Eurlings
Minister Eurlings: Ja, ik zeg de Kamer toe dat ik haar
informeer als blijkt dat de inzichten veranderen. Ik ga
echter niet over een nacht ijs. Het geschetste beeld komt
niet zomaar in ons op. Dat is ontstaan op basis van
diepgaand onderzoek. Ik herhaal dat ik wilde dat het
positiever was, maar ik verwacht niet dat de inzichten
zullen veranderen.
Vanmiddag heb ik gezegd dat ik hecht aan een goed
contact met de regio en dat ik van mening ben dat de
mensen daar eerlijk moeten worden geïnformeerd. Ik heb
er immers niets aan om hoop te geven, terwijl die er
waarschijnlijk niet is. Met mijn toezegging wil ik niet de
indruk wekken dat ik verwacht dat er opeens andere
inzichten zullen zijn. Het tegendeel is het geval.
Veel mensen – ik heb de heer Slob genoemd, maar er
zijn ook vele anderen – hebben zich voor dit dossier
ingezet. Ik ben dan ook gelukkig met het feit dat het in
ieder geval is gelukt om de brug ook van een fietsverbinding te voorzien. De mensen uit Hattem hebben
daardoor ook nog iets aan die brug. De meerkosten
worden graag gedragen.
Ik kom op de motie-Cramer met het verzoek om een
onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een
metroverbinding Amsterdam-West/Zaanstreek te
realiseren. Vandaag hebben wij een interessant debat
gevoerd over de vraag hoe belangrijk het is om de
verschillende modaliteiten ten opzichte van elkaar te
bezien. Er moet geen sprake meer zijn van het asfalt
tegenover het spoor of van het spoor tegenover het
asfalt. Veel vaker moet worden nagegaan hoe een en
ander in elkaar grijpt. Deze intermodaliteit geldt
natuurlijk ook binnen het openbaar vervoer zelf. Ik neem
de motie-Cramer dan ook over. Dat houdt in dat ik dat
onderzoek graag laat doen. Ik heb nu echter geen enkel
signaal dat dat tot een betere uitkomst leidt. Onderzoek
doen betekent immers niet dat er een beter resultaat
wordt behaald.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over de initiatiefnota ’’Alles
van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid’’, te weten:
- de motie-Teeven over het vervolg op de initiatiefnota
’’Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid’’ (30449, nr. 4).
(Zie notaoverleg van 18 juni 2007.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SGP en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over de IJzeren Rijn, te weten:
- de motie-Roemer c.s. over het onderzoeken van
mogelijke alternatieve routes tussen Antwerpen en het
Roergebied (27737, nr. 20).
(Zie vergadering van 15 mei 2007.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD,
de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Cramer (ChristenUnie): De toezegging is
glashelder. Ik trek de motie dan ook in.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over overwegen en wandelwegen, te weten:
- de motie-Ouwehand over een evaluatie van de
openstellingsregeling voor landgoederen (29893, 29892,
nr. 48);
- de motie-Ouwehand over een overzicht van alle hekken
en rasters binnen de EHS (29893, 29892, nr. 49).
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(Zie vergadering van 26 april 2007.)

De voorzitter: Aangezien de motie-Cramer (29644, nr.
79) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

In stemming komt de motie-Ouwehand (29893, 29892, nr.
48).

De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Aan het eind van de avond hebben de
stemmingen plaats.
De vergadering wordt van 20.05 uur tot 22.05 uur
geschorst.
De voorzitter: Ik stel de aanwezigheid van een zo mooie
delegatie vanuit het kabinet zeer op prijs. Ik begrijp dat u
daar interessante andere bijeenkomsten voor laat
schieten. Daarvoor spreken wij onze grote dank uit, want
wij stemmen graag zichtbaar voor het kabinet.
Dames en heren, ik heb een voorstel. Ik ga bij de
moties alleen het nummer en de naam van de indiener
oplezen. Dat spaart tijd. Maar dan moet u dus extra goed
opletten, heel stil zijn en duidelijk stemmen.
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, D66, de PvdD en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Ouwehand (29893, 29892, nr.
49).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Justitie
in verband met het opmaken van een voordracht
van drie kandidaten ter vervulling van een
vacature in de Hoge Raad (31092, nr. 2).
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