
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels over inbewaringne-

ming en instelling van een vordering tot teruggave
van cultuurgoederen afkomstig uit een tijdens een
gewapend conflict bezet gebied (Wet tot terug-
gave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied)
(30165);

- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te
leveren aan het voorkomen van het gebruik van
geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van
enige andere vernederende behandeling van
kinderen in de verzorging en opvoeding (30316);

- het wetsvoorstel Aanpassing van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet
1912, de Wet op de naburige rechten, de
Databankwet, de Handelsnaamwet, de Wet van
28 oktober 1987, houdende regelen inzake de
bescherming van oorspronkelijke topografieën van
halfgeleiderprodukten (Stb. 484), de Zaaizaad- en
plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet
ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten (PbEG L 195) (30392).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Op verzoek van de fractie van het CDA
heb ik de heer J. de Graaf aangewezen als lid van de
commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs en als
plaatsvervangend lid van de commissies voor Financiën,
Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport in de bestaande vacatures.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten in
verband met de inwerkingtreding van de Zorg-
verzekeringswet (30903).

De voorzitter: Ik heet de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat van harte welkom in dit huis.
Aangezien het de eerste keer is dat beide bewindsperso-
nen hier aanwezig zijn, maak ik van de gelegenheid
gebruik om hen van ganser harte te feliciteren met hun
benoeming en hen de benodigde wijsheid toe te wensen.

Aangezien het onderhavige wetsvoorstel de tegemoet-
koming in de ziektekosten voor onder anderen de leden
van beide Kamers wijzigt, dient het wetsvoorstel
overeenkomstig artikel 63 van de Grondwet met ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
te worden aanvaard.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

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

wet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
in verband met de modernisering en vereenvoudi-
ging van de bestuurlijke structuur en de
financieringsstructuur van waterschappen (Wet
modernisering waterschapsbestel) (30601).

De beraadslaging wordt geopend.

©

Mevrouw Bierman-Beukema toe Water (VVD):
Voorzitter. Namens de VVD-fractie wil ik de staatssecreta-
ris van harte geluk wensen. Ik begrijp dat zij vandaag ook
zal spreken namens haar collega van Financiën.

Het is goed dat dit wetsvoorstel, dat met algemene
stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, zo kort
na de beëdiging van dit nieuwe kabinet behandeld
wordt. Wij zijn van verschillende kanten benaderd door
direct betrokkenen, die ons wezen op alle zaken die nog
geregeld moeten worden vóór dit wetsvoorstel op
1 januari in werking kan treden en vóór de waterschaps-
verkiezingen gehouden zouden kunnen worden in het
najaar van 2008. Uitvoeringsaspecten moeten bij AMvB
geregeld worden en de provinciale waterschaps-
reglementen moeten worden aangepast, evenals de
belastingverordeningen van de waterschappen zelf.
Kortom, de tijd dringt.

Het is verleidelijk om onder de noemer ’’modernise-
ring waterschapsbestel’’ een principiële discussie te
entameren over ons middenbestuur en de plaats van
waterschappen in dat middenbestuur. Mijn fractie zal die
verleiding weerstaan in het besef dat die discussie
vermoedelijk wel weer eens gevoerd zal worden, maar
nu nadrukkelijk niet aan de orde is.

De bestuurlijke slagkracht van waterschappen is de
laatste jaren vergroot door aanzienlijke vermindering van
het aantal waterschappen, tot 26 in 2005, en daarmee de
vermindering van het aantal bestuurders. Daarnaast
hebben de waterschappen zich in snel tempo moeten
aanpassen aan hun all-in takenpakket. Er is dus al
bijzonder veel gebeurd en mijn fractie heeft waardering
voor de voortvarendheid waarmee de sector, maar ook
de provincies en de voorgangers van deze staatssecreta-
ris zich van die taak gekweten hebben.

Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk is geworden
om de Waterschapswet uit 1991 op een aantal punten te
wijzigen en geconstateerde knelpunten op te lossen. De
waterschappen blijven als eigenstandige openbare
lichamen bestaan, zo besloot de regering in haar
standpunt naar aanleiding van het ibo-rapport in 2004.
De Tweede Kamer ging hiermee akkoord. Wij realiseren
ons dat ook de Waterwet en de Wet gemeentelijk
watertaken in procedure zijn en raakvlakken vertonen
met dit wetsvoorstel.

In het ibo-rapport wordt geconstateerd dat de huidige
financieringsstructuren van het waterbeheer zich
kenmerken door complexiteit en beperkte transparantie.
Waterbeheer wordt bekostigd via een aantal heffingen
met elk een eigen, soms erg ingewikkelde, grondslag.
Dat leidt tot de relatief hoge perceptiekosten van 230
mln. per jaar, volgens het ibo. De wateropgaven uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water leiden naar verwach-
ting tot een extra lastenstijging van gemiddeld 2% tot 3%
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