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De ondergetekende heeft met belangstelling kennis genomen van de
vragen en opmerkingen van de leden van de onderscheiden fracties in
het voorlopig verslag.

In het onderstaande zal worden ingegaan op deze vragen en opmer–
kingen, waarbij zoveel mogelijk dezelfde volgorde als in het verslag
wordt aangehouden.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstellmg kennis
genomen van het wetsvoorstel. In grote lijnen konden zij zich vinden in
de achtergronden, de overwegingen en de strekking van het voorstel. Zij
stelden nog enkele vragen.

Deze leden waren nog niet geheel overtuigd van de noodzaak om voor
deze operatie te komen met een afzonderlijk - weliswaar t i jdeli jk -
wetsvoorstel. Was het niet mogelijk om met behulp van artikel 98,
tweede lid, van de WVO tot een tijdelijke regeling te komen? Ook
vroegen zij of er in Nederland nog ca. 1800 scholen voor voortgezet
onderwijs zijn.

De leden van de CDA-fractie konden zich niet aan de indruk onttrekken
dat dit een te hoog aantal is, gezien het grote aantal fusieprocessen in
het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren. Een aantal tussen 1300
en 1500 achtten zij meer reëel. Gaarne vernamen deze leden het juiste
aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland per 1 augustus
1993.

Naar aanleiding van deze vragen merkt de ondergetekende het
volgende op.

Toepassing van artikel 98, tweede lid, van de WVO is afhankelijk van
een initiatief van het bevoegd gezag. Het onderhavige wetsvoorstel
echter regelt een verplichting tot handelen. Dat is uiteraard een wezenlijk
verschil. Zonder voorschriften die een verplichting inhouden, kan niet
worden verzekerd dat de strekking van het wetsvoorstel wordt verwezen–
lijkt.

Wat de vraag naar de aantallen scholen voor voortgezet onderwijs
betreft merkt de ondergetekende op dat op 1 augustus 1993 het voort–
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gezet onderwijs (inclusief de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs,
maar niet meegerekend de Agrarische opleidingscentra en de categoriale
agrarische scholen; de agrarische scholen hebben geen eigen sportter–
reinen en vallen daarom niet onder de werking van het wetsvoorstel)
ongeveer 1400 scholen telde.

De leden van de PvdA-fractie memoreerden de door hen bij de behan–
deling van de Onderwijsbegroting 1992 uitgesproken zorg over de
regeringsvoornemens om tot verkoop van sportvelden van scholen in het
voortgezet onderwijs over te gaan. Deze zorg is nog steeds niet volledig
weggenomen.

Is het niet zo, aldus vroegen deze leden zich af, dat juist jongeren
binnen de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar vaak de school nodig
hebben om aan sport en spel te doen, zowel in de zaal als op het veld.
Tevens vroegen zij of het niet zo is dat een verband bestaat tussen de
kennismaking met bepaalde veldsporten op school en het lid worden van
een sportvereniging. Wel stelden de leden van de PvdA-fractie uitdruk–
kelijk, het eens te zijn met het voorstel om de mogelijke opbrengst aan te
wenden voor het programma noodzakelijke verbouw en nieuwbouw in de
onderwijssector.

Naar het oordeel van de leden van de GPV-fractie ligt de aanleiding tot
het wetsvoorstel primair in de budgettaire sfeer. Het feit dat buiten de
school thans volop kansen aanwezig zijn voor buitenactiviteiten bij sport–
verenigingen met goede accommodaties is een prettige zaak maar is
naar het oordeel van deze leden nog geen reden om een vergoeding te
vragen voor sportterreinen waarvoor vergoeding voor stichtingskosten is
verleend.

Naar aanleiding van de vragen van de zijde van PvdA en GPV merkt de
ondergetekende op, dat voor de kennismaking met bepaalde veldsporten
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding naar zijn oordeel een eigen
sportveld voor de school niet noodzakelijk is. Ook zonder een eigen
sportterrein bestaat de mogelijkheid om buitensport in het onderwijspro–
gramma op te nemen. De scholen worden immers in staat gesteld
gedurende acht weken per jaar een sportveld van de gemeente of van
anderen te huren.

De leden van de VVD-fractie wilden graag weten waarom het
wetsvoorstel zo laat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Naar aanleiding hiervan wijst de ondergetekende op het volgende.
Onder meer vanwege de vorm waarin het wetsvoorstel is gegoten, te
weten een tijdelijke wet in plaats van een wijziging van de WVO, is in de
fase van de interdepartementale voorbereiding het overleg intensiever
geweest dan gebruikelijk. Dit aspect heeft tevens een rol gespeeld bij de
betrokken adviseringen. In verband hiermee was het niet mogelijk het
wetsvoorstel eerder dan begin juni 1993 in te dienen.

Voorts vroegen deze leden of in een of andere vorm is vooruit gelopen
op het van kracht worden van het voorstel, of, anders gezegd: zijn er
voorbereidende werkzaamheden verricht? De ondergetekende benadrukt
dat niet is vooruitgelopen op het onderhavige wetsvoorstel. In zijn
algemeenheid evenwel kan het in de rede liggen dat op het moment dat
nog sprake is van een wetsvoorstel, reeds enige werkzaamheden worden
verricht die het mogelijk maken dat de daadwerkelijke uitvoering van een
eenmaal tot wet verheven wetsvoorstel soepel kan verlopen. De basis
voor dergelijke voorbereidende werkzaamheden wordt in zo'n situatie
gevormd door vrijwillige medewerking van alle betrokken partijen. Het is
naar de mening van de ondergetekende een kwestie van behoorlijk
bestuur dat degenen voor wie een voorgenomen wettelijke regeling
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gevolgen zal hebben, in een vroegtijdig stadium daarvan op de hoogte
worden gesteld. Ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel is dat ook
gebeurd. Tevens hebben met enige van de betrokken schoolbesturen
gesprekken plaatsgevonden over de gevolgen van dit voorstel indien dat
tot wet wordt verheven.

Met betrekking tot het tijdelijke karakter van het wetsvoorstel wilden
de leden van de VVD-fractie graag een nadere toelichting. Ze wilden
daarbij tevens weten of een en ander soms te maken heeft met het feit
dat binnen korte tijd besluiten zullen kunnen worden geëffectueerd ter
zake van de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
voor de huisvesting van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
naar de gemeenten. Waarom laat de indiening van het daarop betrekking
hebbende voorstel zo lang op zich wachten, zo vroegen deze leden?

Omtrent de reden van het tijdelijk karakter van dit wetsvoorstel merkt
de ondergetekende op dat, nadat het koninklijk besluit tot intrekking in
werking is getreden, het doen van aanvragen van een vergoeding voor de
stichtings– en aanschafkosten van sportterreinen niet opnieuw tot de
mogelijkheden gaat behoren: er herleeft geen recht op dat gebied. In de
programma's van eisen zit immers geen vergoeding voor dergelijke
kosten. Ten aanzien van het doen terugvloeien van de genoten vergoe–
dingen in 's Rijks kas is de tijdelijkheid naar de mening van de onderge
tekende evident: zodra voor alle betrokken sportterreinen de verschul–
digde vergoeding bij het Rijk is ontvangen, bestaat aan de wet geen
behoefte meer, en ligt het voor de hand dat de wet vervalt. Daarmee is
aangegeven dat de tijdelijkheid los staat van het beoogde wetsvoorstel
decentralisatie huisvesting PO/VO.

Wat het tijdpad van het wetsvoorstel decentralisatie huisvesting
PO/VO betreft wordt nog opgemerkt dat dit wetsvoorstel nog in voorbe–
reiding is. Het opstellen van het wetsvoorstel heeft de nodige tijd
gevergd omdat met velerlei belangen van onderscheiden aard rekening
moest worden gehouden. Deze complexiteit bleek groter te zijn dan op
grond van het rapport van de gemengde werkgroep op het eerste gezicht
mocht worden verondersteld. Het wetsvoorstel zal naar verwachting op
korte termijn door de ministerraad worden afgehandeld.

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met het beëin–
digen van de mogelijkheid tot het toekennen van een vergoeding voor de
aankoop van eigen sportterreinen en met de terugbetaling aan het Rijk
van de waarde van de in het verleden door het Rijk bekostigde terreinen.
De memorie van toelichting had deze leden evenwel aanleiding gegeven
tot een aantal vragen. Deze vragen komen in de afzonderlijke paragrafen
van deze memorie van antwoord aan de orde.

De leden van de SGP-fractie vonden de vorm waarin het wetsvoorstel
is gegoten wat merkwaardig. Het wetsvoorstel is een zelfstandige
regeling van tijdelijke aard en regelt expliciet dat voortaan geen
vergoeding meer wordt verleend voor sportterreinen. Bij expiratie van de
wet herleeft volgens deze leden de mogelijkheid van vergoeding formeel.
Deze leden vinden de daarbij gegeven toelichting dat aangevraagde
vergoedingen zullen worden afgewezen, een vreemde manier van regel–
geving, en zij vroegen of het niet beter is in de tijdelijke wet slechts het
in artikel 98, tweede lid, van de WVO neergelegde vervreemdingsverbod
ten aanzien van sportterreinen buiten werking te stellen en overigens
artikel 101 van de WVO te handhaven.

Met betrekking tot de tijdelijkheid van de wet zij verwezen naar het
hiervoor gegeven antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van
de VVD-fractie. Op de toepasbaarheid van artikel 98, tweede lid, van de
WVO is hiervoor al ingegaan in antwoord op de desbetreffende vraag
van de leden van de CDA-fractie.
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Dezelfde leden zijn van mening dat de ruime mogelijkheid voor scholen
om sportterreinen te huren bovendien de stelling nuanceert dat er geen
sprake is van gelijke behandeling tussen scholen die wel en scholen die
niet over eigen terreinen beschikken. Bedacht dient volgens deze leden
immers te worden dat scholen met terreinen in eigendom ook belast zijn
met het onderhoud ervan, zonder dat daarvoor aanspraak op een aanvul–
lende vergoeding bestaat.

Met de stelling van deze leden kan de ondergetekende niet geheel
instemmen. De scholen krijgen een vergoeding voor het onderhoud van
sportvelden als component van de totale genormeerde bekostiging.

Ten aanzien van de voorgestelde regeling leefden er bij de leden van
de GPV-fractie ook overigens nog de nodige vragen.

Deze komen in de afzonderlijke paragrafen van deze memorie aan de
orde.

2. Doel en gevolgen van het wetsvoorstel

Het feit dat een bepaald bedrag genoemd wordt als geschatte
opbrengst doet, aldus de leden van de PvdA-fractie, veronderstellen dat
er een inventarisatie is gemaakt en dat enig inzicht bestaat in de
gedragslijn die de bevoegde gezagsorganen zullen volgen indien het
onderhavige wetsvoorstel wet zal zijn geworden. Is op basis van deze
inventarisatie na te gaan of er een reële mogelijkheid voor de scholen zal
blijven bestaan hun leerlingen lichamelijke opvoedingsactiviteiten aan te
bieden in de open lucht door beschikbare velden te huren, zo vroegen
dezeleden?

Met het oog op de in het onderhavige voorstel opgenomen maatregel
is het bestand aan eigen sportterreinen bij scholen voor voortgezet
onderwijs geverifieerd. Daaruit bleek dat ongeveer 250 scholen over
eigen sportterreinen beschikken. Dit betekent dat het merendeel van de
scholen is aangewezen op de mogelijkheid, sportterreinen te huren. Voor
deze scholen zal het wetsvoorstel dan ook geen verandering in de
situatie ten aanzien van het gebruik van sportterreinen brengen. De
huidige praktijk is overigens dat niet altijd van de geboden mogelijkheid
gebruik wordt gemaakt (waarbij een van de oorzaken kan liggen in het
niet beschikbaar zijn van een geschikt sportveld op een door de school
aanvaardbaar geachte afstand).

Tevens vroegen deze leden of de verkorting van de vergoedingsperiode
voor te huren velden, scholen in het afgelopen jaar voor financiële
problemen had geplaatst. De ondergetekende wijst erop dat de
verkorting van de vergoedingsperiode in het schooljaar 1992-1993 nog
niet was doorgevoerd. In het programma van eisen tijdelijke voorzie–
ningen is de verkorting voorzien met ingang van 1 januari 1994. De
scholen hebben derhalve de gelegenheid gehad zich bij het afsluiten van
nieuwe huurcontracten voor te bereiden op de nieuwe situatie.

De leden van de PvdA-fractie vroegen vervolgens of tijdens het overleg
met de VNG en de organisaties van schoolbesturen duidelijkheid is
verkregen over de bereidheid van gemeenten om de verkoopoperatie van
sportvelden zodanig te volgen dat zal worden gewerkt aan een uit onder–
wijskundig oogpunt gezien optimaal resultaat.

Naar aanleiding hiervan merkt de ondergetekende op dat de
gemeenten zelf belang hebben bij een goed verloop van de uitvoering
van het onderhavige wetsvoorstel, zowel gezien vanuit het algemeen
onderwijsbelang als vanwege het gegeven dat gemeenten als bevoegd
gezag van scholen ook zelf bij de maatregel zijn betrokken en tevens de
gemeentelijke sportvelden beheren.

Vervolgens vroegen de hier aan het woord zijnde leden of geen stimu–
lansen kunnen worden gegeven om tot gemeenschappelijk gebruik van
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sportvelden door meer scholen te komen, welke stimulansen bij uitstek
gegeven dienen te worden door gemeenten of intergemeentelijke samen–
werkingsverbanden.

Met deze leden is de ondergetekende het eens dat het niet op de weg
ligt van de centrale overheid om hiervoor een regeling te doen treffen;
het is veeleer een kwestie die op lokaal niveau kan worden bezien.

De leden van de VVD-fractie vroegen of de argumentatie die aan het
wetsvoorstel ten grondslag ligt (een einde maken aan de ongelijke
situatie van scholen met en scholen zonder eigen sportterreinen) wel
zuiver is indien wordt bedacht dat het resultaat van het wetsvoorstel heel
wel kan zijn dat er schoolbesturen zijn die uit eigen middelen de
terreinen aankopen en scholen die dat niet doen. Kortom: is het niet
denkbaar dat deze ongelijke situatie op de eeri of andere wijze blijft
voortbestaan? Is de gegeven argumentatie in wezen niet erg mager, zo
vroegen deze leden zich af? Zij stelden de vraag of niet veel beter kan
worden gezegd dat de maatregel een doodgewone bezuinigingsmaat–
regel is, waardoor de condities waaronder in ons land onderwijs in de
lichamelijke opvoeding moet worden gegeven, opnieuw moeilijker
worden.

De ondergetekende merkt naar aanleiding hiervan het volgende op.
Dat er bij uitvoering van het onderhavige wetsvoorstel ongelijkheid

tussen schoolbesturen kan blijven voortbestaan of kan ontstaan, behoort
inderdaad tot de mogelijkheden. Er zijn nu eenmaal scholen die
beschikken over voldoende financiële middelen en derhalve de sportter–
reinen in eigendom kunnen behouden, en scholen die niet over een
dergeiijke financiële positie beschikken. Met klem wordt er evenwel op
gewezen dat van een ongelijke behandeling van de kant van het Rijk
geen sprake is: het voorstel strekt zich uit tot alle scholen voor voort–
gezet onderwijs. Ongeacht of een school de sportterreinen in eigendom
kan behouden of niet, het onderwijs in lichamelijke opvoeding zal door
deze maatregel niet in een slechtere positie komen te verkeren dan
daarvóór. Zoals reeds in de memorie van toelichting is gesteld, komen de
scholen die niet (meer) beschikken over een eigen sportveld, in
aanmerking voor vergoeding van de kosten van het huren van sportter–
reinen.

De leden van de VVD-fractie vroegen voorts, afgezien van het boven–
staande, of het niet zou kunnen voorkomen dat meer besturen van
scholen voor bijzonder onderwijs uit eigen middelen de sportterreinen
kopen en dat de gemeenten, voor zover zij de terreinen kopen, dit niet
doen als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs maar als lokale
overheid, en dat het openbaar onderwijs daar zelf weinig profijt van zal
hebben.

De ondergetekende heeft geen reden te veronderstellen dat als gevolg
van de voorgestelde maatregel fundamenteel verschillende situaties
zullen ontstaan tussen openbare en bijzondere scholen alleen vanwege
dit verschillende karakter van de scholen. De mogelijkheid voor een
schoolbestuur - of het nu gaat om een bestuur van een openbare school
of van een bijzondere school - om een sportterrein in eigendom te
behouden is niet alleen afhankelijk van de eigen beschikbare middelen,
maar wordt in belangrijke mate tevens beïnvloed door de getaxeerde
waarde van het terrein. Indien een schoolbestuur kiest voor eigendoms–
behoud, verwerft het de volledige beschikkingsbevoegdheid over het
terrein. De onderwijsbestemming vervalt dan, in zoverre dat het terrein
niet langer behoort tot de door het Rijk bekostigde onderwijsvoorzie–
ningen.

Vervolgens kunnen niet alleen gemeenten als bestuur van een
openbare school, maar ook besturen van bijzondere scholen het terrein
voor andere doeleinden gaan gebruiken of doorverkopen.
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Vervolgens wilden deze leden weten hoe de eventuele koop van sport–
terreinen door de gemeente als bevoegd gezag van het openbaar
onderwijs uitwerkt in de richting van het bijzonder onderwijs, ongeacht
of de laatste wel of niet zelf tot aankoop van de terreinen overgaat,
vanuit een oogpunt van de financiële gelijkstelling.

De financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs is
bij de thans voorgestelde maatregel niet aan de orde, aangezien uitgaven
en ontvangsten voor huisvestingsvoorzieningen niet zijn betrokken in de
overschrijdingsregeling.

Bij de overwegingen in de memorie van toelichting met betrekking tot
de mogelijkheid van een huurvergoeding voor de huur van sportterreinen,
vroegen de leden van de VVD-fractie of hiermee is verzekerd dat aan alle
onderdelen van het onderwijs in de lichamelijke opvoeding evenwichtig
aandacht kan worden besteed en hoe een en ander zich bij voorbeeld
verhoudt tot de kerndoelen basisvorming.

Nadrukkelijk stelt de ondergetekende dat het onderwijs voor het vak
lichamelijke opvoeding als gevolg van de onderhavige maatregelen niet
in het gedrang komt. Alle scholen kunnen gebruik maken van de
mogelijkheid, een sportterrein te huren.

Voor het «halen» van de kerndoelen basisvorming heeft het
wetsvoorstel dan ook geen consequenties.

Tot slot vroegen de leden van de VVD-fractie of de regering niet op
twee gedachten hinkt door in de toelichting enerzijds te zeggen dat
genoeg mogelijkheden blijven bestaan om buitensporten te beoefenen
en anderzijds te zeggen dat de aandacht meer naar het buitenschoolse
kan worden verlegd.

Naar de ondergetekende meent is dit een onjuiste interpretatie van de
desbetreffende passages in de memorie van toelichting. Er is juist sprake
van een verband tussen de in de afgelopen jaren toegenomen mogelijk–
heden voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaren om ook buiten
schoolverband allerlei buitensporten te beoefenen, en het onderhavige
wetsvoorstel. Immers, de leerlingen zijn niet meer volledig afhankelijk
van de mogelijkheden die de school daartoe biedt om in contact te
komen met de buitensport.

In dit verband wilden de leden van de VVD-fractie tevens een overzicht
ontvangen waaruit zou moeten blijken dat andere schoolvakken in de
achterliggende periode op dezelfde wijze in bezuinigingen hebben
moeten delen.

De ondergetekende wijst erop dat zoals hiervoor in reactie op vragen
van de leden van dezelfde fractie al is geantwoord, het onderwijs in het
vak lichamelijke opvoeding door het onderhavige wetsvoorstel niet in de
knel komt.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of de optie in
beschouwing is genomen om besturen het bedrag te laten terugbetalen
dat door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het verleden
is uitgekeerd, en waarmee de aanschaf van de terreinen mogelijk werd,
verhoogd met de wettelijke rente.

De leden van de SGP-fractie plaatsten ook vraagtekens bij de
grondslag van de waardevergoeding, te weten de waarde in het econo–
misch verkeer. Waarom, zo vroegen deze leden, wordt niet uitgegaan van
de waarde op basis van de huidige bestemming, aangezien de scholen
het terrein als sportterrein zullen blijven gebruiken. In dit verband wilden
deze leden tevens weten op welke waarde de vergoeding oorspronkelijk
was gebaseerd.
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De ondergetekende merkt in antwoord op deze vragen op, dat bij de
toepassing van artikel 101 van de WVO voor de waardebepaling van
gebouwen en terreinen wordt uitgegaan van de waarde in het econo–
misch verkeer op het moment van onttrekking aan de onderwijsbe–
stemming, en niet van de oorspronkelijke aanschafprijs. Bij de overdracht
van sportterreinen is voor dezelfde benadering gekozen. Dit ligt naar het
oordeel van de ondergetekende ook voor de hand, omdat na de trans–
actie de eigenaar het vrije beschikkingsrecht verwerft en dus ook het
recht tot (door)verkoop.

3. Uitvoering

De leden van de CDA-fractie wensten geinformeerd te worden over de
voorbereidingen voor de uitvoering van dit wetsvoorstel. In hoeverre zijn
deze voorbereidingen afgerond? Welke praktische problemen gaan zich
voordoen (taxatieproblemen, overdracht van onroerende zaken kost
enige tijd)? Is al aan te geven hoeveel scholen het «eigen» sportterrein
gaan kopen? Welke problemen doen zich voor bij de verkoop aan derden
(wijziging bestemmingsplannen - economische verkeerswaarde die vele
malen hoger ligt dan de investeringsbedragen van destijds, waardoor het
schoolbestuur nu economisch absoluut geen partij is)? Welke problemen
brengt een dergelijke situatie met zich, zo informeerden deze leden?
Deze vraag werd ook gesteld door de leden van de fractie van D66.

De ondergetekende antwoordt, in aanvulling op zijn reactie op de in
paragraaf 1 opgenomen vragen van de VVD-fractie over voorbereidende
werkzaamheden, als volgt op de gestelde vragen.

De voorbereidende werkzaamheden hebben zich nog niet zo ver uitge–
strekt dat inmiddels inzicht kon worden verkregen in het aantal schoolbe–
sturen dat opteert voor eigendomsbehoud, noch inzicht in de problemen
die zouden kunnen ontstaan bij verkoop aan derden. Dit inzicht zal pas
ten volle kunnen bestaan bij de uitvoering van het eenmaal tot wet
verheven wetsvoorstel.

Voorkeursrecht

In verband met het voorkeursrecht van de gemeenten bij de verkoop
van de sportterreinen hadden de leden van de fractie van D66 behoefte
aan een nadere toelichting op de met de VNG gemaakte afspraken.

De ondergetekende merkt op dat bij de door de Dienst der Domeinen
gevolgde handelwijze met betrekking tot verkoop van onroerende zaken,
na een onderzoek naar mogelijkheden binnen de rijksoverheid, altijd
eerst de gemeenten in staat worden gesteld de eigendom te verwerven.
Dit is derhalve reeds de praktijk. In de besprekingen met de VNG rond de
verkoop van de sportterreinen heeft de VNG er op aangedrongen deze
werkwijze ook in dit geval te volgen. Het ministerie is hiermee akkoord
gegaan, zodat nu na het bevoegd gezag allereerst de gemeenten de
sportvelden kunnen aankopen.

De door de leden van de SGP-fractie geuite veronderstelling dat,
indien het sportterrein in eigendom voor de school blijft behouden, de
school in volle vrijheid over dat terrein kan beschikken, kan worden
onderschreven.

De leden van de SGP-fractie wilden weten of de school in de
gelegenheid blijft het terrein gedurende een aantal weken per jaar te
huren, of de school bij de verkoop de daarbij behorende accommodatie
(als kleedruimtes) ter beschikking dient te stellen, en welke waarde
dergelijke ruimten overigens nog voor de school houden als er geen
sportterrein meer aan de school is verbonden.

Bij de eerste vraag wordt door de ondergetekende opgemerkt dat de
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mogelijkheid om het voormalige eigen sportterrein na verkoop te huren
afhankelijk is van het oordeel van de nieuwe eigenaar. Een en ander
wordt daarnaast mede bepaald door een eventuele nieuwe bestemming.

Indien zich op de sportvelden kleedruimtes of opberghokken bevinden,
worden die in beginsel betrokken in de verkoop van het terrein. Voor
zover deze opstallen met eigen middelen van het bevoegd gezag zijn
neergezet, wordt daarmee bij de waardebepaling rekening gehouden
indien dat heeft geleid tot waardevermeerdering van het terrein.
Overigens wordt opgemerkt dat een dergelijke situatie zich niet
veelvuldig voordoet; de meeste sportterreinen zijn gelegen direct naast
de school, zodat in die gevallen gebruik wordt gemaakt van de kleedlo
kalen van de gymnastiekzaal.

Met het oog op het belang van het bevoegd gezag bij het antwoord op
de vraag aan wie het sportterrein wordt verkocht en onder welke
condities (genoemd worden mogelijke consequenties voor de omgeving
en voor het beeld van de school), vroegen de leden van de SGP-fractie of
het niet redeüjk is dat het bevoegd gezag ook een rol kan spelen bij de
onderhandelingen.

Het bevoegd gezag wordt door het onderhavige wetsvoorstel niet
verplicht om bij de onderhandelingen met anderen over de verkoop
aanwezig te zijn, zo brengt de ondergetekende naar voren. Het ontbreken
van deze verplichting laat onverlet dat het bevoegd gezag een rol kan
spelen bij het verdere verloop van de onderhandelingen, in het bijzonder
om de specifieke schoolbelangen in het oog te houden.

De leden van de GPV-fractie vroegen ten slotte naar de reden van het
voorkeursrecht voor de gemeenten, en welke afspraken daarover met de
VNG zijn gemaakt.

Voor een antwoord kan worden verwezen naar het hiervoor
opgenomen antwoord op een gelijkluidende vraag van de leden van de
fractie van D66.

Waardebepaling

Omtrent de in het wetsvoorstel opgenomen bepahng dat de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen de hoogte van de aan het Rijk te
betalen vergoeding vaststelt, merkten de leden van de PvdA-fractie op
dat zij het een goede zaak zouden vinden wanneer er duidelijkheid komt
over de status van een op zich toegestane contra-expertise. Het leek
deze leden niet onwaarschijnlijk dat problemen gaan ontstaan over
gegevens die als uitgangspunt hebben gediend bij het door de minister
vastgestelde bedrag.

Ook de leden van de SGP-fractie vroegen om meer duidelijkheid
omtrent de status van een contra-expertise inzake waardebepaling van
de terreinen.

De ondergetekende merkt op dat het taxatiebedrag een vraagprijs is
en dat de onderbouwing daarvan tijdens de te voeren onderhandelingen
bekend zal zijn. Indien het bevoegd gezag of een koper steekhoudende
argumenten aanvoert voor een ander bedrag, al dan niet gebaseerd op
een contra-expertise, zal - zoals gebruikelijk bij dergelijke transacties in
het maatschappelijk verkeer– uiteindelijk een van de vraagprijs afwijkend
bedrag kunnen worden overeengekomen.

De leden van de SGP-fractie wezen op de mogelijkheid van problemen
bij het bepalen van de oppervlakte van het te verkopen terrein. Het kan
namelijk voorkomen dat een deel van het terrein reeds voor andere
doeleinden in gebruik is. Deze leden vroegen hoe in dit soort situaties
wordt gehandeld.
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De ondergetekende merkt naar aanleiding van deze vraag op, dat in de
situatie waarbij een deel van het sportveld in beslag wordt genomen
door noodlokalen en dergelijke, per concreet geval een oplossing zal
worden gegeven. Dat kan ertoe leiden dat een deel van het terrein buiten
de transactie wordt gehouden. Dit laatste geldt zeker, indien een
toekomstige uitbreiding van de permanente huisvesting op een deel van
het sportveld moet worden gerealiseerd.

Overigens vroegen de leden van de SGP-fractie nog waarom in het
zevende lid van artikel 2 is gekozen voor beroep op de Kroon.

Opgemerkt zij dat ingevolge de Tijdelijk wet Kroongeschillen (TwK)
voor die gevallen waarin Kroonberoep is opengesteld, de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State de rechtsprekende
instantie is. Deze afdeling kan ingevolge de TwK, anders dan de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State ingevolge de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet arob), voorzien in een plaats–
vervangend besluit. Dit heeft geleid tot de keuze voor Kroonberoep.
Daarbij is, overeenkomstig aanwijzing nummer 158 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving, aangesloten bij het bestaand complex van de regel–
geving in het bijzonder voor het voortgezet onderwijs.

Wellicht ten overvloede wijst de ondergetekende in dit verband op het
vervallen van het Kroonberoep als gevolg van het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet
bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambte–
narenwet 1929 en andere wetten alsmede intrekking van de Wet admini–
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase
herziening rechterlijke organisatie, kamerstukken II 1991/92, 22495). Bij
deze memorie van antwoord is een nota van wijziging gevoegd onder
meer ter afstemming van artikel 2, zevende lid, op de beoogde inwer–
kingtreding van genoemd wetsvoorstel 22 495 met ingang van 1 januari
1994.

Tenslotte vroegen de leden van de SGP-fractie of de regering de
mogelijkheid heeft overwogen om een betalmgsregelmg te treffen voor
scholen die wel belangstelling hebben voor het verwerven van het
terrein, maar die niet beschikken over voldoende middelen. De leden van
de GPV-fractie stelden dezelfde vraag.

Een betalingsregeling is niet overwogen, zo antwoordt de ondergete–
kende. Indien een bevoegd gezag in de situatie verkeert dat het niet
beschikt over voldoende middelen om het sportveld aan te schaffen
maar daartoe toch zou willen overgaan, kan dat bevoegd gezag een
hypothecaire lening aangaan om de aankoop te financieren.

Evenals de leden van de SGP-fractie vroegen de leden van de
GPV-fractie naar een verduidelijking van de omschrijving dat de hoogte
van het aan het Rijk te vergoeden bedrag wordt gebaseerd op de waarde
van de terreinen in het economisch verkeer. In aanvulling op hetgeen
reeds als antwoord op de hiervoor gestelde vraag van de leden van de
SGP-fractie is opgemerkt, wordt erop gewezen dat bij de waardebe–
paling mede wordt bezien of het terrein in de toekomst voor andere
doeleinden kan worden gebruikt, bij voorbeeld voor woningbouw.

In dat geval is de uiteindelijke waarde hoger dan de waarde als
sportveld. Aangezien een zo hoog mogelijke opbrengst wordt
nagestreefd, ligt de gekozen benadering voor de werkelijke waarde voor
de hand.

De leden van de GPV-fractie vroegen vervolgens of er geen problemen
zijn te verwachten bij het bepalen van de oppervlakte van de te verkopen
terreinen. Zij stelden deze vraag met het oog op het feit dat een deel van
het oorspronkelijk aangekochte terrein reeds voor andere doeleinden in
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gebruik is; in deze situaties zou kunnen worden overwogen om delen van
de sportvelden die een andere onderwijsbestemming binnen de instelling
hebben gekregen, uit te sluiten van de verkoop.

Met betrekking tot de bepaling van de exacte oppervlakte van de
sportterreinen brengt de ondergetekende onder de aandacht, dat in het
voorjaar van 1993 een enquête onder de betrokken scholen is gehouden.
De naar aanleiding van de vragenlijst ontvangen gegevens zijn
nauwkeurig vergeleken met de bij het ministerie beschikbare gegevens.
In de meeste gevallen bleken de bij het ministerie geregistreerde
gegevens overeen te komen met de door de scholen verstrekte infor–
matie. Voor zover opstallen op de sportterreinen aanwezig zijn, zal
worden gehandeld op de wijze die is beschreven in het antwoord op een
soortgelijke vraag van de leden van de SGP-fractie (opgenomen onder
«Voorkeursrecht»).

Bestemming

De leden van de PvdA-fractie deelden de verwachting dat voorkomen
dient te worden dat als gevolg van de verkoop van een sportterrein,
activiteiten op dat terrein gaan plaatsvinden die het onderwijs belem–
meren. De leden vroegen zich echter af, hoe ver de mogelijkheden van
de minister reiken als een bevoegd gezag zelf geen voorwaarden
dienaangaande aan een derde als koper stelt.

De ondergetekende reageert hierop als volgt.
Op grond van artikel 2, eerste lid, van het wetsvoorstel bepaalt de

Minister van Onderwijs en Wetenschappen de hoogte van het te
vergoeden bedrag. In deze waardebepaling wordt verdisconteerd welke
bestemming het sportterrein verkrijgt:

de minister kan een «onderwijsverstorende» bestemming van het
desbetreffende sportveld, indien die op het moment van vaststelling van
het verschuldigde bedrag reeds zou vaststaan, mee laten wegen bij de
hoogte van dat bedrag. Daarbij speelt zowel zijn verantwoordelijkheid
voor het onderwijs in zijn algemeenheid een rol, als ook het belang dat
de betrokken school heeft bij een onbelemmerde voortgang van het
onderwijs.

4. Financiële gevolgen

Doordat de tijdsplanning van het wetsvoorstel is vertraagd, lijkt het de
leden van de CDA-fractie niet haalbaar om de budgettaire opbrengst
voor 1993 te realiseren. Zij informeerden op welke wijze de regering
denkt, deze vertraging op te vangen.

Voorts waren deze leden zeer benieuwd naar de concrete aanwending
van de financiële opbrengst van deze operatie. Komt deze opbrengst ten
goede aan andere investeringsgoederen (nieuwbouw schoolgebouwen;
onderhoud; kleine stichtingskosten e.d.) of wordt het geld «slechts»
gebruikt voor de jaarlijkse exploitatie-uitgaven van de begroting van
Onderwijs en Wetenschappen, zo vroegen zij?

In kamerstuk 22 800 VIII, nr. 37, van 23 november 1992 (blz. 3) is
naar aanleiding van het begrotingsonderzoek 1993 ook het een en ander
vermeld over de opbrengst van dit wetsvoorstel. De leden van de
CDA-fractie informeerden of deze weergave juist is.

De leden van de D66-fractie verzochten om een nadere specificatie
van de in de memorie van toelichting opgenomen passage dat de
verkregen opbrengsten aan de middelen van de onderwijsbegroting
zullen worden toegevoegd. Zo wilden zij weten aan welk begrotingsar–
tikel de middelen zullen worden toegevoegd.
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De leden van de VVD-fractie wilden graag weten weike budgettaire
gevolgen zijn verbonden aan het feit dat het voorliggende voorstel met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid later kracht van wet zal
krijgen dan aanvankelijk beoogd.

Ook de leden van de SGP-fractie vroegen naar de bestemming van de
opbrengsten en naar het opvangen van het deel van de opbrengst dat
niet meer in 1993 te verwachten valt.

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fracties van CDA,
D66, VVD en SGP merkt de ondergetekende het volgende op.

De in de memorie van toelichting genoemde geraamde opbrengst van
f 70 miljoen zal voor het overgrote gedeelte in 1994 worden gereali–
seerd. Op basis van de vrijwillige medewerking waartoe een aantal
scholen zich tijdens de voorbereidende werkzaamheden (hiervoor reeds
gememoreerd) bereid heeft verklaard, moet het niet geheel uitgesloten
worden geacht dat nog in 1993 een gedeelte van de geraamde
opbrengst valt te realiseren.

De (naar verwachting geringe) opbrengst in het begrotingsjaar 1993
zal worden aangewend ter invulling van de bezuinigingstaakstelling van
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor het begrotingsjaar
1993. Als gevolg hiervan behoeft voor dit bedrag niet op onderwijstaken
te worden bezuinigd. Het bedrag voor het begrotingsjaar 1994 zal
worden toegevoegd aan artikel 24.02, «Huisvesting Voortgezet
Onderwijs en BVE», van de Onderwijsbegroting en zal worden
aangewend voor investeringen in deze sector.

De ondergetekende hoopt met het vorenstaande de gestelde vragen en
gemaakte opmerkingen afdoende te hebben beantwoord.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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