G.M. de Vries
brengen van dit soort voorzieningen.
Met de heer De Cloe ben ik van
mening dat een dergelijk verdrag zo
snel mogelijk tot stand moet komen.
In de tweede plaats start een aantal
Nederlands-Duitse commissies van
specialisten met het achterliggende
idee om de lokale werkgelegenheid
in de vaak wat sociaal zwakkere
regio’s een impuls te geven. Dat
gebeurt bijvoorbeeld in CoevordenEmlichheim. Vorige maand is daar
een paritaire commissie van start
gegaan. Minister Zenf van de
deelstaat Niedersachsen en ik
hebben daarvoor het startschot
gegeven. Dat gaat ook gebeuren in
Limburg. In de derde plaats willen
wij op korte termijn een memorandum of understanding met Duitsland
opstellen waarin een marsroute
wordt uitgestippeld voor aan de ene
kant decentrale en aan de andere
kant centrale initiatieven. Ik hoop de
Kamer hierover nog voor het einde
van het jaar te kunnen berichten.
Daar zit nu gelukkig het nodige
tempo in.
Het kabinet heeft besloten om
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Vlaanderen en Wallonië voor te
stellen om de incidentele bestuurlijke
contacten te systematiseren en
jaarlijks overleg tot stand te brengen.
Op die manier kunnen sneller
knelpunten worden aangepakt.
De heer Luchtenveld heeft nog een
vraag gesteld over de kennis over
Europa bij decentrale overheden. Op
dit moment zijn twee initiatieven in
discussie. In de eerste plaats het
initiatief van de provincie Limburg
om een kenniscentrum op te richten
voor de problemen in het grensverkeer. Dit wordt een regionaal
begrensd expertisecentrum dat
ingaat op de vragen als: wat speelt
er aan de grens en hoe kunnen wij
dit aanpakken. In de grensstreek
doen zich veel ingewikkelde
technische en juridische vragen voor
waarvan in de praktijk niet helemaal
duidelijk is wat de reikwijdte is en of
daarvoor concrete oplossingen
denkbaar zijn. Dit expertisecentrum
is in oprichting. Ik zal dit de komende
drie jaar financieel steunen om op
die manier een basis te leggen
waarop kan worden voortgebouwd.
Ik verwacht overigens wel van de
provincies en de andere overheden
aan de grens dat zij hieraan het
nodige zullen bijdragen. In de
tweede plaats proberen wij een
landelijk kenniscentrum op te zetten
dat zich richt op de brede Europese
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wetgeving en de consequenties
daarvan voor decentrale overheden.
Dit is dus een veel groter vraagstuk
dan de grensproblematiek. Het gaat
dan om bijvoorbeeld de milieurichtlijnen of de aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Unie en
de consequenties daarvan voor
gemeenten en provincies. Ook
hierover wordt met de VNG, het IPO
en de Unie van waterschappen
overleg gevoerd. Dit moet erin
uitmonden dat wij begin volgend
jaar starten met een dergelijk
centrum. Ook dit wens ik vanuit het
ministerie van BZK financieel te
ondersteunen.
De heer De Cloe (PvdA): De
staatssecretaris spreekt over een
kenniscentrum dat ook door andere
overheden moet worden gesteund.
Vorige week kreeg ik een brief uit
Limburg onder ogen waarin erop
wordt gewezen dat al die andere
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden niets doen. Kan de
staatssecretaris in zijn coördinerende
functie die regio’s prikkelen om dit
belang te ondersteunen?
Staatssecretaris G.M. de Vries:
Zeker. Ik vind dit van groot praktisch
belang. Als Limburg een dergelijk
centrum opricht waarvan het juist de
bedoeling is dat het via de elektronische communicatieweg bereikbaar is,
dan is dit natuurlijk per definitie ook
interessant voor Gelderland,
Overijssel, Drenthe en Groningen en
misschien ook wel voor andere
provincies. In goed bestuurlijk
overleg moet dan worden gekeken
naar een reële bijdrage. Hiervoor zijn
verschillende modaliteiten denkbaar,
maar de Kamer kan erop rekenen dat
wij in dit opzicht de nodige
initiatieven zullen ontplooien. Ik vind
het Limburgse initiatief interessant,
creatief en nuttig. Ik wil dus graag
zien dat dit de komende tijd van de
grond komt.
De algemene beraadslaging wordt
geschorst.
De vergadering wordt van 13.00 uur
tot 13.45 uur 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
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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, dinsdag
31 oktober a.s. te stemmen over:
a. de moties notaoverleg Arbeidsmarkt etnische minderheden, te
weten:
- de motie-Noorman-den Uyl/
Ravestein over doorstromen op de
arbeidsmarkt voor etnische
minderheden (27223, nr. 2);
- de motie-Verburg c.s. over het
nalevingspercentage van de Wet
SAMEN (27223, nr. 3);
- de motie-Verburg over extra
bemiddelingen van etnische
minderheden (27223, nr. 4);
- de motie-Verburg/Van Gent over het
verschil in werkloosheid tussen
autochtonen en etnische minderheden (27223, nr. 5);
- de motie-Ravestein/Van Gent over
het bevorderen van de arbeidsdeelname van allochtonen (27224, nr.
6);
- de motie-Van Gent over onvoldoende resultaat van de maatregelen
in de Wet SAMEN (27223, nr. 8).
b. de moties notaoverleg Voedsel en
groen te weten:
- de motie-Stellingwerf over
aanpassingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vóór 2006
(27232, nr. 4);
- de motie-Stellingwerf over inzicht
in de beschikbare middelen voor het
natuurbeleid en de eventuele
tekorten (27232, nr. 5);
- de motie-Van der Vlies over
gezinsbedrijven (27232, nr. 6);
- de motie-Van der Vlies over
vernieuwing en doorstroming in de
land- en tuinbouw (27232, nr. 7).
Ik stel voor, te behandelen donderdag 2 november bij het begin van de
vergadering:
- het wetsvoorstel Wijziging van een
aantal wetten in verband met de
naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993
teneinde op enkele punten de
verhouding van de Ministers van
Financiën en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tot de Pensioen- &
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Voorzitter
Verzekeringskamer nader te regelen
(27251).
Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda voor 7, 8 en 9 november:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen in verband
met de wijze van financiering van de
uitkeringen op grond van de
Ziektewet en de Werkloosheidswet
voor overheidswerknemers alsmede
enkele andere wijzigingen
(Aanpassingswet OOW) (27093);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet sociale werkvoorziening in
verband met het vervallen van de
mogelijkheid om op verzoek van een
gemeente een andere subsidie te
verlenen dan zou voortvloeien uit de
reguliere toepassing van die wet
(27167).
Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 14, 15 en 16
november:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(27400-VIII);
de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor het
jaar 2001 (27400-XII);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001 (27400-A).
de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van
een kader voor de vereenvoudiging
en de vernieuwing van het militaire
pensioenstelsel (Kaderwet militaire
pensioenen) (26686);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene militaire pensioenwet
(doorvertaling akkoord
nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen) (26687).
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

netwerken in de delta. Ik verzoek u
om na het reces en mits de
aanvullende brief van het kabinet
met de beantwoording van resterende vragen binnen is, het verslag
van dat algemeen overleg op de
plenaire agenda te plaatsen.
De voorzitter: Ik zal daarover op
een later tijdstip een voorstel doen.
Het woord is aan de heer Ter Veer.
De heer Ter Veer (D66): Een
soortgelijk verzoek, maar dan van de
commissies voor LNV en VWS. Het
betreft een algemeen overleg over
de evaluatie van biotechnologie bij
dieren. Het kan na het reces.
De voorzitter: Ik zal de Kamer
daarover later een voorstel doen.
Het woord is aan de heer Patijn.
De heer Patijn (VVD): Nu de agenda
voor de eerste week na het reces
volloopt, wil ik u attenderen op een
verzoek van de algemene commissie
voor Europese Zaken om het verslag
van de Europese Raad te Biarritz op
de plenaire agenda te plaatsen in de
eerste week na het reces.
De voorzitter: Ook daarover zal ik
de Kamer op een later tijdstip een
voorstel doen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet Fonds
economische structuurversterking (26842).
(Zie vergadering van 8 februari
2000.)
De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Wagenaar.

(Zie vergadering van 17 oktober
2000.)
In stemming komt de motieDuivesteijn c.s. (25180, nr. 115).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
GPV, de RPF en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motieDuivesteijn c.s. (25180, nr. 116):
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
GPV en de RPF voor de motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken tot de
exclusieve economische zone
(26961), en over:
- de motie-Augusteijn-Esser/Van der
Steenhoven over milieu- en
ecologische gevolgen van bouwwerken in de Noordzee (26961, nr. 10);
- de motie-Stellingwerf over het van
toepassing verklaren van hoofdstuk 8
van de Wet milieubeheer op de EEZ
(26961, nr. 11);
- de motie-Van den Berg over een
stappenplan voor de wettelijke
bescherming van de EEZ (26961, nr.
12).
(Zie vergadering van 17 oktober
2000.)

Mevrouw Wagenaar (PvdA):
Voorzitter! Gisteren is er een
algemeen overleg geweest over
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Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend
tijdens het debat over de uitvoering
van de motie-Duivesteijn over
een nationaal landschap
Hoeksche Waard (25180, nr.
106), te weten:
- de motie-Duivesteijn c.s. over de
planning van bedrijfsterreinen
(25180, nr. 115);
- de motie-Duivesteijn c.s. over
aanwijzing van de Hoeksche Waard
als nationaal landschap (25180, nr.
116).

Stemmingen
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