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Minister Lubbers 
Zuid-Limburg slechts beoordeeld zal kunnen worden - dit is 
ook door diverse geachte afgevaardigden opgemerkt - in sa-
menhang met de omliggende regio's. Voor de hand ligt dan 
het noordelijk deel van Limburg. 

Wat de inhoud van de perspectievennota betreft wil ik het 
volgende opmerken. 

De heer Waltmans (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! De 
Minister zegt dat de meest voor de hand liggende regio 
Noord-Limburg is. Is na Zuid-Limburg Noord-Limburg wel 
de meest voor de hand liggende regio om te bestuderen in 
verband met een perspectievennota voor het herstructurerings-
gebied Zuid-Limburg? 

Minister Lubbers: Ik geef toe dat die kwalificatie van be-
paalde aspecten uit gezien misschien enigszins overtrokken is. 
Met name één aspect is dat echter niet: de beïnvloedingsmo-
gclijkheid van de regio. Zeker, de ons omringende landen, om-
trent welke kwestie overleg gevraagd is, waarop ik nog terug 
zal komen, zijn ook zeer belangrijk. Vooral ten aanzien van 
de beïnvloedingsmogelijkheid door de rijksoverheid is de re-
latie tussen Zuid- en Midden-Limburg echter primair. Ik 
merk dat het misverstand opgehelderd is. 

De heer Portheine (V.V.D.): Een eenvoudige vraag: 
Waarom is de Minister dan niet bereid om de nota gewoon 
perspectievennota Limburg te noemen? 

Minister Lubbers: Bij het benaderen van problemen is het 
de kunst om de schijnwerper zo geconcentreerd mogelijk te 
richten, om een toppunt van helderheid te verkrijgen. Ik kan 
mij toch niet aan de indruk onttrekken - ik herinner aan mijn 
inleidende opmerkingen ten aanzien van een meer principiële 
benadering van het regionale beleid - dat er een duidelijk on-
derling samenhangende problematiek in Zuid-Limburg is -
men kan die grenzen natuurlijk niet absoluut trekken - die af-
wijkend is van eventuele problemen in midden- of noord-
Limburg. Daarom is het onverstandig om de perspectieven-
nota bij voorbaat toe te spitsen op een gebied dat in die 
mate heterogeen is. Men zou mij kunnen tegenwerpen dat 
dit in het noorden ook het geval is. Alles afwegende geef 
ik er op het ogenblik de voorkeur aan om onze aandacht 
maximaal op Zuid-Limburg gericht te houden, ook gelet op 
de voorgeschiedenis van de beleidsmaatregelen die tot nu toe 
zijn genomen. 

Ten aanzien van de inhoud en het functioneren van de per-
spectievennota hecht ik eraan op te merken dat ik bij mijn 
werkbezoek aan Limburg gemerkt heb dat de bereidheid om 
bouwstenen voor het onderzoek aan te dragen erg groot is. Ik 
acht dat zeer waardevol, omdat het ontwikkeld perspectief 
echt het perspectief van de regio moet zijn, wil het kunnen 
functioneren. Alleen van de regio uit zullen de talrijke punten 
ingepast kunnen worden die het tot een integrale benadering 
zullen maken. Men zou het ook een multidisciplinaire benade-
ring kunnen noemen. Het is mijn bedoeling om bij de perspec-
tievennota gelijk op te werken met het integrale structuurplan 
voor het noorden en dus ook in 1976 een perspectievennota uit 
te brengen. Dit lijkt mij zinnig, omdat er een nauwe samen-
hang bestaat in het beleidsdenken, zoals dat zal voortkomen 
uit de derde Nota ruimtelijke ordening en het uiteindelijk ge-
stalte geven aan het integrale structuurplan en de perspectie-
vennota. Een aspect daarvan wordt gevormd door de vragen 
betreffende de bevolkingsgroei, maar dan toegespitst op de 
regio. Om tot die multidisciplinaire aanpak voor die perspec-
tievennota te komen, ligt het in de bedoeling binnenkort een 
interdepartementale werkgroep in te stellen en het overleg met 
Zuid-Limburg verder te institutionaliseren. Ik kom toe aan het 
pendelvraagstuk. Het zij mij vergund niet de geachte afgevaar-
digden op te noemen die over het pendelvraagstuk hebben ge-
sproken, omdat ik vrees in dat geval meer dan de helft van de 
sprekerslijst te moeten opnoemen. Allereerst wil ik vaststellen 

dat relatief veel wordt gesproken over de uitgaande pendel 
naar West-Duitsland maar relatief weinig of niets over de in 
Nederland binnenkomende pendel vanuit België. Nu realiseer 
ik mij, dat in het kader van de Zuid-Limburgse problematiek 
die benadering wellicht nog wel gerechtvaardigd is. Waar het 
echter gaat - de heer Meis sprak erover - over het pendel-
vraagstuk in zijn totaliteit ten opzichte van onze buurlanden 
hecht ik eraan op te merken, dat het goed is, ons te realiseren, 
dat wij weliswaar een uitgaand pendelsaldo van circa 30 000 
man naar Duitsland hebben maar een binnenkomend pendel-
saldo van ca 20 000 man uit België. 

De heer Meis (C.P.N.): Rekent u de pendel vanuit Brabant 
enz. naar de Rotterdamse haven niet mee? Heeft die dan 
niets met het probleem te maken? Dat is toch wel het geval? 
Die pendelaars zijn namelijk in wezen in het zuiden ook 
werkloos. Als men over het pendelvraagstuk spreekt, moet 
men alles erbij nemen. 

De heer Jansen (P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik pendel 
van Arnhem naar Den Haag. 

Minister Lubbers: Mijnheer de Voorzitter! Wie ben ik dat ik 
zal vaststellen over welk deel van de pendel hier wordt ge-
sproken? Ik heb slechts geprobeerd in te haken op de 
omschrijving van het begrip „pendel", zoals die bleek uit de 
benadering van enkele geachte afgevaardigden, waaronder ook 
de heer Meis die met name sprak over de grensoverschrijdende 
pendel. Welnu, ik gaf van de grensoverschrijdende pendel 
meer complete cijfers, niet om het vraagstuk van de pendel te 
sterk te relativeren maar wel om aan te geven, dat het onver-
standig zou zijn alleen het vraagstuk Nederland/Duitsland wat 
dat betreft geïsoleerd in beschouwing te nemen, omdat men 
zich ook moet realiseren, dat er een pendel van België naar 
Nederland is. 

De heer Meis (C.P.N.): Maar wij hebben betere ervaringen 
met België dan met Duitsland in het verleden gehad. Dat bent 
u toch wel met mij eens? 

Minister Lubbers: Ik heb geen bijzondere studie gemaakt 
van de pendelervaringen met die twee landen. 

De heer Meis (C.P.N.): Ik heb het niet over pendelerva-
ringen maar over heel andere ervaringen. 

De Voorzitter: Mag ik de leden vragen de Minister in staat 
te stellen zijn redevoering voort te zetten. 

Minister Lubbers: Staat u mij toe verder te gaan over het 
pendelvraagstuk. 

De heer Iinkamp (D'66): Mag ik even... 

De Voorzitten Neen. 

De heer Imkamp (D'66): Ik wil een cijfer weten. Ik mag 
toch wel een cijfer vragen dat door de Minister is genoemd? 

De heer Portheine (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Wat 
is dat nu? Het is toch normaal, dat er hier wordt geïnterrum-
peerd. Als het niet te gek is, kan het toch? 

De Voorzitter: Als iemand hier zijn maidenspeech houdt, is 
het geen gewoonte te interrumperen, zeker niet zo veelvuldig. 

De heer Portheine (V.V.D.): Dat is niet het geval bij een 
minister, wel bij een kamerlid. 

De Voorzitter: Het woord is aan de Minister. 
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