Remkes
grond waarvan alsdan tot een
verantwoorde afweging en keuze kan
worden gekomen. Dat lijkt mij een
niet onbelangrijk politiek moment!
Ik heb nog een tweede inhoudelijke kanttekening. In de laatste
constatering staan enkele criteria. In
eerste termijn heb ik al geprobeerd
duidelijk te maken dat het afwegingssetje veel breder is. Er zal op een
breder pakket moeten worden
getoetst en ik zou hier niet graag uit
lezen dat uitsluitend op de daar
genoemde aspecten wordt getoetst,
want dat is wel zeer eenzijdig en
eng.
Voorzitter! Als de Kamer het met
deze kanttekeningen eens is, laat ik
het oordeel over deze motie gaarne
aan haar over.
Dat brengt mij op de motie op
stuk nr. 29 van de heer Poppe en die
moet ik ontraden. Het is weliswaar
een interessante gedachtegang, maar
er wordt wel alles aan alles
gekoppeld. Ik ben zojuist nogal
ruimhartig geweest in zijn richting,
dus ik denk dat ik nu best ook wel
een wat harder oordeel mag geven.
Ten slotte kom ik dan op het
amendement. In mijn eerste termijn
heb ik aangegeven dat tegen die
compensatiegedachte inhoudelijke
en fundamentele bezwaren zijn aan
te voeren en die blijven wat mij
betreft ook onverkort van kracht.
Daarnaast hebben wij dan nog de
financiële discussie die niet alleen
maar slaat op het jaar 2001 maar ook
over de structurele financiële
doorwerking. Ook dat bezwaar blijft
overeind. Wel ben ik bereid waar het
gaat om het jaar 2001 vanuit het
departement technische bijstand
beschikbaar te stellen bij het zoeken
naar een acceptabele dekking. In de
discussie zijn al enkele suggesties
naar voren gekomen en die kunnen
dan eventueel verder worden
nagegaan. Vooralsnog moet ik het
amendement op inhoudelijke
gronden ontraden.

bewindslieden dat zij hen in de
gelegenheid hebben gesteld dit
debat te voeren.
Ik wens de leden een goed
herfstreces.
Sluiting 2.10 uur
©
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter
terzake gedane voorstellen:

De voorzitter: Ik dank alle medewerkers van de Kamer voor het feit dat
zij ons tot zo laat in de nacht bij deze
debatten hebben willen assisteren. Ik
dank tevens de medewerkers van de

1. de volgende brieven:
vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van vergadering van
de Europese Raad (21501-20, nr.
138);
een, ten geleide van het Verdrag
inzake de bevordering en de
wederzijdse bescherming van
investeringen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Bulgarije, met Protocol; Sofia, 6
oktober 1999 (27438);
een, ten geleide van het Verdrag
inzake de bevordering en de
wederzijdse bescherming van
investeringen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Cuba, met Protocol; Havanna, 2
november 1999 (27439);
een, inzake Wijzigingen van het op
15 juli 1982 te Parijs totstandgekomen Verdrag tot oprichting van
de Europese Organisatie voor
Telecommunicatie-satellieten
’’EUTELSAT’’, met bijlagen en
exploitatieovereenkomst; Cardiff, 20
mei 1999 (27452);
een, ten geleide van het Verdrag
inzake veiligheid van VN- en
geassocieerd personeel (27454);
een, van de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, over ontwerprichtlijnen Europese Commissie
(22112, nr. 169);
een, van de minister van Justitie,
over ontwerpbesluiten Unieverdrag
en agenda Ecofin-raad (23490 en
21501-07, nr. 168);
een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, inzake het
Beleidsplan Nederlandse Politie
1999-2002 (26345, nr. 44);
een, van de minister van
Financiën, over opneming in de Wet
toezicht effectenverkeer 1995 van
bepalingen betreffende openbare
biedingen op effecten (27172, nr. 5);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over
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De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De voorzitter: Ik stel voor, dinsdag
31 oktober a.s. te stemmen.
Daartoe wordt besloten.

mest- en ammoniakbeleid (24445, nr.
56);
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
stand van zaken ten aanzien van de
uitvoering van ingediende moties
(Van Zijl en Luchtenveld) (Wet
bevordering eigenwoningbezit)
(25309 en 27071, nr. 66).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van
Justitie, inzake Vreemdelingenwet
2000/ ingezetenschap;
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de voorlichtingscampagne
’’Het Onderwijs heeft u nodig’’;
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van het verslag van de
vergadering van het Regionaal
Comité WHO Euro.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
3. een brief van de minister van
Verkeer en Waterstaat, inzake
Taakorganisaties NS.
De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie ter vertrouwelijke
kennisneming door de leden.
4. een brief van ir. D.W. Thijsse, over
Nederland van corridorstad naar
huidige compacte steden.
De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie.
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