Verburg
In de andere motie van mevrouw Ouwehand wordt de
regering verzocht bij de realisatie van de ehs onverkort
vast te houden aan de bestaande taakstelling voor het
aantal hectares van om te zetten landbouwgrond in
natuur. Ik vind dat wij voldoende hebben gezegd over
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de ecologische
hoofdstructuur. De Kamer staat daar pal voor, net als ik.
Dit maakt deze motie overbodig.

en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 31 (28973).
Motie

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik dien deze motie juist in
omdat in het debat niet duidelijk werd of wij wel of niet
vasthouden aan de taakstellingen. Uw uitspraak, dat u
voor kwaliteit en kwantiteit gaat, maakt dit niet duidelijk.
Ik wil gewoon een helder antwoord op de vraag. Als u de
motie overbodig vindt en het dictum overneemt, vind ik
dit prima. Maar het is niet duidelijk genoeg wanneer u de
motie zo uitlegt, dat u voor kwaliteit gaat en daarvoor
staat. Daarom heb ik deze motie ingediend.
Minister Verburg: Wij hebben deze week onderling
uitgesproken dat de ecologische hoofdstructuur
belangrijk is in kwantiteit en in kwaliteit. Wij gaan voor
beide. Dit betekent dat deze motie wat mij betreft
overbodig is.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Vandaag wordt gestemd over de moties.
Ik verzoek de Kamer om vijf leden in de plenaire zaal
aanwezig te houden. Anders kunnen moties niet worden
ingediend.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 26 juni 2008 over duurzame
veehouderij.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Algemene Rekenkamer in haar
rapport over de duurzaamheid van de intensieve
veehouderij aangeeft dat:
- wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn
diverse malen is uitgesteld;
- instrumenten om het welzijn van dieren te verbeteren
niet volledig worden ingezet;
- naleving van dierenwelzijnsregels niet intensief wordt
gecontroleerd;
verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen
waarin zij aangeeft hoe bovenstaande omissies in het
dierenwelzijnsbeleid worden aangepakt en de Kamer
hierover bij de begroting voor 2009 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 32 (28973).
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Wij wachten tot de minister beschikt over de teksten van
de moties.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik dien twee moties in.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
©

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in het proces naar een duurzame
veehouderij verbeteringen op het gebied van milieu en
klimaat op gespannen voet (kunnen) staan met verbeteringen op het terrein van dierenwelzijn en omgekeerd;
constaterende dat de potentiële spanning tussen milieu-,
klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen nog onvoldoende in kaart zijn gebracht en dat een afwegingskader
ontbreekt;
van mening dat inzicht in deze potentiële spanningen
van belang is en een afwegingskader kan helpen, het
beleid naar een duurzame veehouderij verder vorm te
geven;
verzoekt de regering, de potentiële conflicten tussen
milieu-, klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen in kaart
te brengen en een conceptafwegingskader op te stellen,

Tweede Kamer

Duurzame veehouderij

Minister Verburg: Voorzitter. Mevrouw Ouwehand heeft
twee moties ingediend. De motie op stuk nr. 31 verzoekt
de regering, de potentiële conflicten tussen milieu-,
klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen in kaart te
brengen en een conceptafwegingskader op te stellen.
Deze motie is volstrekt overbodig, omdat wij begin dit
jaar de nota Dierenwelzijn hebben besproken. Daarin is
een jaarplan opgenomen en in dat plan kan de Kamer
zien wat wij precies gaan doen. Dat hoeft dus niet
opnieuw in kaart gebracht te worden. Deze motie is dus
overbodig.
De motie op stuk nr. 32 verzoekt de regering, een plan
van aanpak op te stellen, waarin zij aangeeft hoe de
omissies met betrekking tot dierenwelzijnsbeleid worden
aangepakt en de Kamer bij de begroting van 2009
hierover te informeren. Dat wij hebben eind 2007 ook
gedaan in de nota Dierenwelzijn en bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse duurzame veehouderij. Dat
betekent dat ook deze motie volstrekt overbodig is.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik bedank de minister voor haar oordeel
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Verburg
over de ingediende moties. Stemmingen over deze
moties vinden hedenavond plaats.
Wij wachten even op de minister van OCW voor het
VAO over cultuur.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 26 juni 2008 over cultuur.
De voorzitter: Ik benadruk dat er alleen moties
ingediend kunnen worden. Er geldt een kerstregime van
de meest strikte orde.
©
Mevrouw Peters (GroenLinks): Voorzitter. Ik dien de
volgende moties in.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de regering in Kunst van Leven er
’’voor gekozen heeft om het budget in de basisinfrastructuur voor nieuwe media uit te breiden vanwege
de belangrijke rol die nieuwe media spelen in de
artistieke vernieuwing en bij de verbinding met andere
maatschappelijke sectoren’’;
overwegende dat toepassing van het historisch principe
zoals de Raad voor Cultuur in zijn nader advies heeft
gedaan ten koste gaat van de investering in nieuwe
media;
verzoekt de regering, vast te houden aan haar oorspronkelijke prioriteit voor nieuwe media,

Motie
en gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de Kamer grote waarde hecht aan het
advies Basisinfrastructuur 1.0 van de Raad voor Cultuur
van 15 mei 2008;

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Peters. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 8 (31482).
©

van mening dat de totstandkoming van een sterke en
toekomstbestendige basisinfrastructuur van Nederlandse
culturele instellingen prioriteit geniet;

De heer Van der Ham (D66): Voorzitter. Namens mijn
fractie dien ik de volgende motie in.

kennisnemende van het nader advies van de Raad dat op
verzoek van de minister van OCW binnen een meegegeven financieel kader blijft, waardoor sommige instellingen die de raad positief beoordeelt, onder hun huidige
financieringsniveau uitkomen;

Motie

van mening dat de Kamer daarmee de noodzakelijke
achtergrondinformatie ter hand is gesteld om een goede
afweging te maken;

constaterende dat het advies van de Raad voor Cultuur
over de basisinfrastructuur voor culturele instellingen in
Nederland van 15 mei 2008 gebaseerd is op prioriteiten
uit de nota Kunst van Leven, die brede steun genieten
van de Kamer en het culturele veld;

van mening dat de in het oorspronkelijk advies gemaakte
keuzes zorgvuldig zijn gedaan en een hogere besteding
dan het door de minister meegegeven kader rechtvaardigen;
erop wijzende dat in de meerjarenbegroting voor OCW
extra middelen voor cultuur zijn ingeruimd;
verzoekt de regering, zo veel als mogelijk de keuzes en
prioriteringen uit het oorspronkelijk advies van de Raad
als uitgangspunt te nemen, daarvoor zo veel als mogelijk
middelen vrij te maken en de Kamer hierover op
Prinsjesdag te rapporteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Peters, Van der Ham en Van Leeuwen. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (31482).

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat de totstandkoming van een sterke en
toekomstbestendige basisinfrastructuur van groot belang
is;
verzoekt de minister, in aanvullend overleg te treden met
de Raad voor Cultuur en de grote steden en landsdelen
en over de uitkomsten te berichten voor de behandeling
van de begroting in de Tweede Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Van der Ham en Van Leeuwen. Naar mij blijkt, wordt de
indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 9 (31482).
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Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Tweede Kamer

Cultuur
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