(applaus)
De voorzitter: Het koffertje is van betere kwaliteit. Ik zei
het al. Het koffertje komt uit een industrie waar men echt
weet hoe je iets dicht moet maken.
Ik hoop dat u allemaal naar een school gaat waar u
wat mee heeft – en iedereen heeft wat met een school in
ons werk – om dit mooie koffertje te brengen en dat u
ook in uw volle agenda’s tijd vrijmaakt om echte
democratie onder de aandacht van onze kinderen te
brengen.
U krijgt allemaal een koffertje als u de zaal verlaat.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 2 juli 2008 over klimaatbeleid en
duurzaamheid.
Mevrouw Ouwehand (PvdD)
© M. Sablerolle – Gouda

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Leijten (31200-XVI, nr. 185).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet rijonderricht
motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de
evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten
van deze wet in de praktijk (31278).

De voorzitter: Ik heet de minister van harte welkom en
geef het woord aan mevrouw Ouwehand.
©
Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Het algemeen
overleg is alweer een tijdje geleden, namelijk al voor het
reces. Toch zal ik enkele moties indienen. Wij hebben
gesproken over de kabinetsbrede aanpak duurzame
ontwikkeling. Die is door mijn fractie warm ontvangen,
maar zij maakt zich enigszins zorgen over de concrete
uitwerking van één van de projecten die worden
genoemd. Het lijkt erop dat er binnen de regering
verschillende opvattingen bestaan over de invulling van
de transitie naar de consumptie van duurzame eiwitten.
Minister Koenders zegt dat wij minder vlees moeten
eten. Minister Verburg zweert echter bij hoog en bij laag
dat dat echt niet de bedoeling van de brief kan zijn. Dat
is vreemd. Wij willen daarover duidelijkheid, opdat wij
straks niet met nota’s en plannen zitten die op onduidelijke doelstellingen zijn gebaseerd. Vandaar dat ik de
volgende motie indien.

(Zie vergadering van 4 september 2008.)
Motie
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
Dames en heren. Ik verzoek u niet weg te gaan, want ik
heb u een mededeling te doen. Als u straks de plenaire
zaal verlaat, ontvangt u het geheel vernieuwde leskoffertje van het project de Derde Kamer.
Drie jaar geleden lanceerden de Eerste en de Tweede
Kamer gezamenlijk het lesprogramma voor leerlingen
van groep zeven en acht van de basisschool. Dat
programma is een combinatie van een lespakket en een
interactieve website. Hierdoor leren kinderen op school
wat democratie is en hoe de politiek werkt. Ze krijgen
een indruk van wat wij allemaal hier doen. Vorig jaar is
de website helemaal vernieuwd en er zijn nu meer
mogelijkheden voor interactiviteit. Maar ook het koffertje
is vernieuwd! U kunt zich allemaal nog het debacle met
het koffertje van vorig jaar herinneren. Toen viel het uit
elkaar. Ik heb ook geëist dat er een touw omheen gedaan
wordt. Maar nu, dames en heren, is er een geheel
vernieuwd koffertje.

Tweede Kamer

Klimaatbeleid en duurzaamheid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in de kabinetsbrede aanpak Duurzame
ontwikkeling wordt erkend dat de productie van dierlijke
eiwitten (vlees en zuivel) een groot beslag legt op het
ecosysteem, onder meer door ruimtebeslag, effecten op
de biodiversiteit, grootschalig gebruik van water en
broeikasgasemissies;
voorts constaterende dat uitlatingen van de betrokken
bewindslieden erop wijzen dat er binnen het kabinet
verschillen bestaan in de vertaling van deze problematiek
naar concrete doelstellingen;
verzoekt de regering, deze onduidelijkheden weg te
nemen en heldere doelstellingen te formuleren voor een
transitie naar de consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten die bijdraagt aan de (mondiale) welvaart,
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