
bepaalt een Kamermeerderheid het tijdstip. Bij spoedde-
batten ligt het in mijn handen. In zo’n geval probeer ik te
kijken wat de mensen het beste uitkomt en wat de
agenda aan mogelijkheden biedt. Dat bracht ons tot de
huidige agendering.

Mevrouw Kant (SP): Voorzitter. Ik heb nog geen
agendering gezien. Het enige dat ik weet, is dat ik dit
verzocht heb namens bijna alle fractievoorzitters.

De voorzitter: Dat is correct.

Mevrouw Kant (SP): Namens de overgrote meerderheid
van de Kamer was het verzoek dus om half mei het
debat te voeren.

De heer Rutte (VVD): Voorzitter. Ik wil het pleidooi van
mevrouw Kant onderstrepen. Het lijkt mij belangrijk dat
wij dat debat snel voeren, zodat tegen de achtergrond
daarvan andere debatten over de verdere aanpak van de
economische crisis kunnen plaatsvinden. Hoe eerder, hoe
beter. Ik zou zeggen: zo snel mogelijk.

De voorzitter: Ik ga een nieuwe ronde doen. Wij zijn
daarmee aan het eind gekomen van deze regeling van
werkzaamheden.

Wij gaan nu stemmen. Ik krijg net de informatie dat
onze geliefde collega Van der Ham vlak voor de aanvang
van de vergadering een motie heeft gewijzigd. Hij gaat
het gewijzigde dictum voordragen bij het desbetreffende
agendapunt, zodat de leden weten waar zij voor of tegen
stemmen.

Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het debat over het vierde
Actieprogramma Nitraatrichtlijn, te weten:
- de motie-Waalkens over bijstelling van de uitrijperiode
voor zand- en lössgronden (28385, nr. 139).

(Zie vergadering van 22 april 2009.)

De voorzitter: De motie-Waalkens (28385, nr. 139) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is, de milieudruk van
nitraat en fosfaat, veroorzaakt door het toedienen van
mineralen uit mest, terug te dringen;

constaterende dat er nu een vierde actieprogramma
voorligt waarin een aantal noodzakelijke aanscherpingen
wordt voorgesteld;

constaterende dat er met betrekking tot de uitrijperiode
van mest op zand- en lössgronden voorgesteld wordt,
deze uitrijperiode te verkorten met de maand augustus;

overwegende dat de mest zo veel mogelijk in het
groeiseizoen moet kunnen worden aangewend;

overwegende dat het verkorten van de uitrijperiode met
name met de maand augustus voor de zand- en
lössgronden leidt tot het toedienen van grote porties
mest per keer;

verzoekt de regering, opnieuw in overleg met de
Europese Commissie te gaan om de uitrijperiode voor
grasland op zand- en lössgronden bij te stellen in die zin
dat de uitrijperiode loopt van 15 februari tot 1 september
en de Kamer te informeren over het resultaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 145 (28385).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

De heer Ten Broeke (VVD): Voorzitter. Ik heb even een
vraag over het voornemen van de heer Van der Ham om
zijn motie te wijzigen.

De voorzitter: De motie is al gewijzigd rondgegaan.

De heer Ten Broeke (VVD): Ik heb deze nog niet gezien.

De voorzitter: Daarom gaf ik dat hele prevelement.

De heer Ten Broeke (VVD): Precies, maar wordt deze zo
meteen voorgelezen of hoe kunnen wij daar kennis van
nemen?

De voorzitter: Dat was wat ik poogde te zeggen.

De heer Ten Broeke (VVD): Dan stel ik voor om de
stemming even uit te stellen.

De voorzitter: Dat is een tegenvoorstel. De heer Van der
Ham knikt begripvol, dus hij houdt zijn motie aan. Dat zal
ik straks nog een keer zeggen, om u allemaal niet in
verwarring te brengen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Waalkens (28385,
nr. 145).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD,
de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen,
zodat zij is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur
en enkele andere wetten in verband met de
inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen (31751), en over:
- de motie-Teeven over misbruik van de Wet openbaar-
heid van bestuur door personen en instellingen (31751,
nr. 8).

(Zie vergadering van 12 mei 2009.)

Voorzitter
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