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De heer Paulus Jansen (SP):  

Voorzitter. Ik ben de polderaar van de SP-fractie. In de loop der jaren heb ik een steeds 
grotere hekel gekregen aan een cynische debatstijl. Ik heb mij dus lang afgevraagd of ik 
de woorden "minister van niks" en "staatssecretaris van niks" ten overstaan van deze 
twee hardwerkende bewindspersonen in de mond zou nemen. Zij vinden namelijk 
ongetwijfeld dat zij staan voor de publieke zaak, net als ik. Ik heb die woorden toch 
uitgesproken en wel om twee redenen. 

Ten eerste denk ik dat deze inderdaad cynische kwalificatie materieel gezien wel een 
heel hoog en nog steeds groeiend realiteitsgehalte heeft. 

Ten tweede hoopte ik dat deze woorden uit mijn mond de minister en de staatssecretaris 
aan het denken zouden zetten, dan wel dat de bewindslieden mijn inbreng met een goed 
gedocumenteerd betoog zouden hebben gedemonteerd. Geen van beide dingen is 
gebeurd en dat vind ik erg teleurstellend. De regievoerend minister van milieu, 
ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, natuur en klimaat laat alles behalve 
infrastructuur en ruimtelijke ordening over aan haar staatssecretaris en besteedt drie 
minuten en veertig seconden aan de ruimtelijke ordening. Klaarblijkelijk is zij blij dat 
de zwartepiet in handen is van het CDA, terwijl zij de blits maakt met extra asfalt. 

De analyse van de staatssecretaris van Milieu van het probleem dat wij inmiddels in de 
achterhoede staan van de milieuranglijstjes en dat Nederland de smeerkees van Europa 
is, komt erop neer dat wij klaarblijkelijk te weinig kerncentrales hebben. Ik ben daar erg 
teleurgesteld over, maar ik heb één lichtpuntje gehoord. Dat wil ik in de volgende motie 
markeren. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Nederland op de internationale milieuranglijsten is afgezakt naar de 
achterhoede; 

overwegende dat een gezonde leefomgeving, zorgvuldige ruimtelijke ordening, natuur 
en goede waterkwaliteit basale immateriële waarden vormen; 

overwegende dat de staatssecretaris van Milieu, mede namens zijn regievoerend 
minister, de ambitie heeft uitgesproken dat Nederland deze regeerperiode moet stijgen 
van plaats 23 naar plaats 18 van de Europese milieuranglijst; 



verzoekt de regering, de Kamer voor de Voorjaarsnota te informeren over het pakket 
aan maatregelen om deze ambitie waar te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De voorzitter:  

Deze motie is voorgesteld door de leden Paulus Jansen, Dijksma, Ouwehand, Slob, Van 
Veldhoven en Van Tongeren.  

Zij krijgt nr. 20 (33000-XII, 33000-A).  

De heer Paulus Jansen (SP):  

Voorzitter. Ik heb in mijn betoog ook gewezen op de tikkende tijdbom van de leegstand 
in de commerciële vastgoedsector. De minister is daar schriftelijk op teruggekomen, wat 
wel in lijn is met haar houding van het afgelopen jaar, die erop neerkwam dat zij er niet 
over gaat. Vandaar dat ik in lijn met mijn betoog in eerste termijn kom met de volgende 
motie. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat zeven miljoen m2 kantoorruimte leegstaat, met een marktwaarde die 
gemiddeld slechts 50% van de boekwaarde bedraagt; 

overwegende dat ook bij verhuurd vastgoed de boekwaarde minstens 10% hoger is dan 
de marktwaarde; 

overwegende dat er naar schatting ten minste 22 mld. moet worden afgeboekt op 
Nederlands commercieel vastgoed, met grote effecten voor institutionele beleggers en 
banken; 

overwegende dat dit de kantorenmarkt tot een volgende financiële luchtbel maakt die de 
stabiliteit van onze economie kan aantasten; 

constaterende dat de inzet van de minister van Infrastructuur en Milieu zo vrijblijvend 
is, dat die neerkomt op niks doen; 

verzoekt de minister-president om in samenwerking met de minister van Financiën een 
sluitende aanpak te ontwikkelen voor het dossier leegstand en het oplossen van de 
financiële tijdbom in de vastgoedsector, 

en gaat over tot de orde van de dag.  



De voorzitter:  

Deze motie is voorgesteld door het lid Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de 
indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 21 (33000-XII, 33000-A).  

De heer Paulus Jansen (SP):  

Voorzitter. Ik sluit af met de belofte dat wij het komend jaar weer gaan hebben over de 
details van het beleid, maar ik vond het vandaag wel de moeite waard om eens de nieren 
van de minister en de staatssecretaris te proeven. 

 


