Voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij
het notaoverleg over het
architectuurbeleid, te weten:
- de motie-Assen over een
stimuleringsplan voor de private
sector (25012, nr. 2);
- de motie-Hofstra over het Nederlands Architectuurinstituut (25012, nr.
3).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het LandbouwEgalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1997 (25000-B).

(Zie notaoverleg van 2 december
1996.)

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Mevrouw Assen trekt
haar motie op stuk nr. 2 in.
Aangezien de motie-Assen (25012,
nr. 2) is ingetrokken, komt zij niet
meer in stemming.
In stemming komt de motie-Hofstra
(25012, nr. 3).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te
weten:
- de motie-Poppe over de opslag van
gevaarlijke stoffen bij op- en
overslagbedrijven (25000-XI, nr. 36).
(Zie vergadering van 12 november
1996.)
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
GPV, de RPF, de groep-Nijpels, de
Unie 55+ en het lid Hendriks voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
De stemmingen in verband de
begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zullen in verband
met de heropening worden
aangehouden tot volgende week. Ik
heb toegezegd mijn uiterste best te
zullen doen om voor die tijd ook de
minister hier te hebben, zodat wij
volgende week kunnen stemmen.

Tweede Kamer

(Zie vergadering van 16 oktober
1996.)

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik stel voor, de Financiële verantwoording van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
over het jaar 1995 (24844, nr. 17)
voor kennisgeving aan te nemen en,
voorzover het deze Kamer betreft, de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij decharge te
verlenen voor het door hem
gevoerde financiële beheer.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik stel voor, de
Financiële verantwoording van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het jaar 1995
voor het Landbouw-Egalisatiefonds
(24844, nr. 22) voor kennisgeving aan
te nemen en, voorzover het deze
Kamer betreft, de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
decharge te verlenen voor het door
hem gevoerde financiële beheer.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(XIV) voor het jaar 1995
(slotwet) (24859).

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, de
begrotingsstaat Agentschap
Plantenziektenkundige Dienst, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van het LandbouwEgalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1995 (slotwet) (24863).
(Zie vergadering van 16 oktober
1996.)
De artikelen 1 t/m 3, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend tijdens
het notaoverleg over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, te
weten:
- de motie-Ter Veer over het leasen
van melkquota (24596, nr. 3);
- de motie-M.B. Vos over globaal
evenwicht tussen vraag en aanbod
op de interne markt (24596, nr. 4);
- de motie-Stellingwerf over de
sociale positie van de agrariër
(24596, nr. 5).
(Zie notaoverleg van 25 november
1996.)
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Ter Veer stel ik voor, zijn motie
(24596, nr. 3) van de agenda af te
voeren.

(Zie vergadering van 16 oktober
1996.)

Daartoe wordt besloten.

Stemmingen
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Voorzitter
In stemming komt de motie-M.B. Vos
(24596, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de RPF en het
AOV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motieStellingwerf (24596, nr. 5).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF, GroenLinks, de SP, de
groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+,
de CD en het lid Hendriks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste
commissie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
houdende het voorstel, het plan
inzake stapsgewijze verkleining
van de groepen in de basisscholen aan te wijzen als groot
project (25065, nr. 2).

in Amsterdam zouden wij spreken
van een gotspe – dat uitgerekend de
VVD-fractie komt met een amendement om de voorlichting een extra
impuls van 1 mln. te geven. Het gaat
ons echter om de knikkers en niet
om het spel. Wij hebben het
amendement derhalve gesteund.

neerd door de biologische sector zelf
(in casu de Stichting biologica), die
erop is gericht het brede publiek
bekend te maken met de biologische
productiewijze en producten en met
het EKO-keurmerk,
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De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid M.B. Vos.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 38 (25000-XIV).

De heer Van Boxtel (D66): Voorzitter! De fractie van D66 voegt daaraan
toe dat ook zij dit amendement niet
in rook wilde laten opgaan.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV)
voor het jaar 1997 (25000-XIV).

Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklaringen achteraf over de onderwerpen
waarover zojuist is gestemd.

De voorzitter: De minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
zal worden verzocht vóór volgende
week dinsdag schriftelijk op deze
motie te reageren.
Aangezien de amendementen-M.B.
Vos (stuk nr. 10, I en II) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

(Zie vergadering van 16 oktober 1996
en wetgevingsoverleg van 11
november 1996.)

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De algemene beraadslaging wordt
heropend.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar
1997 (25000-XII);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar
1995 (slotwet) (24857);
- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Infrastructuurfonds voor het
jaar 1997 (25000-A);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Infrastructuurfonds voor het
jaar 1995 (slotwet) (24862);
- Financiële verantwoording
van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat over het jaar 1995
(24844, nr. 15);
- Financiële verantwoording
van het Infrastructuurfonds over
het jaar 1995 (24844, nr. 21).
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De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de
commissie te besluiten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter! Het verschijnen van het
plan van aanpak biologische
landbouw is voor mij reden mijn
amendementen op stuk nr. 10 in te
trekken en een motie in te dienen om
in ieder geval de eerste prioriteit van
26 organisaties te honoreren. Ik
vraag de minister om schriftelijk op
deze motie te reageren.

Tandzorg
©

Motie

De heer Oudkerk (PvdA): Voorzitter!
Ik zal proberen mijn collega’s met
mijn sonore stemgeluid mooi
uitgeleide te doen met het afleggen
van een stemverklaring achteraf. Ik
leg die stemverklaring af over een
amendement van mijn collega Van
Blerck inzake 1 mln. extra voor de
voorlichting ter ontmoediging van
het tabaksgebruik. De PvdA-fractie
heeft in de afgelopen maanden
ingezet op drie elementen: het
duurder maken van sigaretten, het
beperken van de reclame en het
verbeteren van de voorlichting.
Gezien het verloop van de debatten
heeft het mijn fractie zeer verbaasd –

De Kamer,

Tweede Kamer

Verkeer en Waterstaat

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat een algemene
meerjarige voorlichtingscampagne
over biologische landbouw en het
EKO-merk een noodzakelijke
voorwaarde is voor het bereiken van
groei in de binnenlandse consumptie
van biologische producten;
verzoekt de regering de komende
jaren in aansluiting op de Postbus
51-campagne een substantieel
bedrag vrij te maken voor een
voorlichtingscampagne, gecoördi-

De (algemene) beraadslaging wordt
geopend.
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