
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees,
Doek, Doesburg, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Engels, Essers, Franken, Van Gennip, De Graaf, Hessing,
Van Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Klink,
Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van
der Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meulenbelt, Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten,
Van den Oosten, Pastoor, Van Raak, Rabbinge, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Thissen, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Woldring en De Wolff,

en de heer Veerman, minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Hamel, wegens verblijf buitenslands;

Platvoet, wegens verblijf buitenslands in verband met
verplichtingen voor de Raad van Europa;

Meindertsma en Putters, wegens verblijf buitenslands in
verband met deelname aan de Interparlementaire
conferentie ’’Inspire’’ te Gävle, Zweden.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len 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.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de

Telecommunicatiewet in verband met de imple-
mentatie van richtlijn 2004/108/EG (30255);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke
stoffen in verband met de nieuwe voorschriften
inzake taken en verantwoordelijkheden bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de
internationale verdragen zijn gewijzigd (30328).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is het debat ’’Innovatie’’ in het kader van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar
2006 (30300-XIV);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds
voor het jaar 2006 (30300-F).
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De heer Rabbinge (PvdA): Mevrouw de voorzitter. De
behandeling van de begroting van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit wordt dit jaar gebruikt om een discussie
of debat te voeren over het thema ’’innovatie’’. Dit thema
is al eerder, weliswaar impliciet, aan de orde geweest bij
andere beleidsdebatten, maar krijgt dit jaar conform de
voorstellen van de vaste commissie van de Eerste Kamer
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit expliciet de
aandacht. In mijn bijdrage zal ik namens mijn fractie
ingaan op de achtergrond van de keuze voor dit
onderwerp. Daarna zal ik vanuit een historisch perspec-
tief ingaan op de belangrijke bijdrage van de overheid
aan innovatie. Vervolgens zal ik aan de hand van enkele
voorbeelden ingaan op de keuzen die moeten worden
gedaan en op de cultuurveranderingen die nodig zijn om
het innoverend vermogen maximaal te benutten en de
maatschappelijk gewenste doelen te realiseren.

De Nederlandse landbouw heeft een bijzondere positie
in Europa en in de wereld. Het is hier al heel vaak
gezegd: de landbouw is minder afhankelijk van het
Europese beleid, minder afhankelijk van subsidies en
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