
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 52 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Dupuis, Eigeman, Engels,
Franken, Van Gennip, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Klink, Kox, Van
der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt, Van Middelkoop,
Nap-Borger, Noten, Van den Oosten, Pastoor, Pruiksma,
Putters, Van Raak, Rabbinge, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuyer, Swenker, Terpstra, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld, Witteman, Witteveen en De
Wolff,

en de heer Donner, minister van Justitie, mevrouw
Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integra-
tie, en mevrouw Van der Laan, staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

alsmede de heer Neleman, regeringscommissaris Nieuw
Burgerlijk Wetboek.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Heukelum, wegens verblijf buitenlands;

Schuurman en Van Driel, wegens bezigheden elders;

Doek en Woldring, wegens ziekte.

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 opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het

sluiten van uitvoeringsverdragen, de verschillende
verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd, voorgenomen rechtshandelingen en de
algemene maatregelen van bestuur die zijn voor-
gehangen en gedrukt onder de nummers 27659, nr. 66,
30345, nr. 1, 30353, nr. 1, 30366, nr. 1, 30367, nr. 1, 30369,
nr. 1, 30378 (R1804), nr. 1, en 30379, nr. 1, de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft, aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit voornemen, van deze
verdragen en algemene maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.

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

wet en enkele andere wetten in verband met goed
ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en
algemene regels over integriteit (29436);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het voorne-
men tot opzegging van het op 25 juni 1973 te
Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de
havenarbeid, 1973 (Verdrag nr. 137, aangenomen
door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
achtenvijftigste zitting; Trb. 1974, 70) (30007);

- het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalin-
gen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
en van artikel IV van de wet van 17 november
1994, Stb. 837 (30049);

- het wetsvoorstel Uitvoering van Richtlijn nr.
2002/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002
betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
(30138);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet open-
baarheid van bestuur en enige andere wetten in
verband met de implementatie van richtlijn nr.
2003/98/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 17 november 2003
inzake het hergebruik van overheidsinformatie
(Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van
overheidsinformatie) (30188);

- het wetsvoorstel Wijziging van enige sociale-
verzekeringswetten in verband met de beëindiging
van de verzekeringsplicht van in het buitenland
wonende uitkeringsgerechtigden (30223);

- het wetsvoorstel Wijziging van een aantal
socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (30238);
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- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten, de Wet financiering
sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag
en enige andere wetten in verband met het
toekennen van tegemoetkomingen aan personen
die een uitkering ontvangen op grond van de
Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsonge-
schiktheidsvoorziening jonggehandicapten en
enkele aanpassingen in de berekening van de
uitkeringen (30314);

- het wetsvoorstel Intrekking van de Veewet
(30331);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen en enige
andere wetten (30337);

- het wetsvoorstel Verlenging van de zittings-
duur van de raden van de gemeenten Obdam en
Wester-Koggenland in verband met de samenvoe-
ging van deze gemeenten (30349);

- het wetsvoorstel Verlenging van de zittings-
duur van de raden van een aantal gemeenten in de
provincie Zuid-Holland in verband met de voorge-
nomen herindeling van deze gemeenten (30357);

- het wetsvoorstel Verlenging van de zittings-
duur van de raden van een aantal gemeenten in
Midden-Limburg in verband met de voorgenomen
gemeentelijke herindeling van deze gemeenten
(30361).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

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

tenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur bij de rijks-
subsidiëring van beschermde monumenten
alsmede het wijzigen van de voorhangbepaling van
artikel 34 (29734).

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van harte
welkom in de Eerste Kamer.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Witteman (PvdA): Mevrouw de voorzitter.
Geheel in de sfeer van de komende feestdagen ontving
ik onlangs uit Alkmaar een drama in vier bedrijven. De
schrijver identificeert zich met Gijsbrecht van Aemstel die
zijn 17de-eeuwse Aemstelredam ten onder ziet gaan
tengevolge van het beleg van de stad, ’’een rond jaar
lang’’, door Kennemers en Waterlanders, waarna
Vosmaer, ’’den doortrapten spie’’, onder bedrieglijke
voorwendselen het rijsschip, het Zeepaard genoemd,
helpt binnenhalen, waarin ’’het puik van ridderen en
knapen en de bloem der krijgslieden verborgen lagen’’.
Het is kerstnacht en de burgerij ’’trekt zonder achter-
denken in haren ijver ter kerke’’...

Titel: Het dram van de teloorgang van de Grote Kerk te
Alkmaar. Productie: Het Brim. Het 1ste bedrijf speelt in de
jaren 1998 t/m 2007. Kort na de grote restauratie wordt
door de eigenaar van de kerk met het Rijk een tienjarige

overeenkomst gesloten over de financiering van het
onderhoud van het gebouw. Beide contractpartners
verplichten zich hiervoor jaarlijks € 25.000 in een door
het NRF beheerd fonds te storten. Ondanks de aanhou-
dende kostenstijging blijkt dit bedrag voldoende te zijn
om het gebouw in goede staat te houden. In 2005 laat de
eigenaar voor € 6000 een nieuw tienjarig onderhouds-
plan maken. Wat blijkt? De gemiddelde jaarlijkse
onderhoudskosten in de periode 2008 t/m 2017 zullen
stijgen tot € 100.000.

Het 2de bedrijf speelt in de jaren 2008 t/m 2010. Met
de komst van het Brim is het niet langer mogelijk om
met het Rijk een soortgelijke tienjarige overeenkomst te
sluiten. Bovendien kan de kerk pas in 2011 gebruik
maken van het Brim. De eigenaar voert met een uiterste
krachtsinspanning zijn eigen aandeel op tot € 35.000. Dit
voorkomt echter niet dat er een groot tekort ontstaat van
€ 178.000.

Het 3de bedrijf speelt zich af in de jaren 2011 t/m 2016.
De Grote Kerk stroomt het Brim in, de rijksbijdrage stijgt
van 50% naar 65%, maar het maximaal beschikbare
bedrag is over deze periode € 65.000. Het tekort loopt op
naar € 325.000. De nachtmerrie is compleet. De eigenaar
is niet meer bij machte om het gebouw in goede staat te
houden en het verval slaat toe.

Het 4de bedrijf speelt rond 2016. Daklekkages
bedreigen het monumentale interieur van de kerk. Het is
nu aftellen tot het moment waarop weer een miljoenen
kostende restauratie moet worden uitgevoerd.
Slot
Vaarwel gij Grote Kerk, het hemelwater heeft zich ten
lange lesten
Erbarremd over u, benauwde veste
En mij, uw benarde eigenaar
Het volksgeschrei, mijn dagelijks gebed
Alles vergeefs...

Mevrouw de voorzitter. Vandaag behandelen wij de
wijziging van artikel 34 van de Monumentenwet 1988. De
wijzigingen betreffen de opheffing van de verplichte rol
van gemeenten en provincies bij het verlenen van
subsidies in het kader van de monumentenzorg.
Belangrijkste wijzigingen: het Nationaal restauratiefonds
wordt enige budgethouder en de taak van de gemeente
wordt teruggebracht tot het verstrekken van vergunnin-
gen en het toezicht houden op de uitvoering. Daarnaast
wordt de voorhangbepaling gewijzigd tengevolge van
het amendement van Van Vroonhoven-Kok, lid van de
CDA-fractie van de Tweede Kamer. Met deze wijziging is
onze fractie het van harte eens.

Maar er staat meer op het spel. In artikel 34, lid 3, van
de Monumentenwet 1988 staat dat bij of krachtens AMvB
regels worden gesteld met betrekking tot het verstrekken
van subsidie. Aan lid 3 hangen nogal wat besluiten.
Welnu, ook in deze besluiten vinden veranderingen
plaats. Het gaat om het Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding rijksmonumenten dat het Besluit
restauratie rijksmonumenten, Brrm, en het Besluit
rijkssubsidiëring onderhoud rijksmonumenten, Brom,
vervangt. De naamgeving zegt het al: ’’restauratie’’ en
’’onderhoud’’ worden voortaan geïntegreerd en
gevangen in het begrip ’’instandhouding’’. De gelden uit
het Brrm en het Brom verhuizen naar het Brim.

Mevrouw de voorzitter. De motieven en de drijfveren
die de staatssecretaris tot de zojuist genoemde wijzigin-
gen in wet en AMvB heeft doen besluiten, zoals
regelzucht bestrijden, snellere besluitvorming, meer
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