Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het
debat over het Pachtbesluit, te
weten:
- de motie-Waalkens/Geluk over een
evenwichtig prijsbeheersingssysteem
(27924, nr. 4);
- de motie-Schreijer-Pierik/Van der
Vlies over een koppeling tussen de
pachtprijs en het voortbrengend
vermogen van de grond (27924,
nr. 5);
- de motie-Schreijer-Pierik/Van der
Vlies over het middels fiscale
instrumenten aantrekkelijker maken
van het verpachten (27924, nr. 6);
- de motie-Schreijer-Pierik/Van der
Vlies over het nieuwe pachtregime
(27924, nr. 7);
- de motie-Van der Vlies/SchreijerPierik over onafhankelijk onderzoek
naar de uitwerking van het kabinetsstandpunt (27924, nr. 8).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motieWaalkens/Geluk (27924, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
D66 tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motieSchreijer-Pierik/Van der Vlies (27924,
nr. 5).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de ChristenUnie en de SGP
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Motie
In stemming komt de motie-Van der
Vlies/Schreijer-Pierik (27924, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, het CDA, de ChristenUnie en
de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motieSchreijer-Pierik/Van der Vlies (27924,
nr. 7).

gehoord de beraadslaging,

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over het Schelde-estuarium, te
weten:
- de motie-Bolhuis c.s. over de
Europeesrechtelijke aspecten
alsmede de gevolgen voor de natuur
(26980, nr. 13).

overwegende dat een retourpremie
op flesjes en blikjes een effectief
middel is om het zwerfafval te
beperken;

(Zie vergadering van heden.)

voorts overwegende dat het
bedrijfsleven bereid is zich te
verplichten tot een vergelijkbare
reductie van de omvang flesjes en
blikjes in het zwerfafval zonder
retourpremie;

In stemming komt de motie-Bolhuis
c.s. (26980, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het
debat over zwerfafval, te weten:
- de motie-Schoenmakers over een
retourpremie op flesjes en blikjes en
de monitoring (28000-XI, nr. 40);
- de motie-Van Gent c.s. over een
wettelijke regeling voor een
retourpremiesysteem (28000-XI,
nr. 39).

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Van Gent stemmen wij
eerst over de motie op stuk nr. 39.
In stemming komt de motie-Van
Gent c.s. (28000-XI, nr. 39).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de

Tweede Kamer

De Kamer,

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het CDA, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motieSchreijer-Pierik/Van der Vlies (27924,
nr. 6).

De motie-Schoenmakers (28000-XI,
nr. 40) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:

Stemmingen

van mening dat het zwerfafval een
maatschappelijk probleem is;
constaterende dat flesjes en blikjes
een omvangrijk deel van het
zwerfafval uitmaken;

voorts overwegende dat de daartoe
benodigde regelgeving geheel is
voorbereid;

verzoekt de regering:
- in de tekst van het convenant
Verpakkingen III op te nemen dat bij
het vaststellen van de bereikte
resultaten gebruik wordt gemaakt
van een onafhankelijke, eenduidige
en transparante monitoring;
- indien op basis van die monitoring
blijkt dat het bedrijfsleven een
afname van ten minste tweederde
van alle blikjes en flesjes in het
zwerfafval niet heeft bereikt (ten
opzichte van het ijkpunt van
september 2001), per 1 januari 2004
zonder uitstel een retourpremie op
flesjes en blikjes in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 41 (28000-XI).
In stemming komt de gewijzigde
motie-Schoenmakers (28000-XI,
nr. 41).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik stel voor, dat iemand dat even
aan minister Pronk meldt. Degenen
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