
29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR VOLKSHUIS-
VESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING EN VOOR MILIEU1

Vastgesteld 15 maart 2005

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de leden van de
vaste commissies aanleiding gegeven tot het stellen van de volgende
vragen en het maken van de volgende opmerkingen.

De leden van de fractie van de PvdA in de Eerste Kamer willen naar
aanleiding van de voorliggende begroting van het ministerie van VROM
een algemene vraag stellen. De leden van de fracties van SGP en SP
sluiten zich hierbij aan.

Het is toch juist te veronderstellen dat in begrotingsvoorstellen beleids-
voornemens worden kenbaar gemaakt, die vervolgens middels wetgeving
de beide kamers der Staten-Generaal passeren? Het is toch ook juist te
veronderstellen dat iedere wet vervolgens volwaardig behandeld en op
eigen merites beoordeeld wordt?
Het is de leden van de fractie van de PvdA in het afgelopen jaar
opgevallen dat bij de behandeling van wetten en wetswijzigingen dit
beleidsveld betreffende, regelmatig door de Minister verwezen werd naar
de door beide kamers goedgekeurde begroting.
De indruk ontstond af en toe dat het daardoor als minder van belang
geacht werd om uitgebreid stil te staan bij de geleverde inbreng zoals te
doen gebruikelijk in verslag, zo nodig nader verslag en plenaire behan-
deling.

Het meest significant kwam deze gang van zaken naar voren bij de
behandeling van de Wijziging van de Huursubsidiewet.
De leden van de fractie van de PvdA zouden het betreuren wanneer,
uiteraard met inachtneming van de beleidsvoornemens zoals neergelegd
in begrotingen, beleidsnota en regeerakkoord, niet ieder wetsvoorstel een
procedureel en inhoudelijk een volwaardige behandeling krijgt. Deelt de
minister deze opvatting?

1 Samenstelling:
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Pastoor
(CDA), Meindertsma (PvdA), Bierman-
Beukema toe Water (VVD), (voorzitter), Van
der Lans (GL), Hessing (LPF), Van den Oosten
(VVD), Ten Hoeve (OSF), V.Dalen-Schiphorst
(CDA), Van Raak (SP), Putters (PvdA) en Engels
(D66).
Milieu:
Ketting (VVD), Meindertsma (PvdA) (voorzit-
ter), Lemstra (CDA), Bierman-Beukema toe
Water (VVD), Van der Lans (GL), Van
Middelkoop (CU), Hessing (LPF), Ten Hoeve
(OSF), Nap-Borger (CDA), Slagter-Roukema
(SP), V. Dalen-Schiphorst (CDA), Schouw
(D66), Putters (PvdA).
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Vertrouwende, dat deze vragen volledig zullen worden beantwoord,
achten de commissies de openbare beraadslaging over het onderhavige
wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening,
Bierman-Beukema toe Water

De voorzitter van de commissie voor Milieu,
Meindertsma

De griffier van de commissies,
Van Dooren
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