Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend
tijdens het debat over de witte
illegalen, te weten:
- de motie-De Wit over een verblijfsvergunning voor witte illegalen
(25453, nr. 10);
- de motie-Halsema over ruimhartig
toepassen van de discretionaire
bevoegdheid (25453, nr. 11).
(Zie vergadering van 15 december
1998.)
De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Halsema stel ik voor, haar
motie (25453, nr. 11) van de agenda
af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-De Wit
(25453, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

- deze situatie de concurrentiekracht
van met name het MKB onevenredig
zwaar aantast;
- alle bedrijven die met hun
producten voldoen aan de wettelijke
eisen ook in aanmerking moeten
kunnen komen voor certificering;
- certificering bij voldoen aan de
wettelijke eisen voor kleinere
bedrijven niet door onevenredig
hoge kosten onbereikbaar moet
worden gemaakt;

(Zie vergadering van 15 december
1998.)
De voorzitter: De motie-Udo c.s.
(26200-XI, nr. 42) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat:
- de kosten van certificering van
bouwstoffen in het kader van het
Bouwstoffenbesluit voor kleinere
bedrijven aanzienlijk hoger kunnen
liggen dan voor grotere bedrijven;
- in sommige branches (beton- en
metselmortel, baksteenindustrie)
deze kosten uitgedrukt per ton
product voor kleinere bedrijven zelfs
een factor 10 hoger kunnen liggen
dan voor grotere bedrijven;

Tweede Kamer

(Zie vergadering van 8 december
1998.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
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verzoekt de minister van VROM zo
spoedig mogelijk het overleg met het
betrokken bedrijfsleven over de
systematiek van certificering
daarheen te leiden, dat alle bedrijven
waarvoor de producten voldoen aan
de wettelijke eisen tegen redelijke
kosten kunnen worden gecertificeerd,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Udo, Rietkerk,
Schoenmakers en Ter Veer. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 43 (26200-XI).
Ik neem aan dat wij thans over deze
gewijzigde motie kunnen stemmen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over het Bouwstoffenbesluit, te weten:
- de motie-Udo c.s. over de kosten
van certificering (26200-XI, nr. 42).

Aan de orde is de stemming over
de PKB Nationaal ruimtelijk
beleid (25180).

In stemming komt de gewijzigde
motie-Udo c.s. (26200-XI, nr. 43).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
het Voorstel van de werkgroep
financiële verantwoordingen
over 1999 (26347).
De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van de werkgroep te
besluiten, onder dankzegging aan de
leden van de werkgroep voor het
verrichte werk.

De heer Leers (CDA): Voorzitter! De
CDA-fractie heeft steeds aangegeven
dat zij geen behoefte heeft aan deze
actualisering van de Vinex. Wij willen
voor het vastleggen van het
ruimtelijk beleid vanaf 2005 het liefst
direct doorgaan naar de vijfde nota.
Bovendien hebben wij een aantal
inhoudelijke bezwaren tegen de
Vinac.
Op de eerste plaats is het
doortrekken van het concept van de
compacte stad naar onze mening een
onvoldoende antwoord op de
uitdagingen van de 21ste eeuw. Op
de tweede plaats hadden wij graag
een meer gedifferentieerde benadering gezien van het Groene Hart. Een
genuanceerde benadering ontbreekt
naar onze mening in de PKB. Het
gehele Groene Hart krijgt het etiket
’’nationaal landschapspark’’
opgeplakt. Op de derde plaats gaat
de Vinac van een zeer strikt restrictief
beleid uit. Dat is voor de CDA-fractie
onaanvaardbaar, want met name
leden van jonge gezinnen worden op
die manier gedwongen om de regio
waarin zij zijn opgegroeid en zich
thuis voelen, te verlaten.
De door de Kamer aangenomen
amenderende moties en de
aanpassing als gevolg van het
regeerakkoord hebben onze
bezwaren niet weg kunnen nemen.
Het voordeel van de vaststelling van
de bufferzones weegt niet op tegen
de overige bezwaren. Wij zien ons
derhalve genoodzaakt om tegen deze
PKB te stemmen.
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Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA en de SGP tegen deze
planologische kernbeslissing hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is goedgekeurd.

Stemmingen
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