Marijnissen
voorbij is. Dan wordt mijn bijdrage
wel kort. Laat ik nog het volgende
zeggen. Het federalisme dat vandaag
met name door de woordvoerders
van de fracties van de PvdA, het CDA
en D66 is tentoongespreid, baart de
SP-fractie grote zorgen. Ik ben erg
benieuwd hoe de minister en de
staatssecretaris na de lunchpauze
zullen reageren op dit gevraagde
federalisme. Van mij mag het debat
van vandaag daarover gaan.

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van 12, 13 en 14 oktober:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
grens tussen de gemeenten Deventer
en Gorssel, tevens provinciegrens
tussen Overijssel en Gelderland
(26528);
- het wetsvoorstel Wijziging van de

Minister Van Aartsen: Mevrouw de
voorzitter! Met de publicatie van de
Staat van de Europese Unie ter
gelegenheid van Prinsjesdag hoopt
de regering een traditie te zijn
begonnen. Vanochtend is in uw
Kamer terecht herinnerd aan het feit
dat het een directe vrucht is van het
regeerakkoord van augustus vorig
jaar. De opmerkingen die vanochtend
in uw Kamer zijn gemaakt door de

leden van het Europees Parlement en
deze Kamer hebben duidelijk
gemaakt dat deze Staat in een
behoefte voorziet en oproept tot fors
commentaar. Dat juicht de regering
alleen maar toe.
Het debat is sowieso bijzonder,
omdat het een staatsrechtelijk
novum in deze Kamer is, dat
vandaag in een plenair debat het
woord is gevoerd door leden van het
Europees Parlement. De regering is
uiteraard gebonden aan de wettelijke
voorschriften. Daarom is zij verheugd
dat u, mevrouw de voorzitter, de
leden van het Europees Parlement
hebt uitgenodigd om aan dit debat
deel te nemen. Ik ben een poosje
voorzitter geweest van de Europese
Landbouwraad. In die hoedanigheid
heb ik vaak gedebatteerd met de
leden van het Europees Parlement.
Daarom weet ik hoe aardig en
inspirerend die debatten altijd waren.
Ik mis dat debat vandaag, want zij
zitten er vandaag wel bij, maar zij
kunnen heel weinig. In het begin van
het volgende millennium zal
daarover ongetwijfeld nog wel eens
gedebatteerd worden.
Mevrouw de voorzitter! Teneinde
niet opnieuw – ik aarzel dat te
zeggen – het volgens mij onterechte
verwijt te krijgen dat de regering een
soort catalogus zou hebben
geschreven en dat ik mijn antwoord
ook tot een catalogus maak, bestrijd
ik de uitspraak dat de Staat van de
Europese Unie een catalogus is.
Zowel de staatssecretaris als ik
hebben juist het idee dat wij voor het
eerst vrij consistent en coherent
hebben kunnen opschrijven wat de
regering beoogt met de Europese
Unie en welke schema’s de regering
precies volgt. Ik zal mij beperken tot
een paar themata. De staatssecretaris, zal vanmiddag, maar dat volgt uit
de taakverdeling tussen ons beiden,
opnieuw bewijzen hoeveel meer hij
aan Europa doet dan de minister van
Buitenlandse Zaken. Ik zal met name
iets zeggen over de uitbreiding. Ik zal
ook iets moeten zeggen over de IGC
en het Europees veiligheids- en
defensiebeleid. Van het Europees
veiligheids- en defensiebeleid zou ik
mij het liefst met één zin willen
afmaken, namelijk dat er nog een
nota naar de Kamer zal worden
gezonden. Dat zal echter ongetwijfeld
niet door de leden van de Kamer en
die van het Europees Parlement
worden geapprecieerd, alhoewel de
laatsten er volgens mij niet of
nauwelijks over hebben gesproken.
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De beraadslaging wordt geschorst.
De vergadering wordt van 13.34 uur
tot 14.30 uur geschorst.
Aan de orde is de beëdiging van
de substituut-ombudsman.
De voorzitter: Mevrouw De Bruin is
in het gebouw der Kamer aanwezig.
Ik verzoek de griffier haar binnen te
leiden.
Nadat mevrouw De Bruin door de
griffier is binnengeleid, legt zij in
handen van de voorzitter de bij de
wet voorgeschreven eden af.
De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.
©
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, te
behandelen donderdag 7 oktober bij
het begin van de vergadering:
- verslagen van de commissie voor
de Verzoekschriften (26251, nrs. 94
t/m 115).

Wegenverkeerswet 1994 met
betrekking tot de Algemene
Periodieke Keuring (26554);
- het wetsvoorstel Vervanging van
hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (26367).
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
De voorzitter: Op verzoek van de
fractie van GroenLinks benoem ik in:
- de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid
Oedayraj Singh Varma tot lid in
plaats van het lid Van Gent en het lid
Van Gent tot plv. lid in plaats van het
lid Rosenmöller;
- de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Rosenmöller tot
plv. lid in plaats van het lid Vendrik;
- de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het lid
Rosenmöller tot plv. lid in plaats van
het lid Van Gent en het lid Van Gent
tot lid in plaats van het lid Rosenmöller;
- de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat het lid Vendrik tot plv.
lid in plaats van het lid M.B. Vos.
Het woord is aan mevrouw
Visser-van Doorn.
Mevrouw Visser-van Doorn (CDA):
Voorzitter! Vanmorgen heeft er een
algemeen overleg plaatsgevonden
met de staatssecretaris van Cultuur
over diversiteit. Namens mijn fractie
vraag ik u om het verslag daarvan op
de plenaire agenda te plaatsen.
De voorzitter: Ik zal de Kamer
hierover op een later tijdstip een
voorstel doen.
Aan de orde is de voortzetting van
het debat over de Staat van de
Europese Unie (26580, nr. 2).
De beraadslaging wordt hervat.
©
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