Hirsch Ballin
ontnomen? Zij moeten in dat geval gewoon teruggaan
naar hun land, waar dit soort praktijken kennelijk
normaal is.
Ik stel ook een vraag aan mevrouw Arib. Ik heb op de
website van de PvdA een artikel gelezen, waarin staat dat
uit onderzoek blijkt dat 40% van de loverboys van
allochtone afkomst is. Kan zij dat bevestigen en zo ja,
heeft zij ideeën over de manier waarop die forse
oververtegenwoordiging van allochtonen onder
loverboys moet worden aangepakt?
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ontstaan. Het goede nieuws is dat dit in elk geval niet het
weggedeelte rond Klutsdorp zal raken. Daar wordt de A4
dus gewoon volgens planning aangelegd en opgeleverd.
Het minder goede nieuws is dat er voor het overige
weggedeelte financiële tekorten zijn die moeten worden
opgelost. De regels van ordentelijke projectbeheersing
schrijven voor dat die financiële zaak eerst op orde moet
zijn. Ik had dat normaal gesproken aan de Kamer gemeld
in de bij de Voorjaarsnota gebruikelijke voortgangsrapportage, maar nu de heer Koopmans mij deze vragen
stelt, zal ik kort toelichten hoe de vertraging is ontstaan.
In de afgelopen periode is geconstateerd dat de
marktprijzen en de vastgoedkosten van het project sterk
zijn toegenomen. Ik heb eerst laten onderzoeken wat de
oorzaken en omvang zijn van deze gestegen kosten. Ik
wil weten waar ik aan toe ben om verstandige keuzes
voor het vervolg te kunnen maken. Er is bekeken of de
kostenstijgingen binnen het project kunnen worden
opgevangen, bijvoorbeeld door versobering. Dat is niet
mogelijk en ook niet wenselijk gebleken. Het onderzoek
naar de omvang van de extra kosten – de exacte getallen
– heeft tijd gevergd. De komende tijd wordt samen met
de regionale partners gezocht naar financiële dekking en
het extra benodigde budget. Deze vraag zal met nadruk
ook op tafel komen in het bestuurlijk overleg dat ik als
minister dit voorjaar met de regio heb. Het bestuurlijk
overleg is in mei gepland, maar ik wil tot het uiterste
proberen om eerder tot dekkende afspraken te komen. Ik
heb daarom al begin april, dus al binnen enkele weten,
een diepgaand overleg met de regio.
Vervolgens is het de bedoeling om de aanbesteding te
hervatten. Aannemers en teams zullen wel enige tijd
nodig hebben om weer aan de slag te kunnen met de
aanbesteding. Ik wil er alles op richten om zo snel als
mogelijk weer aan de slag te gaan, maar dat zal ook
afhangen van de gesprekken met de regio. Ik wil er snel
proberen uit te komen, echt vaart maken. Het gaat om
veel geld. Gelet op de aanbestedingsregels kan ik niet in
detail ingaan op de opbouw van alle kosten, maar de
gestegen vastgoedkosten, grondkosten et cetera hebben
er gewoon toe geleid. Dat gebeurt in een project; soms
valt het mee, soms valt het erg tegen. U weet dat ook ik
een ontzettende hekel heb aan vertragingen en er alles
aan doe zolang als ik hier mag staan om vertragingen te
voorkomen. Ik doe er mijn uiterste best voor om zo snel
als mogelijk met de regio tot goede afspraken te komen.
Mijn doel is om niet zoals nu in de media staat een
vertraging te hebben van minimaal een halfjaar, dus een
halfjaar of meer, maar om het in minder dan een halfjaar
gedaan te krijgen. Daar gaan wij voor en daarom heb ik
al snel overleg met de regio. Zodra ik dat kan, zal ik u
informeren.
Wat het aquaduct bij Steenbergen betreft, heb ik – dat
was als ik mij goed herinner een van mijn eerste brieven
– besloten om extra ruimte te geven aan de regio om
met een voorstel te komen. De regio wil nu zelf
meefinancieren in dat aquaduct en dat vind ik belangrijk.
Wat mij betreft, staat die afspraak er nog gewoon en zal
de vertraging door gestegen kosten geen invloed hebben
op de realisatie van het aquaduct. Dat is dan weer een
beetje goed nieuws op dit wat minder mooie moment.

Minister Eurlings: Voorzitter. Het beeld dat er op het
tracé tussen Dinteloord en Bergen op Zoom een
probleem is met de aanbesteding, is terecht. Dat
probleem houdt in dat er financiële tekorten zijn

De heer Koopmans (CDA): Voorzitter. De minister is heel
duidelijk: het project moet doorgaan en versoberen kan
niet! Dat betekent dat uitstel wel een bijdrage zal moeten
leveren aan het oplossen van de problemen en – ik moet
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Minister Hirsch Ballin: De vraag van de heer De Roon
valt in een aantal delen uiteen. Ik heb er geen twijfel over
laten bestaan hoezeer de bestrijding van mensenhandel
prioriteit is van het beleid. Ik heb de Kamer daarover
eerder bericht. Het is duidelijk dat kopen als onderdeel
van mensenhandel volstrekt onaanvaardbaar is. Ik
verwijs op dit punt naar mijn antwoord op dezelfde
vraag van mevrouw De Pater. De herkomstlanden van de
slachtoffers accepteren dit soort praktijken evenmin. Ik
heb daarom eerder in mijn antwoorden van vanmiddag
al toegezegd dat als wij deze situatie op het spoor
komen, wij in samenwerking met de landen van
herkomst daartegen zullen optreden.
Mevrouw Arib (PvdA): Ik weet niet naar welk onderzoek
de heer De Roon verwijst, maar feit is dat een belangrijk
deel van de loverboys van allochtone afkomst is. Dat is
reden temeer om daar keihard tegen op te optreden, net
zo goed als wij keihard moeten optreden tegen andere
mensenhandelaren. Ik weet niet wat de heer De Roon
met zijn vraag beoogt. Ik vind mensenhandel ernstig, of
het nu door een allochtoon of een autochtoon gebeurt,
en er moet keihard tegen worden opgetreden. Dat was
ook de insteek van mijn vragen.
Vragen van het lid Koopmans aan de minister van
Verkeer en Waterstaat over het uitstel van de A4 bij
Steenbergen.
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De heer Koopmans (CDA): Voorzitter. De CDA-fractie
vindt vertragingen bij de aanleg van de infrastructuur
vreselijk. Vertragingen door fijnstof of door kamsalamanders, dat zijn allemaal zaken waarover zij niet
enthousiast wordt. Nu is er een nieuwe vertraging bij de
A4 bij Steenbergen in de regio West-Brabant. Deze is het
gevolg van problemen die er lijken te zijn rond de
aanbesteding. Klopt het dat de aanbesteding door
Rijkswaterstaat wordt uitgesteld? Mijn fractie verzoekt de
minister om uitleg op dit punt, omdat de Kamer hierover
nooit eerder gehoord heeft. Wat zijn de gevolgen voor de
totale planning en voor de plannen voor het aquaduct bij
de gemeente Steenbergen?
De CDA-fractie wil ook van de minister weten of en in
welke mate hij met de regio overlegt om uit het
financiële probleem te komen dat lijkt te bestaan.
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Eurlings
dat eerlijk zeggen – daar hebben wij toch wel zo onze
twijfels over. Uitstel betekent dat de kosten nog verder
zullen oplopen. Het gaat om onroerend goed en dat
wordt niet goedkoper als wij nog een halfjaar wachten.
De overlast op de bestaande vervangende rijksweg blijft
bestaan. Ik zou deze minister, die zo’n 700 mln. onderuitputting heeft en in onderhandeling moet met een
provincie die heeft gezegd fanatiek 1 mld. te willen
investeren in infrastructuur, de provincie Noord-Brabant,
willen zeggen: zorg dat u er binnen enkele weken uit
bent, zorg dat de regio snel duidelijkheid krijgt, want zijn
eigen dienst heeft de regio laten weten dat er zeker van
een halfjaar uitstel sprake zou zijn. Nogmaals dus een
klemmend beroep van onze kant om ervoor te zorgen dat
de schop eerder de grond in kan en dat de uiteindelijke
aanleg van de A4 daar geen enkele vertraging oploopt!
Minister Eurlings: Voorzitter. Uitstel is geen keuze van
mij, maar de aanbestedingsregels zijn zoals ze zijn. Als
door gestegen kosten het plaatje niet meer klopt, moet
dat financiële gat worden bijgevuld voordat je verder
kunt. Dat zijn gewoon de regels die in veel regelingen
zijn vastgelegd en dat is maar goed ook; wij bouwen
onze wegen immers niet op drijfzand maar op een stevig
fundament.
Onderuitputting helpt ons niet, want u weet dat
onderuitputting geld is dat wel degelijk uitgegeven gaat
worden, alleen later dan gepland. De euro’s die wij
doorschuiven naar volgende jaren zijn dus euro’s die wij
niet kunnen gebruiken voor andere projecten.
De heer Koopmans zei dat mijn dienst gecommuniceerd zou hebben dat het langer dan een halfjaar zal
duren. Daarom is het goed dat wij dit vragenrondje
hebben. Ik zeg u hier als minister dat ik alles op alles zal
zetten om het niet langer dan een halfjaar te laten duren,
maar korter, maar wij zullen het extra geld moeten
vinden. Ook bij een minister van Verkeer groeit geld niet
op de rug. Ik zou dus tot het uiterste gaan om dat extra
geld te vinden, maar ik heb daar de regio ook wel bij
nodig. Dit project heeft een cofinanciering, ook vanuit de
regio. Ik vind het daarom niet alleen ordentelijk, maar
ook binnen de lijn passen, om eerst met de regio rond
de tafel te gaan zitten. Zoals ik al zei, zal dat aan het
begin van de komende maand zijn, dus al heel erg snel.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat de
volgende leden zich hebben afgemeld:

Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, vanmiddag ook te stemmen
over de aangehouden gewijzigde motie-Duyvendak c.s.
(30184, nr. 18).
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Leijten.
Mevrouw Leijten (SP): Voorzitter. Op 18 februari vroegen
mijn collega Langkamp en ik aan de minister voor Jeugd
en Gezin en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wanneer wij de uitkomsten van een
onderzoek konden verwachten. Wij kregen een uitstelbriefje en nog steeds zijn de antwoorden er niet. Het lijkt
mij toch vrij simpel om die vraag te beantwoorden.
Daarnaast wil ik namens mijn collega Gerkens
verzoeken om de antwoorden op vragen aan de
ministers van Justitie en van Economische Zaken over
een folder van DigiBewust van 28 februari.
De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de heer Ulenbelt.
De heer Ulenbelt (SP): Voorzitter. Ik verzoek u, het
verslag van het algemeen overleg over het minimumloon
op de agenda te zetten.
De voorzitter: Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de
agenda van volgende week.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de heer Van der Ham.
De heer Van der Ham (D66): Voorzitter. Op 11 maart
hebben wij een stemming gehad over een debat over
drugsbeleid. Ik heb uit de wandelgangen begrepen dat er
een brief zou komen van het kabinet over het openbaar
te maken INCB-rapport. Tot nu toe hebben wij die brief
niet gezien, dus ik wil op dat punt graag rappelleren.

Anker, Verdonk, Koşer Kaya, Ortega-Martijn, Kamp en
Gesthuizen;

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

Atsma, ook morgen.

Daartoe wordt besloten.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer Van der Ham (D66): Daarnaast heb ik namens
mijn collega Koşer Kaya het volgende verzoek. In uw
papieren versie staat een aankondiging van een
spoeddebat, maar ik zou het kabinet om een brief willen
verzoeken naar aanleiding van een bericht over een in
het British Medical Journal gepubliceerd onderzoek van
het Erasmus Medisch Centrum over palliatieve sedatie.
Dat is een nieuw onderzoek. Wij willen graag voor het
VAO een brief van de minister hebben met een reactie op
dit rapport. Als dat even duurt, mag wat mij betreft het
VAO worden uitgesteld tot volgende week.

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.
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