Voorzitter
op deze vragen in de brief worden verwerkt. Vervolgens
kunnen wij een debat voeren over die brief.
De voorzitter: Wij zullen het stenogram van dit gedeelte
van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.
Mij is geworden dat de heer Marijnissen iets wil
zeggen.
De heer Marijnissen (SP): Voorzitter. De Kamer heeft een
aantal rechten ten aanzien van het kabinet. Dat geldt
echter ook voor individuele Kamerleden. Eén van die
rechten is het stellen van schriftelijke vragen. Omdat dit
kabinet een potje maakt van de beantwoording van die
vragen en dan vooral van de termijnen waarbinnen dit
moet gebeuren, is mijn fractie begonnen met het
rappelleren van het kabinet tijdens de regeling van
werkzaamheden. Wij deden dat op een enigszins
provocerende manier. Een keer hebben wij zelfs
gerappelleerd aan acht series vragen.
Ik heb nu echter de indruk dat het rappelleren
onderdeel is geworden van de procedure. Dat was echt
niet de bedoeling van mijn fractie. Het is echt niet onze
bedoeling om elke dinsdag te vragen of onze vragen
alsjeblieft eens beantwoord kunnen worden.
Voorzitter. Ik verzoek u en het Presidium om zich
hierop te beraden. Ik hoop dat u vervolgens met steun
van de Kamer eist van het kabinet dat het zich houdt aan
de driewekentermijn. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk
zijn, dan moet het kabinet het Kamerlid in kwestie
berichten en zich per se houden aan de maximale
termijn van zes weken, wat het antwoord inhoudelijk ook
mag zijn.
Het kan zo echt niet doorgaan. Elke dinsdag melden
zich weer Kamerleden om te rappelleren, terwijl ze niets
anders hebben gedaan dan gebruikmaken van hun recht
als Kamerlid.

dat u de presentielijst getekend zou moeten hebben en
dat het uw eigen verantwoordelijkheid is en niet die van
de organisatie om dat te doen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de mosselzaadvisserij in
de Waddenzee, te weten:
- de motie-Graus over vaststelling van de waarde van de
mosselsector op 1 januari 2008 door een nulmeting
(29675, nr. 32);
- de motie-Van der Staaij c.s. over het, indien nodig,
compenseren van de financiële consequenties van
ingetrokken vergunningen (29675, nr. 33);
- de motie-Snijder-Hazelhoff over het opnemen van de
afwegingscriteria uit de VHR in de Natuurbeschermingswet (29675, nr. 34);
- de motie-Snijder-Hazelhoff over het heroverwegen en
onderbouwen van de motivering voor vergunningverlening (29675, nr. 35);
- de motie-Snijder-Hazelhoff over onderzoek op basis
waarvan de huidige financiële situatie kan worden
vastgesteld (29675, nr. 36);
- de motie-Koppejan/Jacobi over gedane toezeggingen
voor de toekomst van de mosselsector (29675, nr. 37);
- de motie-Ouwehand over een plan van aanpak voor
een warme sanering van de mosselvisserijsector (29675,
nr. 38).
(Zie vergadering van 8 april 2007.)
De voorzitter: Op verzoek van mevrouw SnijderHazelhoff stel ik voor, haar moties (29675, nrs. 34 en 35)
van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: De motie-Snijder-Hazelhoff (29675, nr. 36)
is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

(geroffel)
De voorzitter: Ik zal dat graag doen. Ik zal u ook laten
weten hoe het staat met de achterstand. Ik moet eerlijk
zeggen dat het veel beter is dan vroeger.
De heer Marijnissen (SP): Ja, actie helpt, maar nog niet
genoeg.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

De voorzitter: Wij kunnen het ook weer eens omzetten
in een mondeling vragenuur. Dat had de vorige keer een
heel goed resultaat. U hebt uw punt gemaakt en ik zal
het graag namens u met het kabinet bespreken.

overwegende dat door de uitspraak van de Raad van
State op dit moment de mosselsector reeds wordt
geconfronteerd met verlies aan inkomsten;

De heer Marijnissen (SP): Ik neem aan dat de Kamer
bericht krijgt over de uitkomst en eventuele toezeggingen.

overwegende dat financiers terughoudend worden, ook
voor het financieren van investeringen die zijn gericht op
innovaties van verduurzaming van de mosselsector;

De voorzitter: Dat spreekt vanzelf. Dat zullen wij doen.
Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de
regeling van werkzaamheden. Wij kunnen dan ook gaan
stemmen.
Hebt u allen de presentielijst getekend? Ik moet u erop
wijzen dat bij de laatste stemmingen een heleboel leden
niet getekend hadden. Dat liep allemaal goed af, omdat
niemand om een hoofdelijke stemming vroeg. Stel
evenwel dat een collega van u zo creatief is om dat op
een onverwacht moment wel te doen, dan zit een groot
aantal van u direct in de problemen. Ik wijs u er allen op

overwegende dat ook al zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat de gehele sector schadeloos gesteld dient te
worden, er wel een noodzaak is om vast te stellen in
welke financiële toestand de sector zich bevindt;
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verzoekt de regering, haar medewerking te verlenen aan
een door de sector uit te voeren onderzoek op basis
waarvan kan worden vastgesteld wat de financiële
situatie (nulmeting) thans is,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Voorzitter
Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Snijder-Hazelhoff en Koppejan. Naar mij blijkt, wordt de
indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 39 (29675).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
In stemming komt de motie-Graus (29675, nr. 32).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de SGP, de PVV en het lid Verdonk
voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29675, nr.
33).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP, de PVV
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
©
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink
(ChristenUnie): Voorzitter. Ten eerste omdat de staatssecretaris goede en duidelijke toezeggingen heeft gedaan
om de Kamer jaarlijks bij de begrotingsbehandeling op
de hoogte te stellen van de voortgang van de uitwerking
van de afspraken in het regeerakkoord. Ten tweede
omdat betrokken hulpverleners op dit moment werken
aan het opstellen van een richtlijn waarin het daadwerkelijk aan de orde stellen van alternatieven voor afbreking
van een zwangerschap een plek zal moeten krijgen. Ten
derde omdat onder meer de KNOV inmiddels goed werk
heeft gemaakt van verbeterde voorlichting rondom de 20
wekenecho. Dit maakt de ingediende moties van de SGP
overbodig. Mijn fracties zal die moties dan ook niet
steunen.
In stemming komt de motie-Agema (30371, nr. 10).

In stemming komt de gewijzigde motie-Snijder-Hazelhoff/
Koppejan (29675, nr. 39).

©

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie,
de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

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

In stemming komt de motie-Koppejan/Jacobi (29675, nr.
37).

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30371, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Ouwehand (29675, nr. 38).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over afbreking zwangerschap,
te weten:
- de motie-Agema over een folder over anticonceptiefalen (30371, nr. 10);
- de motie-Van der Vlies over het daadwerkelijk aan de
orde stellen van alternatieven voor afbreking van de
zwangerschap (30371, nr. 12);
- de motie-Van der Vlies over voorlichting over de
20-wekenecho (30371, nr. 13);
- de motie-Koşer Kaya c.s. over het niet onderbrengen
van de overtijdbehandeling in de Wet afbreking
zwangerschap (30371, nr. 14);
- de motie-Koşer Kaya c.s. over flexibilisering van de
verplichte vijf dagen bedenktijd (30371, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SGP voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van der Vlies (30371, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30371, nr.
14).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30371, nr.
15).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.

(Zie vergadering van 9 april 2008.)
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