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De voorzitter: Ik dank de minister voor de gegeven
antwoorden.

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich
hebben afgemeld:

Samsom, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Jansen,
Van der Ham en Spies, de gehele week;

Knops, ook morgen.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Op de tafel van de griffier ligt een lijst
van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen
voor de behandeling van deze stukken. Als voor het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is
gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, hedenmiddag ook te
stemmen over de aangehouden motie-Roemer (25910, nr.
71).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik heb vorige
week donderdag een brief gevraagd, nog voor die week,
met tekst en uitleg waarom de Nederlandse delegatie in
de VN tijdens de Algemene Vergadering tegen een motie
heeft gestemd waarin wordt gepleit voor onderzoek naar
de effecten van verarmd uranium op militairen en het
milieu. Die brief is niet gekomen. Ik kan mij voorstellen
dat er over die tekst en uitleg even nagedacht moet
worden, maar dat kan inmiddels wel afgerond zijn. Ik
vraag dan ook via u om de brief vandaag voor 17.00 uur
te mogen ontvangen.

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 Hamer.

Mevrouw Hamer (PvdA): Voorzitter. Ik verzoek u, het
verslag van het algemeen overleg over de kinderopvang
dat vorige week is gehouden, te agenderen om een
motie te kunnen indienen.

De voorzitter: Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de
agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van Tooren-
burg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Voorzitter. Graag doe
ik het verzoek om de stemmingen over het wetsvoorstel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter
versterking van de positie van het slachtoffer in het
strafproces aan te houden, gelet op de zorgvuldigheid
van de formulering van het amendement op stuk nr. 11.

De heer Wolfsen (PvdA): Voorzitter. Ik heb het amende-
ment meegetekend en steun het verzoek. Het is een
technisch gebrek en waarschijnlijk moeten wij er nog
even overleg over hebben.

De voorzitter: Ik stel voor, vandaag niet te stemmen
over het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering ter versterking van de positie van het
slachtoffer in het strafproces (30143).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Snijder-
Hazelhoff.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD): Voorzitter. Ik wil
graag een vervolgoverleg over het AO evaluatie
mestwetgeving dat wij vorige week donderdag hebben
gehad.

De voorzitter: Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de
agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Regels inzake een vergunningstelsel met betrek-
king tot activiteiten die van invloed zijn op de
fysieke leefomgeving en inzake handhaving van
regelingen op het gebied van de fysieke leef-
omgeving (Wet algemene bepalingen omgevings-
recht) (30844), te weten:
- de motie-Van Leeuwen over het eerst bespreken van
het rapport over kosten en baten van ICT-projecten
(30844, nr. 25).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter: Aangezien de motie-Van Leeuwen (30844,
nr. 25) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
behandeling meer uit.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Regels inzake een vergunningstelsel
met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn
op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving
van regelingen op het gebied van de fysieke
leefomgeving (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) (30844), en over:
- de motie-Koopmans/Vermeij over integratie van
toetsingskaders tot één toetsingskader (30844, nr. 23);
- de motie-Van Leeuwen over het betrekken van
bescherming van mens en milieu bij evaluatie van de
Wabo (30844, nr. 26);
- de motie-Van Leeuwen over rechtsbijstand en voorlich-
ting in het kader van de Wabo (30844, nr. 27);
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