32ste vergadering

Woensdag 3 december 2008
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: De Pater-van der Meer

(Zie vergadering van 2 december 2008.)

Tegenwoordig zijn 109 leden, te weten:

De voorzitter: Wij zijn gisteren op de sprekerslijst
gevorderd tot en met de heer De Krom. Ik geef het
woord aan mevrouw Neppérus van de VVD-fractie.

Agema, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Bashir, Van
Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den
Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Boelhouwer,
Bosma, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der
Burg, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé
Hamming-Bluemink, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken,
Diks, Eijsink, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven,
Gesthuizen, Gill’ard, Graus, Griffith, Van Haersma Buma,
Van der Ham, Hamer, Haverkamp, Heijnen, Hessels, Van
Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager,
Joldersma, Jonker, Kalma, Kamp, Kant, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen,
De Krom, Langkamp, Leijten, Luijben, Madlener,
Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot
Babberich, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van
der Meer, Pechtold, Polderman, Remkes, Roefs, Roemer,
De Roon, De Rouwe, Samsom, Sap, Schermers,
Schinkelshoek, Slob, Smeets, Smilde, Smits, SnijderHazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Teeven, Timmer,
Uitslag, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdonk, Vermeij,
Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens,
Weekers, Wilders, Willemse-van der Ploeg, De Wit,
Wolbert en Zijlstra,

De heer Samsom (PvdA): Ik heb een punt van orde. De
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ontbreekt, dat
lijkt mij een relevant punt.
De voorzitter: U hebt gelijk. Ik had gehoord dat zij wel
aanwezig was, maar zij zit inderdaad nog niet hier. Dat
hoort wel zo te zijn en dus wachten wij even tot zij er is.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De algemene beraadslaging wordt hervat.
©

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (31700-XII);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2009 (31700-A).

Mevrouw Neppérus (VVD): Voorzitter. Ik wil het over
water hebben, dus ik ben blij dat de staatssecretaris
inmiddels is aangeschoven. Drie maanden geleden
verscheen het rapport van de commissie-Veerman. Dat
was een goed rapport dat alom met gejuich werd
binnengehaald. Nog wel een punt is de onderbouwing; ik
heb daarover eind oktober vragen gesteld. De commissie
kiest voor een heel extreme stijging van het waterniveau,
tot meer dan twee of drie meter in 2200. De commissie
denkt dat wij daarvan uit moeten gaan. Het lijkt mij goed
als daarvoor een onderbouwing wordt gegeven.
Gisteren werden mijn Kamervragen op dat punt, na
vijf weken, beantwoord. Van dat antwoord word ik echter
niet blij. Er wordt verwezen naar een rapport dat nog
moet verschijnen; het onderzoek loopt nog. De VVDfractie neemt het rapport van de commissie-Veerman
serieus, want er moet wat gebeuren. Wat er precies dient
te gebeuren, moet nog eens boven water komen. Laat ik
het zo zeggen. Kortom, ik wil er snel meer informatie
over hebben en alle stukken in mijn bezit krijgen. Een
onderbouwing is nog wel het minste, als je zulke
vergaande keuzen maakt. Wat je op langere termijn wilt
gaan doen, maakt ook uit voor de korte en middellange
termijn. Daarover hebben wij laatst met de staatssecretaris gesproken. Ook bij dat gesprek bleek er verwarring te
bestaan. Lopen alle plannen precies volgens de planning
en hoe zit het met de kosten? Er moet dus meer
duidelijkheid komen. Ik had die graag nu al gehad.
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en de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat, en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Van
der Vlies zich heeft afgemeld.
Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verkeer en Waterstaat (begroting)

32-2711

