Voorzitter
Verzekeringskamer nader te regelen
(27251).
Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda voor 7, 8 en 9 november:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet overheidspersoneel onder de
werknemersverzekeringen in verband
met de wijze van financiering van de
uitkeringen op grond van de
Ziektewet en de Werkloosheidswet
voor overheidswerknemers alsmede
enkele andere wijzigingen
(Aanpassingswet OOW) (27093);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet sociale werkvoorziening in
verband met het vervallen van de
mogelijkheid om op verzoek van een
gemeente een andere subsidie te
verlenen dan zou voortvloeien uit de
reguliere toepassing van die wet
(27167).
Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 14, 15 en 16
november:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(27400-VIII);
de gezamenlijke 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 2001 (27400-XII);
- het wetsvoorstel Vaststelling van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001 (27400-A).
de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van
een kader voor de vereenvoudiging
en de vernieuwing van het militaire
pensioenstelsel (Kaderwet militaire
pensioenen) (26686);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene militaire pensioenwet
(doorvertaling akkoord
nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen) (26687).
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

netwerken in de delta. Ik verzoek u
om na het reces en mits de
aanvullende brief van het kabinet
met de beantwoording van resterende vragen binnen is, het verslag
van dat algemeen overleg op de
plenaire agenda te plaatsen.
De voorzitter: Ik zal daarover op
een later tijdstip een voorstel doen.
Het woord is aan de heer Ter Veer.
De heer Ter Veer (D66): Een
soortgelijk verzoek, maar dan van de
commissies voor LNV en VWS. Het
betreft een algemeen overleg over
de evaluatie van biotechnologie bij
dieren. Het kan na het reces.
De voorzitter: Ik zal de Kamer
daarover later een voorstel doen.
Het woord is aan de heer Patijn.
De heer Patijn (VVD): Nu de agenda
voor de eerste week na het reces
volloopt, wil ik u attenderen op een
verzoek van de algemene commissie
voor Europese Zaken om het verslag
van de Europese Raad te Biarritz op
de plenaire agenda te plaatsen in de
eerste week na het reces.
De voorzitter: Ook daarover zal ik
de Kamer op een later tijdstip een
voorstel doen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet Fonds
economische structuurversterking (26842).
(Zie vergadering van 8 februari
2000.)
De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Wagenaar.

(Zie vergadering van 17 oktober
2000.)
In stemming komt de motieDuivesteijn c.s. (25180, nr. 115).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
GPV, de RPF en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motieDuivesteijn c.s. (25180, nr. 116):
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
GPV en de RPF voor de motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken tot de
exclusieve economische zone
(26961), en over:
- de motie-Augusteijn-Esser/Van der
Steenhoven over milieu- en
ecologische gevolgen van bouwwerken in de Noordzee (26961, nr. 10);
- de motie-Stellingwerf over het van
toepassing verklaren van hoofdstuk 8
van de Wet milieubeheer op de EEZ
(26961, nr. 11);
- de motie-Van den Berg over een
stappenplan voor de wettelijke
bescherming van de EEZ (26961, nr.
12).
(Zie vergadering van 17 oktober
2000.)

Mevrouw Wagenaar (PvdA):
Voorzitter! Gisteren is er een
algemeen overleg geweest over

Tweede Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend
tijdens het debat over de uitvoering
van de motie-Duivesteijn over
een nationaal landschap
Hoeksche Waard (25180, nr.
106), te weten:
- de motie-Duivesteijn c.s. over de
planning van bedrijfsterreinen
(25180, nr. 115);
- de motie-Duivesteijn c.s. over
aanwijzing van de Hoeksche Waard
als nationaal landschap (25180, nr.
116).

Stemmingen
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