Agema
dat de vereenvoudiging van de benoeming van de leden
van de Commissie voor de m.e.r. behelst.
Mevrouw Verdonk (Verdonk): De fractie Verdonk wil
worden geacht voor het gewijzigde amendement op stuk
nr. 32 te hebben gestemd.
©
De voorzitter: De uitslag blijft ongewijzigd.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementenBoelhouwer/Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk
nrs. 10, I tot en met V).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
het is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het spoeddebat over milieuvergunningen voor veehouderijbedrijven, te weten:
- de gewijzigde motie-Koopmans/Van der Vlies over een
passender definitie van ″bestaand gebruik″ (31920, nr. 4).

constaterende dat de regering van mening is dat
detentiefaciliteiten in overeenstemming dienen te zijn
met het internationale recht en dat de rechten van
gedetineerden moeten worden gewaarborgd en dat zij er
tevens voorstander van is dat Operation Enduring
Freedom ook qua detentieregime steeds meer in lijn
wordt gebracht met ISAF;
overwegende dat er door de recent in gang gezette
Amerikaanse troepen ″surge″ in Afghanistan een
toename te verwachten valt in de door Amerika op te
pakken gevangenen;
constaterende dat de Amerikaanse regering op dit
moment haar beleid op het gebied van detentie in het
kader van gewapende conflicten herziet;
verzoekt de regering, bij de Amerikaanse autoriteiten
erop aan te dringen dat het detentieregime voor door de
VS te maken en reeds gehouden gevangenen zo spoedig
mogelijk in overeenstemming met internationale
standaarden en de Geneefse conventies wordt gebracht
en de Kamer daarvan verslag te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 339 (27925).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

(Zie vergadering van 14 april 2009.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over Afghanistan, te weten:
- de motie-Peters c.s. over het detentieregime van
Bagram (27925, nr. 334);
- de motie-Van Bommel over een afzonderlijke artikel
100-procedure per afzonderlijke operatie (27925, nr. 335).

In stemming komt de gewijzigde motie-Peters c.s. (27925,
nr. 339).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Bommel (27925, nr. 335).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

(Zie vergadering van 27 mei 2009.)
De voorzitter: De motie-Peters c.s. (27925, nr. 334) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat in het kader van ″Operation Enduring
Freedom″ onder leiding van de VS nog steeds gevangenen worden opgepakt en overgebracht naar de Amerikaanse militaire gevangenis in Bagram in Afghanistan,
waar reeds honderden mensen jarenlang onder
erbarmelijke omstandigheden gevangen worden
gehouden, in strijd met internationale standaarden voor
detentie en zonder eerlijk proces;
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Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over drankbeleid hokken en
keten, te weten:
- de motie-Leijten c.s. over ter beschikking stellen van de
gegevens van de alcoholpoli’s (27565, nr. 86);
- de motie-Van Gent over onderzoek naar de plekken
waar comazuipen plaatsvindt (27565, nr. 87);
- de motie-Voordewind over inventarisatie door
gemeenten van keten binnen hun grenzen (27565, nr. 88);
- de motie-Voordewind over inzichtelijk maken van
bezwaren van leeftijdscontrole op afstand (27565, nr. 89).
(Zie vergadering van 27 mei 2009.)
De voorzitter: De motie-Leijten c.s. (27565, nr. 86) is in
die gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het
lid Van Gent.
Zij krijgt nr. 91 (27565).
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Voorzitter
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten c.s.
(27565, nr. 91).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Gent (27565, nr. 87).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Voordewind (27565, nr. 88).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de
ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Voordewind (27565, nr. 89).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP
en de PVV voor deze motie hebben gestemd. Wij kunnen
de uitslag niet precies vaststellen. Dat houdt in dat wij
hoofdelijk moeten stemmen.
Vóór stemmen de leden: Marijnissen, Ortega-Martijn,
Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Roon,
De Roos-Consemulder, Samsom, Slob, Smeets, Smits,
Spekman, Van der Staaij, Tang, Timmer, Ulenbelt, Van
der Veen, Van Velzen, Vermeij, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, De Wit, Wolbert, Agema, Anker, Arib,
Bashir, Besselink, Blom, Boelhouwer, Van Bommel,
Bosma, Bouwmeester, Brinkman, Cramer, Van Dam,
Depla, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Van Dijken,
Dijsselbloem, Eijsink, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen,
Gill’ard, Graus, Hamer, Heerts, Heijnen, Irrgang, Jacobi,
Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Kraneveldt-van der
Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten,
Lempens en Luijben.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het verantwoordingsdebat, te weten:
- de motie-Kant c.s. over niet minder politieagenten op
straat (31951, nr. 2);
- de motie-Van Geel c.s. over versneld terugdringen van
de fysieke verloedering en ernstige sociale overlast
(31951, nr. 3);
- de motie-Rutte over niet nemen van bezuinigingsmaatregelen die ten koste gaan van het totale aantal
agenten (31951, nr. 4);
- de motie-Hamer c.s. over een experiment voor
verdergaande ontkokering in de jeugdhulpverlening
(31951, nr. 5);
- de motie-Wilders c.s. over onderzoek naar de hoogte
van de kosten van de massa-immigratie (31951, nr. 7);
- de motie-Halsema/Hamer over onderzoek naar
belemmeringen voor zzp’ers (31951, nr. 9);
- de motie-Halsema c.s. over maatregelen ter bestrijding
van de achterstanden op het spoor en in het openbaar
vervoer (31951, nr. 10);
- de motie-Pechtold c.s. over het beter controleerbaar en
afrekenbaar maken van de kabinetsdoelstellingen (31951,
nr. 11);
- de motie-Pechtold c.s. over het adresseren van de door
het PBL geïdentificeerde knelpunten bij de begroting
2010 (31951, nr. 12);
- de motie-Pechtold c.s. over voorstellen voor de
versnelling van de uitvoering van de KIA bij de begroting
2010 (31951, nr. 13);
- de motie-Thieme over het voorkomen van het
faillissement van Econcern (31951, nr. 14);
- de motie-Thieme over het overwegen van overheidsdeelname in Econcern (31951, nr. 15);
- de motie-Thieme c.s. over reparatie van de negatieve
effecten van de recessie op de duurzaamheidsdoelstellingen (31951, nr. 16);
- de motie-Verdonk over afzien van de voortzetting van
verantwoordingsdag (31951, nr. 17).
(Zie vergadering van 28 mei 2009.)
In stemming komt de motie-Kant c.s. (31951, nr. 2).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (31951, nr. 3).

Tegen stemmen de leden: Mastwijk, Van Miltenburg,
Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt,
Ormel, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold,
Peters, Pieper, Remkes, De Rouwe, Rutte, Sap, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Smilde,
Snijder-Hazelhoff, Spies, Sterk, Teeven, Thieme, Van
Toorenburg, Uitslag, Verdonk, Vietsch, Jan de Vries, Van
Vroonhoven-Kok, Weekers, Willemse-van der Ploeg,
Zijlstra, Aptroot, Atsma, Van Beek, Bilder, Biskop, Blok,
Van Bochove, Boekestijn, Ten Broeke, Van der Burg,
Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Jan Jacob van
Dijk, Elias, Ferrier, Van Geel, Van Gent, Griffith, Van
Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Heemelaar,
Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Joldersma,
Knops, Koopmans, Koppejan en De Krom.
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 70 tegen
67 stemmen is aangenomen.
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD,
de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Rutte (31951, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP,
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-Hamer c.s. (31951, nr. 5).
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