Voorzitter
derde landen waar het gaat om
terrorismebestrijding.
De voorzitter: De heer Wilders is
het met u eens. Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Stroeken.
De heer Stroeken (CDA): Voorzitter.
De situatie rondom de taxi’s in
Amsterdam is uitermate zorgelijk. Er
worden door de gemeente en de
politie zeer ingrijpende maatregelen
voorgesteld. De markt is hetzelfde
gebleven, maar het aantal taxi’s is
verdubbeld. Dit leidt tot onhoudbare
situaties. Ik vraag de regering, op
korte termijn met een brief te komen
waarin staat hoe hiermee moet
worden omgegaan in goed overleg
met de betrokkenen in de gemeente
Amsterdam.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer De Hoop Scheffer.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter. Namens de vaste
commissie voor Buitenlandse Zaken
vraag ik, indien mogelijk voor
aanstaande donderdag, om een brief
over de dramatische ontwikkelingen
van de laatste dagen in het
Midden-Oosten. Ik vraag hierom voor
aanstaande donderdag, omdat
donderdagmiddag overleg wordt
gevoerd ter voorbereiding van de
Algemene Raad en de commissie
vindt dat dit onderwerp daar aan de
orde moet komen.

ris Adelmund een brief met een
nadere verklaring over het volgende.
Vanmorgen stond in de kranten dat
Nederland zich bij onderzoek naar
onderwijs zou blameren. Wij krijgen
geen vermelding in het belangrijkste
en grootste vergelijkend onderzoek
naar de kwaliteit van het onderwijs
en dat zou te wijten zijn aan het
gebrek aan respons. Ik zet deze
mededeling af tegen het persbericht
dat wij vanmorgen zagen, waarin
door het ministerie wordt aangekondigd dat Nederland aan de top staat
bij lezen, wiskunde en natuurwetenschap. Dit bericht zou suggereren dat
het hier gaat om OESO-normen,
terwijl ik mij zo zou kunnen
voorstellen dat de OESO de norm die
in Nederland gehanteerd wordt, niet
accepteert. Welke problemen zijn er
geweest waardoor er onvoldoende
respons is gegenereerd in het
Nederlands onderwijs, zodat wij
uitgesloten zijn van vermelding in
het OESO-rapport? Voorts zou ik
graag willen weten welke norm
wordt gehanteerd in het persbericht,
zodat wij dit ook naar waarde
kunnen schatten.
Mevrouw Lambrechts (D66):
Misschien zou daarbij de vraag
meegenomen kunnen worden of het
waar is dat wij het enige EU-land zijn
dat niet in staat is gebleken om die
gegevens op tijd aan te leveren,
zodat wij mee konden met de
OESO-vergelijking?

verslag doorgestuurd kan worden
met het verzoek aan de minister om
nog deze week de stukken naar de
Kamer te sturen.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Wijn.
De heer Wijn (CDA): Afgelopen
donderdag voerden wij een
algemeen overleg over de
vreemdelingenbewaring en ik
verzoek u om het verslag daarvan op
de agenda voor de plenaire
vergadering te zetten.
De voorzitter: Ik zal de Kamer
daarover op een later tijdstip een
voorstel doen.
Het woord is aan de heer De Wit.
De heer De Wit (SP): Mevrouw de
voorzitter. Ik zou een vraag willen
stellen over het eerste onderdeel van
de regeling, te weten het ESF-debat.
Er is op enig moment sprake van
geweest dat alleen de eerste termijn
aanstaande donderdag behandeld
zou worden. Mijn vraag is nu of wij
dan het hele debat gaan doen of
alleen de eerste termijn.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Dittrich.

De voorzitter: U hebt mij daarover
niet gehoord. Ik heb de Kamer
voorgesteld het toe te voegen aan de
agenda van deze week en daarbij
zullen wij, zoals dit altijd gaat – soms
zelfs bij begrotingen – moeten
afwegen hoeveel tijd het in beslag
neemt. Zoals u weet, ga ik daarbij
altijd uit van een redelijk tijdstip in
de avond, maar dat vindt u allemaal.

Mevrouw Ross-van Dorp (CDA):
Voorzitter. Ik vraag aan staatssecreta-

De heer Dittrich (D66): Mevrouw de
voorzitter. Begin november heeft de
minister van Justitie aangekondigd
dat hij vóór 1 december een rapport
aan de Tweede Kamer zou sturen
over de wijze waarop het openbaar
ministerie met medische missers
omgaat. Het is inmiddels 1 december
geweest en wij hebben dit rapport
nog steeds niet ontvangen. Deze
toezegging van de minister was al
een vervolg op zijn vorige toezegging om dit rapport met een
regeringsstandpunt naar de Kamer te
sturen. Ik vraag u daarom bij dezen
of dit deel van het stenografisch

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002 (28000-XI),
- over:
- de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser
over een milieugericht overheidsaanschaffingenbeleid (28000-XI, nr.
26);
- de motie-Van der Steenhoven/
Augusteijn-Esser over een retour-
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De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Ross-van Dorp.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
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Voorzitter
premie voor blikjes en flesjes
(28000-XI, nr. 28);
- de motie-Van der Steenhoven c.s.
over een dematerialisatiebeleid
(28000-XI, nr. 29);
- de motie-Van Gent c.s. over
huursubsidierecht voor onzelfstandige woonruimte (28000-XI, nr. 30);
- de motie-Van Gent c.s. over het
door gemeenten handhaven van
eigen ruimtelijk beleid (28000-XI, nr.
31);
- de motie-Verbugt/Depla over
veiligheidseisen voor spooremplacementen (28000-XI, nr. 32);
- de motie-Poppe over de prestatieeisen in de Huursubsidiewet
(28000-XI, nr. 33);
- motie-Poppe/Van Gent over de
wachttijden voor sociale huurwoningen (28000-XI, nr. 34);
- de motie-Poppe over de hypotheekaftrek (28000-XI, nr. 35);
- de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra
over milieukeuren (28000-XI, nr. 36);
- de gewijzigde motie-AugusteijnEsser c.s. over een uitvoeringsplan
(27801, nr. 14).
(Zie vergadering van 27 november
2001).
De voorzitter: De leden Depla en
Dijsselbloem trekken hun amendement op stuk nr. 14 in.
De artikelen 1 t/m 6 en artikel 01
worden zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan Gent (stuk nr. 17, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping
van dit amendement, het andere op
stuk nr. 17 voorkomende amendement als verworpen kan worden
beschouwd.
In stemming komt het amendementRietkerk (stuk nr. 22, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de
ChristenUnie en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
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Ik stel vast dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden
beschouwd.

De gewijzigde begrotingsstaten en
de beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementRietkerk (stuk nr. 23, I).

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de
ChristenUnie en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping
van dit amendement het andere op
stuk nr. 23 voorkomende amendement als verworpen kan worden
beschouwd.
Artikel 02 wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 03 t/m 06 worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementKlein Molekamp/Feenstra (stuk nr. 20,
I).
De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 20 voorkomende amendement als aangenomen kan worden
beschouwd.
Artikel 07, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de
amendementen-Klein Molekamp/
Feenstra (stuk nr. 20, I en II), wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr.
30) is in die zin gewijzigd, dat zij
thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de keuzevrijheid
van burgers centraal staat in het
woonbeleid;
overwegende dat deze keuzevrijheid
via de huursubsidie wordt vergroot
voor mensen met een lager inkomen;
verzoekt de regering, te onderzoeken
wat de juridische en budgettaire
gevolgen zijn van een uitbreiding
van het huursubsidierecht voor alle
onzelfstandige woonruimten, en
hierover uiterlijk 15 april 2002 aan de
Kamer te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 38(28000-XI).
Op verzoek van de leden Van der
Steenhoven en Augusteijn-Esser stel
ik voor hun motie (28000-XI, stuk nr.
28) van de agenda af te voeren.

De artikelen 08 t/m 10 worden zonder
stemming aangenomen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendementFeenstra c.s. (stuk nr. 21).

In stemming komt de motie-Feenstra/
Augusteijn-Esser (28000-XI, nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Artikel 11, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementFeenstra c.s. (stuk nr. 21), wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der
Steenhoven c.s. (28000-XI, nr. 29).

De artikelen 12 t/m 16 worden zonder
stemming aangenomen.

Stemmingen

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
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Voorzitter
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr.
38).

In stemming komt de motieAugusteijn-Esser/Feenstra (28000-XI,
nr. 36).

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

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

onderwerp van behandeling meer
uit.
Ik geef gelegenheid tot het
afleggen van een stemverklaring
vooraf.
©

De heer Bakker (D66): Voorzitter. Wij
hadden de handen deze keer toch
goed in de lucht. Wij stemden ook
voor deze motie.
De voorzitter: Wij zullen dat op die
manier in de Handelingen opnemen,
maar de conclusie blijft dezelfde. Het
spijt mij.
In stemming komt de motie-Van
Gent c.s. (28000-XI, nr. 31).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Verbugt/
Depla (28000-XI, nr. 32).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Poppe
(28000-XI, nr. 33).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en het CDA voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Poppe/
Van Gent (28000-XI, nr. 34).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Poppe
(28000-XI, nr. 35).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de

In stemming komt de gewijzigde
motie-Augusteijn-Esser c.s. (27801,
nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties ingediend bij de
behandeling van de beleidsnota
Zicht op gezonde teelt (27858,
nr. 1), te weten:
- de motie-Feenstra/Geluk over de
receptuur (27858, nr. 9);
- de motie-Geluk c.s. over de
gewenste wet- en regelgeving
(27858, nr. 10);
- de motie-Geluk c.s. over de
middelen op de B- en C-lijst (27858,
nr. 11);
- de motie-Van Ardenne-van der
Hoeven c.s. over het moment
waarop nieuwe aanvragen worden
beoordeeld (27858, nr. 12);
- de motie-M.B. Vos/Van Ardenne-van
der Hoeven over de milieu-indicator
(27858, nr. 13);
- de motie-M.B. Vos over de
certificering en de uitwerking ervan
(27858, nr. 14);
- de motie-M.B. Vos over het
aanscherpen van de doelstelling van
het gewasbeschermingsbeleid
(27858, nr. 15);
- de motie-Stellingwerf over gelijke
normen en beoordelingstijdstippen
binnen de EU-lidstaten (27858, nr.
16);
- de motie-Van der Vlies c.s. over het
bespoedigen van de Europese
harmonisatie (27858, nr. 17);
- de motie-Van der Vlies c.s. over de
voorwaarden waaronder de
doelstellingen van de nota kunnen
worden bereikt (27858, nr. 18).
(Zie notaoverleg van 12 november
2001.)
De voorzitter: Aangezien de
motie-Geluk c.s. (27858, nr. 11) is
ingetrokken, maakt zij geen

Mevrouw Vos (GroenLinks):
Voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie op
stuk nr. 10. Wij zijn met anderen voor
een onderzoek naar oplossingen in
het gewasbeschermingsbeleid in
verband met de wederzijdse
erkenning, de voorlopige toelatingstermijn, het derdengebruik en de
alternatieve toets. Wij vinden het
echter voorbarig om nu al te zeggen
dat daarvoor nieuwe wet- en
regelgeving nodig zal zijn, want
volgens ons is dat wellicht ook
binnen de bestaande wet- en
regelgeving mogelijk. Om die reden
stemmen wij tegen deze motie.
In stemming komt de motie-Feenstra/
Geluk (27858, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Geluk
c.s. (27858, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Ardenne-van der Hoeven c.s. (27858,
nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks tegen deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie M.B.
Vos/Van Ardenne-van der Hoeven
(27858, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-M.B. Vos
(27858, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de
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