
30 541 Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de
beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen
de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR LANDBOUW
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT1

Vastgesteld 17 oktober 2006

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie
aanleiding gegeven tot het stellen van de navolgende vragen en het
maken van de volgende opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van dit wetsvoorstel. Graag willen zij nog een antwoord op de volgende
vragen. Wat is het oordeel van de regering over de toegevoegde waarde
die de IPC’s (kunnen) leveren t.a.v. de transitus en de noodzakelijke inno-
vaties in de land- en tuinbouw? Als de IPC’s steeds steeds minder
studenten krijgen van de agrarische opleidingen in Nederland en ze in
toenemende mate afhankelijk worden van de cursisten uit het buitenland,
waarvoor het overgangsbudget tijdelijk kan worden ingezet, is het naar
het oordeel van de leden de vraag of ze op termijn kunnen blijven voort-
bestaan. Wat is het oordeel van de regering over het eventueel opheffen
van de IPC’s mede door het intrekken van het eigen budget? Wat voor
gevolgen zal dit hebben voor de Nederlandse landen tuinbouw, maar ook
voor de ontwikkelingslanden? De cursussen die hier en in die landen
worden gegeven worden zeer gewaardeerd.

Vertrouwend dat de regering genoemd bovenstaande opmerkingen en
vragen tijdig voor de plenaire behandeling zal hebben geantwoord, acht
de commissie deze hiermee voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Walsma

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

1 Samenstelling:
Leden: Holdijk (SGP), Van Heukelum (VVD),
Rabbinge (PvdA) plv. voorzitter, Van der
Linden (CDA), Walsma (CDA) voorzitter,
Pormes (GL), Terpstra (CDA), Van den Oosten
(VVD), Ten Hoeve (OSF), Slagter-Roukema
(SP), Eigeman (PvdA) en Schouw (D66).
Plv. leden: Schuurman (CU), Bierman-
Beukema toe Water (VVD), Meindertsma
(PvdA), Wagemakers (CDA), Essers (CDA), Van
der Lans (GL), Doek (CDA), Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Van
Raak (SP) en Engels (D66).
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