Balkenende
zamen. Wij beschouwen dit voor een deel als een
ondersteuning van ons beleid. In het beleidsprogramma
is de doelstelling opgenomen, de markten voor
duurzame producten te stimuleren en uw Kamer zal
hierover een plan van aanpak ontvangen, waarbij het
kabinet zich echter nog niet vastlegt op de instrumenten.
Dat geldt dus ook voor de financiële prikkels. Wij
beschouwen echter de redenering wel als ondersteuning
van ons beleid.
Dan is de motie van de heer Van der Vlies aan de
orde, waarin de regering wordt verzocht om te komen
met voorstellen voor een substantiële en structurele
verhoging van het personele en materiële defensiebudget. De aanneming van deze motie moet ik ontraden,
omdat de dekking ontbreekt. Daarmee ben ik gekomen
aan het eind van de behandeling van de moties.
Voorzitter. Wij hebben gisteren en vandaag lang en
intensief gedebatteerd over de toekomst van Nederland.
Niet alleen de nabije toekomst in het jaar 2008, maar ook
de toekomst in de jaren daarna. Ik dank de Kamer voor
de inbreng. Het kabinet heeft goede nota genomen van
alle opmerkingen die zijn gemaakt. Op een aantal
belangrijke punten – kinderbijslag, schoolboeken,
defensiebudget – leidt dat tot de wijziging van voorstellen.
Ik constateer dat er voor de oriëntatie en invulling van
het kabinetsbeleid steun is in uw Kamer. Dat beleid dient
naar onze overtuiging te zijn: economisch betrouwbaar,
duurzaam met het oog op de toekomst en met een
ambitieuze maatschappelijke agenda. Niet alleen denken
aan de particuliere welvaart, maar ook aan het publieke
welzijn. Niet alleen denken aan nu, maar ook aan straks.
Wij hebben vandaag en gisteren veel wezenlijke zaken
besproken. Het debat kende veel bevlogen momenten. Er
zijn kritische opmerkingen geplaatst, vooral door de
oppositiepartijen. Ik waardeer de constructieve opmerkingen die zijn gemaakt. Sommigen zouden dit kabinet
graag meer naar links sturen, en anderen juist meer naar
rechts. Mijn conclusie is dan toch dat onze voorstellen
goed in evenwicht zijn.
Er zijn de nodige opmerkingen gemaakt over de
signatuur van het kabinet en er was ook enige verwarring over. Nu is het plakken van etiketten altijd gevaarlijk.
Etiketten laten akelige lijmsporen na, die er in de was
lastig uitgaan. Wat echter erger is: ze dekken de inhoud
zelden goed. Daarom doe ik uit principe niet mee aan
etikettenplakkerij. Zo’n eendimensionaal etiket zou dit
kabinet ook geen recht doen. Dit kabinet zoekt juist het
evenwicht tussen degelijkheid en dynamiek, tussen
belangen nu en belangen straks.
Daarom blijf ik erbij dat dit kabinet zich vooral wil
herkennen in de visie waar het voor staat en waar ook ik
voor sta: economisch betrouwbaar, duurzaam met het
oog op de toekomst, ambitieus voor de samenleving.
Desondanks kijk ik met genoegen terug op dit debat.
Graag werken wij samen met u verder aan een Nederland dat sterk en veerkrachtig is en blijft.
(applaus)
De vergadering wordt van 23.10 uur tot 23.30 uur
geschorst.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in
verband met de implementatie van richtlijn
nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) (30920),
en over:
- de motie-Spies over een totaaloverzicht van de
verschillende regelingen (30920, nr. 15).
(Zie vergadering van 4 september 2007.)
In stemming komt het tweede nader gewijzigde
amendement-Samsom (stuk nr. 17, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD en de ChristenUnie voor dit tweede nader
gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede
nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17
voorkomende nader gewijzigde amendementen als
aangenomen kunnen worden beschouwd.
In stemming komt het amendement-Madlener (stuk
nr. 8).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het
is verworpen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
Ik memoreer dat het mis gaat zodra de namen van
andere partijen of van leden worden genoemd, behoudens die van de indiener van het amendement.
©
Mevrouw Neppérus (VVD): Voorzitter. Wij zullen dadelijk
stemmen over een wijziging van de wet milieubeheer.
Het betreft implementatie van een Europese richtlijn. Met
het oorspronkelijke voorstel konden wij prima leven.
Inmiddels heeft de Kamer zojuist het amendementSamsom aangenomen, dat betekent dat de werking van
het wetsvoorstel aanzienlijk wordt uitgebreid en dat de
Kamer er geen enkel zicht meer op heeft welke bedrijven
er onder zullen vallen en hoe ver de werking reikt. Dat
betekent een kop op een Europese regelgeving, waarvan
de omvang niet te overzien valt. Mijn fractie zal daarom
tegen stemmen.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementenSamsom (stuk nr. 17, I tot en met III).
©
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit
gewijzigde wetsvoorstel hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
In stemming komt de motie-Spies (30920, nr. 15).
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Voorzitter
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Regeling van het conflictenrecht
betreffende het goederenrechtelijke regime met
betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen
en giraal overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) (30876).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend tijdens het debat over internationale
varkenstransporten, te weten:
- de motie-Van Velzen c.s. over omvang, nut en noodzaak
van diertransporten (28286, nr. 58);
- de motie-Van Velzen/Van der Ham over heropening van
de Europese discussie over reistijden (28286, nr. 59);
- de motie-Van Velzen c.s. over doeltreffende, evenredige
en afschrikwekkende straffen (28286, nr. 60);
- de motie-Van Velzen c.s. over een verbod op internationaal vervoer van slachtvee (28286, nr. 61);
- de motie-Thieme c.s. over dierenwelzijn en dierenrechten als specialisme bij het OM (28286, nr. 62);
- de motie-Thieme c.s. over opsporings-, handhavingsen sanctiemethoden bij grensoverschrijdende transporten (28286, nr. 64);
- de motie-Thieme c.s. over de werkdruk bij VWAkeuringsartsen bij het opladen van diertransporten
(28286, nr. 65);
- de motie-Thieme/Van Gent over een verbod op alle
commerciële veetransporten van meer dan twee uur
(28286, nr. 66);
- de motie-Van der Ham c.s. over transporten ten bate
van fictieve herkomstlabeling (28286, nr. 67);
- de motie-Ormel c.s. over 100% klepcontroles (28286,
nr. 68 (herdruk));
- de motie-Graus/Thieme over mobiele slachthuizen
(28286, nr. 69);
- de motie-Graus over een minimumstraf, intrekking van
de transportvergunning en inbeslagname van de
vrachtwagencombinatie (28286, nr. 70);
- de motie-Graus over een minimumstraf en een
levenslang verbod op het houden en transporteren van
dieren (28286, nr. 71);
- de motie-Van Gent/Thieme over inbeslagname van
veewagens bij opschorting vergunning (28286, nr. 72);
- de motie-Cramer c.s. over een Europese limiet aan de
transporttijd en/of -afstand (28286, nr. 75).

(Zie vergadering van 12 september 2007.)
In stemming komt het amendement-Van Vroonhoven-Kok
(stuk nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor
dit amendement hebben gestemd en die van overige
fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van
Vroonhoven-Kok (stuk nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Regels strekkende tot het opleggen
van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie
een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat
(Wet tijdelijk huisverbod) (30657), en over:
- de motie-Teeven/Pechtold over het verhalen van de
kosten van het uitvoeren van een huisverbod (30657,
nr. 11).
(Zie vergadering van 12 september 2007.)
In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt het amendement-Van Velzen (stuk
nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit
amendement hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van het amendementAnker (stuk nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Teeven/Pechtold (30657,
nr. 11).
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(Zie vergadering van 12 september 2007.)
In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (28286,
nr. 58).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van Velzen/Van der Ham
(28286, nr. 59).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (28286,
nr. 60).
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