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Inleiding
In deze rapportage wordt u (gemiddeld
driewekelijks)
geïnformeerd
over
de
belangrijkste
gebeurtenissen
en
ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Deze
uitgave betreft de periode 1 – 7 september
2011. Tevens wordt voor zover mogelijk
vooruitgeblikt op de komende, meest
relevante, Kamermomenten.
Topsectoren
Kamerlid Dijksma (PvdA) kreeg antwoord op
vragen aan Verhagen met betrekking tot haar
eerdere motie - t.a.v. betrokkenheid van
regionale overheden bij de uitwerking van het
topsectorenbeleid.
Minister
Verhagen
bevestigde schriftelijk, betrokkenheid van
provincies en regionale stakeholders in het
proces.
AO bestuursakkoord
Op 7 september heeft het AO over het
bestuursakkoord plaatsgevonden. Het debat
ging voor een deel over de vraag of er nu
sprake is van een akkoord of slechts van
bestuurlijke afspraken. Verschillende fracties
vroegen naar het uitblijven van de visie op het
openbaar bestuur. Donner gaf aan dat het
uitblijven van de visie niet betekende dat
onderdelen w.o. afschaffing WGR plus,
Randstadautoriteit, gemeentelijke herindeling,
niet in voorbereiding zijn.
Het CDA (Koopmans) verzocht om een plan
ten aanzien van de uitwerking van het twee
bestuurslagen principe en zal hierover een
motie indienen (bij een nog te plannen VAO).
Verder was er veel onduidelijkheid over de €
100 mln voor de RUD’s. Donner wilde niet
vooruitlopen op de begroting en gaf aan na
Prinsjesdag te komen met een brief hierover.
Tenslotte gaf de PVV (Brinkman) aan dat er
nog voldoende vet zit op de provinciale en
gemeentelijke botten, waar nog makkelijk van
gesneden kan worden.

EHS / Natuur: AO 7 september
De Kamer heeft de eerste termijn van het AO
gehouden over de EHS op 20 april. De tweede
termijn heeft op 27 juni (i.v.m. blessure van
Bleker) geen doorgang gehad en heeft pas op
7 september plaatsgevonden:
Alle fracties waren van mening dat het akkoord wel erg
lang uitbleef, toonden zich bezorgd over de uitkomst en
het proces en hamerden op een snelle afronding. Bleker
liet weinig los over de onderhandelingen en stelde zich
hard op.
De VVD is bezorgd over het feit dat er niet eens voldoende
middelen zijn voor het beheer van de bestaande natuur.
De VVD wil op korte termijn duidelijkheid over de wijze
waarop de decentralisatie vorm wordt gegeven. Ten
aanzien van het beheer gaf het CDA aan dat alle Haagse
hekjes rondom natuurbeheer moeten verdwijnen. De
provincies moeten zelf kunnen beslissen. Opvallend was
dat de PVV voor het eerst serieus leek te participeren in
het debat en niet de gebruikelijke anti-Europa en antinatuur betoog hield. De Mos pleitte voor een fusie tussen
de 3 natuurbeheerders (Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de Landschappen).
Bleker begon zijn eerste termijn met de doelstelling van
het kabinet om zowel de bevoegdheden als de
verantwoordelijkheid in de volle breedte ten aanzien van
natuur bij de provincies neer te leggen. Indien goed
wettelijk geregeld, geldt dit ook voor de Europese
verplichtingen. Bij het in gebreke blijven door provincies,
schuift de lidstaat Nederland de rekening gewoon door
naar provincies. Bleker sprak in het debat herhaaldelijk
over de mogelijkheid van gedwongen decentralisatie bij
het uitblijven van een akkoord. Hij verwees in dit verband
naar de beschikbare middelen in het provinciefonds en het
feit dat het provinciefonds op dit punt vooralsnog was
gespaard. De staatssecretaris zei - zeker niet op
enthousiaste toon – optimistisch gestemd te zijn over het
behalen van een akkoord. Bleker constateerde bij de
onderhandelingen een beweging te zien naar een
gemeenschappelijk punt: namelijk het inzetten op het
afronden van een kleinere EHS (met daarbij alleen Natura
2000 en KRW prioriteiten) die functioneert en adequaat
beheerd kan worden. Dit is haalbaar gezien de
beschikbare ILG middelen en de mogelijkheid om grond
(die niet meer nodig is voor deze smallere doelstelling) te
verwaarden. Wat er na 2018 kan gebeuren is aan de
provincies. Ten aanzien van de vragen over de tempo van
het proces antwoordde Bleker (gespeeld) geïrriteerd dat hij
niet de enige is die dat bepaalt, maar 12 provincies,
samen en het houdt een keer op! Het eerdere bod van de
provincies weigert hij te zien als een uitgestoken hand,
omdat tegelijkertijd een andere hand wordt opgehouden.
Hij sprak van een moeizame situatie, een verhouding
tussen rijk en provincie die uiterst gejuridiceerd is en
waarbij niet zo maar kalt gesaneerd kan worden.
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Agenda
Verwacht in de Kamer

1

Onderwerp

Datum

•

Handhaving en vergunningverlening (o.a. stand van zaken vorming RUD’s)

15 september

•

Feitelijke vragen Nationale Markt- en Capaciteitsanalyses (NMCA)

15 september

•

Prinsjesdag

20 september

•

Inbreng Vaststelling nieuwe Politiewet

22 september

•

Hoorzitting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

28 september

•

Inbreng schriftelijk overleg Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4 oktober

•

Algemeen overleg spoor

11 oktober

•

Feitelijke vragen begroting I&M, Infrafonds, MIRT

11 oktober

•

Begrotingsbehandeling EL&I (EZ-deel)

•

Notaoverleg Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

•

Begrotingsbehandeling BZK

15-17 november

•

Begrotingsbehandeling I&M

22-24 november

•

Feitelijke vragen brief uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT

•

Begrotingsbehandeling OC&W

•

Begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur

•

Notaoverleg MIRT

11-13 oktober
14 november

29 november
29-30 november
6-8 december
19 december

Netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken
•
•

Twentetop
Military Boekelo

10 september
8 oktober

****
Bas Dobbelstein (06-10744300)
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De agenda is niet volledig en bevat enkel de belangrijkste onderwerpen. De agenda is bijgewerkt op 7 september ’11

