90ste vergadering

Donderdag 17 juni 1999
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Weisglas
Tegenwoordig zijn 112 leden, te
weten:
Van den Akker, Apostolou, Van
Ardenne-van der Hoeven, Arib,
Balemans, Barth, Van Beek,
Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Van BlerckWoerdman, Blok, Van Bommel,
Bussemaker, Van de Camp, De Cloe,
Cornielje, Crone, Dankers, Van Dijke,
Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den
Doel, Duijkers, Duivesteijn, Eurlings,
Feenstra, Geluk, Van Gent, Giskes,
De Graaf, De Haan, Harrewijn, Van
Heemst, Hermann, Herrebrugh,
Hessing, Van der Hoeven, Hofstra,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kant,
Karimi, Klein Molekamp, Van der
Knaap, Kortram, Kuijper, Lambrechts,
Leers, Luchtenveld, E. Meijer,
Melkert, Middel, Van Middelkoop,
Mosterd, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat,
Örgü, Oudkerk, Passtoors, Patijn,
Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Rijpstra,
Rosenmöller, Ross-van Dorp, Santi,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoenmakers, Schreijer-Pierik,
Schutte, Spoelman, Van der Staaij,
Stroeken, Swildens-Rozendaal,
Terpstra, Timmermans, Udo, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt,
Verburg, Visser-van Doorn, Van der
Vlies, Van Vliet, Voorhoeve, M.B. Vos,
O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Waalkens,
Wagenaar, Van Walsem, Weekers,
Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders,
De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl
en Zijlstra,
en de heren Korthals, minister van
Justitie, Hermans, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Tweede Kamer

Milieubeheer, mevrouw Adelmund,
staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, en
mevrouw Verstand, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Van der Hoek en Rouvoet, wegens
bezigheden elders;
De Boer, wegens bezigheden elders,
alleen voor de ochtendvergadering;
Eisses-Timmerman, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste
commissie voor Defensie
houdende het voorstel de
behoeftestelling aan vervanging
van de F-16 jachtvliegtuigen aan
te merken als groot project
(26488, nr. 2).
Overeenkomstig het voorstel van de
vaste commissies voor Defensie en
voor Economische Zaken wordt
besloten.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Interimwet ammoniak en
veehouderij (verlenging; einde
legalisering) (26370).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

Ammoniak en veehouderij

©
Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Wij danken
de minister voor de zorgvuldige
beantwoording van onze vragen en
de verstrekte informatie in de nota
naar aanleiding van het verslag. Toch
roept het onderhavige wetsvoorstel
de nodige vragen bij ons op.
Voorzitter! Een verkiezingsbelofte
wordt gebroken. Ik citeer uit het
regeerakkoord: ’’Het ammoniakbeleid
zal uitsluitend worden gebaseerd op
het emissiespoor’’. Wij bespreken
vandaag een wetsvoorstel dat
voorziet in een verlenging van de
Interimwet ammoniak en veehouderij. Dat betekent dus een expliciete
verlenging van het depositiebeleid.
Dat betekent ook dat aan de
motie-Meijer, die indertijd door een
grote Kamermeerderheid gesteund
is, nog geen gehoor wordt gegeven
door de minister. Dat was nagenoeg
twee jaar geleden. Moeten wij nu
berusten in het feit dat nog geen
goed ammoniakbeleid is ontwikkeld?
Voorzitter! In de praktijk komen
heel veel belangrijke en gecompliceerde wetten vrij snel tot stand.
Waarom is het kabinet er dan nog
niet in geslaagd om binnen vijf jaar
tijd nieuw ammoniakbeleid te
formuleren? Waarom is er uiteindelijk niks gedaan met projecten in
Friesland – de minister kent deze –
en in Brabant om te komen tot
emissiebeleid?
Voorzitter! Reeds bij de aanvang
van de Interimwet ammoniak en
veehouderij, in 1994, was duidelijk
dat deze wet vijf jaar zou gelden. De
wet was bedoeld om een standstill te
bereiken met betrekking tot de
ammoniakdepositie, om legalisatie
mogelijk te maken. De wet is dus in
het leven geroepen om een einde te
maken aan de gedoogsituatie. Wat
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