij behorende stukken, is al
gedrukt en rondgedeeld;

Staatssecretaris Van Hoof: Ik ben
het met de heer Stellingwerf eens
dat het wijs is dat als wij straks het
totaalbeleid van Defensie op een rij
zetten in de hoofdlijnennotitie in
aanloop naar de Defensienota, wij
hierover verder kunnen discussiëren.

2. de volgende voorstellen van wet:
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (26306);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
(26312);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat (II) voor het
jaar 1998 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (26322);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (VIII) voor het jaar
1998 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (26324);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
(26329);
Wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar
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De heer Stellingwerf (RPF): Dat
begrijp ik. Ik meen wel dat wij er in
het kader van de hoofdlijnennotitie
wat dieper op in zouden moeten
gaan. Je loopt namelijk gigantisch
vast als je deze lijn vol blijft houden.
Je komt dan op een gegeven
moment onder het minimumniveau
terecht. Daarom is de veiligheidsanalyse waarop ik in eerste en
tweede termijn heb gewezen, van
groot belang om dit soort discussies
voor te kunnen zijn. En dat kunnen
wij op dit moment niet.
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1998 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (26330).
Deze voorstellen van wet zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van het eindrapport
’’Vrouwen en de Ontwikkeling, Beleid
en Uitvoering in de Nederlandse
Ontwikkelingssamenwerking
1995-1996’’ (26200-V, nr. 13);
twee, van de minister van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van de agenda van
de Algemene Raad (21501-02,
nr. 274);
een, over kernproeven India en
Pakistan (26085, nr. 4);
twee, van de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking, te
weten:
een, inzake antwoorden op vragen
van het lid Karimi (26200-V, nr. 14);
een, inzake antwoorden op vragen
van het lid Dijksma (26200-V, nr. 15);
vijf, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een Akkoord
tussen de Regeringen van de
Benelux, de Bondsrepubliek
Duitsland en Frankrijk betreffende
geleidelijke afschaffing van grenscontroles (19326, nr. 209);
een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de (extra) Interne
Marktraad van 7 december 1998
(21501-01, nr. 119);
een, ten geleide van de agenda van
de Begrotingsraad (21501-03, nr. 28);
een, ten geleide van vier fiches die
werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe
Commissievoorstellen (BNC) (22112,
nr. 102);
een, over intensivering buitenlands
cultuurbeleid (25270, nr. 12);
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het gemeentelijkeherindelingsbeleid (26331);
een, van de minister voor Grote
Steden- en Integratiebeleid, ten
geleide van antwoorden op vragen
die gesteld zijn tijdens het algemeen
overleg van 11 november 1998 over
de stand van zaken bij de aanpak van
het millenniumprobleem (25674,
nr. 23);
twee, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:
een, inzake intensivering buitenlands
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cultuurbeleid (25270, nr. 11);
een, ten geleide van een aanvulling
op het toetsingskader Plan van
Scholen 2000-2002 betreffende de
directe meting (26134, nr. 12);
een, van de minister van
Financiën, inzake personeelsoptieregelingen en gebruik van voorwetenschap (26302);
een, van de staatssecretaris van
Defensie, inzake het voorstel van wet
van het lid Van Ardenne-van der
Hoeven tot wijziging van de
bepalingen betreffende pensioen in
de Uitkeringswet tegemoetkoming
twee tot vijfjarige diensttijd
veteranen (26019, nr. 8);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
tracébesluit voor Rijksweg 33
Spijk-Eemshaven (25734, nr. 4);
twee, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van de 9de
voortgangsrapportage van het
Interprovinciaal overleg met
peildatum 1 oktober 1998 (18106,
nr. 92);
een, inzake de oprichting Weerbureau HWS BV (26328);
een, van de minister van
Economische Zaken, over de
voorlopige agenda van de
Onderzoeksraad die op 22 december
1998 in Brussel zal plaatsvinden
(21501-13, nr. 49);
een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de vaststelling van de toegestane vangsthoeveelheden (TAC’s) en
de quota voor het jaar 1998
(21501-17, nr. 68);
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over het Actieplan taakstellingen
departementen (26200-XV, nr. 12);
een, van het Presidium, over de
uitwerking van de motie op stuk
nr. 16 (25959, nr. 20).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
4. de volgende brieven:
vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het eindadvies
Tijdelijke adviescommissie algemene
ambtsberichten;
een, inzake jurisprudentie Europees
Hof voor de rechten van de mens;
een, ten geleide van een bloemlezing
getiteld: ’’Reflections on the
Universal Declaration of Human
Rights: a Fiftieth Anniversary
Anthology’’;
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een, ten geleide van het Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese politiedienst
(Europol) betreffende de zetel van
Europol;
een, ten geleide van het Verdrag met
de Republiek Korea inzake scheepvaart;
een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van het verslag derde
EU-SADC ministeriële conferentie;
drie, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:
een, ten geleide van het verslag
Wereldconferentie hoger onderwijs
Unesco;
een, ten geleide van een beleidsreactie op het inspectierapport
Kwaliteitszorg hoger beroepsonderwijs 1997;
een, ten geleide van het overdrachtsdossier van OCW van de kabinetswisseling 1998;
twee, van de minister van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van het jaarverslag
1997 van de Afrikaanse ontwikkelingsbank;
een, ten geleide van het IMFjaarverslag 1998;
twee, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over geschil
Rijksgebouwendienst-Badine BV;
een, ten geleide van een algemene
maatregel van bestuur tot wijziging
van het Besluit woninggebonden
subsidies 1995;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van de
voortgangsrapportage PKB Schiphol
1998;
een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het jaarverslag
Commissie biotechnologie bij dieren;
een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het 3de jaarrapport
Armoede en sociale uitsluiting;
een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over plannen van werkzaamheden
van SVB en LISV voor 1999;
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport
’’Europese gelden voor de grote
steden’’.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
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5. de volgende adressen:
een, van M. El Yarrodi te Hoorn,
met betrekking tot kwijtschelding van
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996;
een, van R.P.J.B. Wildhagen te
Oosterhout, met betrekking tot een
betalingsregeling voor een belastingschuld;
een, van P.A.D. Coenraad te Breda,
met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997;
een, van J. Bijmolen te Velp, met
betrekking tot toepassing vervangingsreserve op de inkomstenbelasting d.m.v. de hardheidsclausule;
een, van J.B. van Dalen te
Gorinchem, met betrekking tot
wijziging van het gewicht van zijn
auto i.v.m. de motorrijtuigenbelasting;
een, van G. Gijzen te Rotterdam,
met betrekking tot kwijtschelding van
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1997 en 1998.
Deze adressen zijn in handen gesteld
van de commissie voor de Verzoekschriften;
6. een brief aan de commissie voor
de Verzoekschriften, van mevrouw
H. Buwalda-de Vries, inzake het
verslag van de commissie betreffende het verzoekschrift.
De voorzitter stelt voor, deze brief ter
griffie ter inzage te leggen uitsluitend
voor de leden;
7. de volgende brieven:
een, van de stichting Werkgroep
Noordzee, over argumenten om geen
vliegveld in zee te bouwen;
een, van B en W van de gemeente
Duiven, over MIT en uitbreiding A12;
een, van het Sociaal en cultureel
planbureau, ten geleide van de
SCP-studie ’’Tussen bed en budget’’;
een, van L. Willems, inzake de
Nederlandse samenleving, en over
Europese en Wereldse zaken.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
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