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Plannen in prullenbak;
Oppositie maakt korte metten met kabinet-Rutte
door Inge Lengton en Dennis Naaktgeboren DEN HAAG, donderdag Voor de bewindslieden
van het kabinet-Rutte ontvouwt zich een horrorscenario.
Zij zien het ene na het andere plan ruim voor de finish door hun vingers glippen. Voor de
linkse oppositie is het opstappen van PVV-leider Wilders een feest. Zij zijn er als de kippen
bij om rechtse plannen controversieel te laten verklaren.
Pas na het meireces wordt precies duidelijk welke plannen de prullenbak in kunnen, maar nu
al worden er op diverse burelen driftig zaken uit het regeer- en gedoogakkoord doorgestreept.
Zo zien minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) diverse
kroonjuwelen gevaar lopen. De oppositie heeft de minimumstraffen, het
adolescentenstrafrecht, de verhoging van de griffierechten, de wietpas en het levenslang
toezicht op zedendelinquenten op de korrel. De bewindslieden die in korte tijd het ene na het
andere voorstel presenteerden, dreigen niet meer aan de uitvoering toe te komen. De nationale
politie mag van de Tweede Kamer wel door, maar wordt door de Senaat uiterst kritisch tegen
het licht gehouden. D66 spreekt van het ministerie van de niet waargemaakte beloften .
Ook minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) krijgt het voor de kiezen. De
oppositie zet de tanden in haar plan voor een nieuwe tunnel bij Rotterdam, de
Blankenburgtunnel. Daarnaast is er grote twijfel over een nieuwe snelweg tussen de A13 en
A16. Partijen als PvdA, D66, SP en GroenLinks vragen zich af of deze nieuwe verbinding er
wel moet komen en als het asfalt dan wordt aangelegd, moet er beter rekening worden
gehouden met de natuur en omwonenden, vinden zij.
Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) ziet zijn plan om masterstudenten voortaan slechts een
basisbeurs als lening te verstrekken sneuvelen en ook boerkadraagsters kunnen dit jaar
waarschijnlijk nog ongestoord over straat. Het boerkaverbod van minister Spies
(Binnenlandse Zaken) prijkt ook hoog op de weglijstjes.
Staatssecretaris Atsma (Milieu) lijkt net op tijd te zijn geweest met zijn voorstel om het
statiegeld voor petflessen af te schaffen. GroenLinks deed gisteren nog een verwoede poging
om het plan van de staatssecretaris te dwarsbomen, maar een Kamermeerderheid van CDA,
VVD, PVV en SGP hielp hem uit de brand.
Voor Opstelten en Teeven zit er ook nog wel wat in het vat. Bij veiligheid gaat het vooral om
daadkracht , stelt PvdA-Kamerlid Marcouch. We kunnen geen stagnatie op het terrein van de
veiligheid hebben. Ze zullen geen grote initiatieven meer kunnen nemen, maar moeten de
basis op orde krijgen en daders op de huid zitten.
GroenLinks denkt er hetzelfde over. Ik verwacht dat Opstelten en Teeven nog heel veel
dingen kunnen doen , stelt GroenLinks-Kamerlid Dibi. Ik heb begrepen dat ze zelf al stoppen
met de animal cops, dan kunnen ze zeker met GroenLinks goede zaken doen.

Minister Leers (Immigratie en Asiel) hoeft zich geen illusies meer te maken. Wat PvdA, D66
en GroenLinks betreft, wordt bijna zijn hele portefeuille controversieel . Hij mag op de winkel
passen , grijnst D66-Kamerlid Schouw.
Naar het buitenland hoeft die niet meer. De oppositie meent bij de bewindsman ook
opluchting te bespeuren dat hij de PVV-agenda niet langer uit hoeft te voeren.
Leers wil daar zelf niets van weten. Al erkent hij wel dat niet alle maatregelen hem aan het
hart gingen.
Er was wel heel veel waarvan je je afvraagt of je daar persoonlijk aan zou denken , geeft hij
toe.

