
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over natuurherstel Wester-
schelde, te weten:
- de motie-Polderman over het uitgangspunt dat van
verruiming en verdieping van de vaargeul geen sprake
meer kan zijn (30862, nr. 29);
- de motie-Polderman over het niet verder meewerken
aan verdergaande verdiepingen en verruimingen van de
vaargeul (30862, nr. 30);
- de motie-Van der Staaij/Neppérus over vasthouden aan
het besluit om in te zetten op natuurherstel door
buitendijkse alternatieven (30862, nr. 31);
- de motie-De Mos over afzien van ontpoldering van de
Hertogin Hedwigepolder of enige andere polder in
Zeeuws-Vlaanderen (30862, nr. 32);
- de motie-Koppejan c.s. over een plan van aanpak voor
600 ha estuariene natuur zonder gedwongen ontpolde-
ring (30862, nr. 33);
- de motie-Van der Ham/Van Gent over geen vierde
verdieping van de Westerschelde (30862, nr. 34);
- de motie-Thieme c.s. over onderzoek door de Algemene
Rekenkamer naar uitvoering van de verplichtingen
ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijn (30862, nr. 35);
- de motie-Van Gent c.s. over integraal uitvoeren van de
Scheldeverdragen (30862, nr. 36).

(Zie vergadering van 1 oktober 2009.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Koppejan stel ik
voor, zijn motie (30862, nr. 33) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De motie-Thieme c.s. (30862, nr. 35) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al geruime tijd onduidelijkheid
bestaat over de toetsing van activiteiten aan de Vogel- en
Habitatrichtlijn, zoals neergelegd in de
Natuurbeschermingswet 1998;

verzoekt het Presidium, de Algemene Rekenkamer te
vragen om onderzoek uit te voeren naar uitvoering van
de verplichtingen voortkomend uit de Vogel- en
Habitatrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (30862).
Aangezien de gewijzigde motie-Thieme c.s. (30862,

nr. 37) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
behandeling meer uit.

De heer Van der Ham verzoekt eerst te stemmen over
motie nr. 34 alvorens te stemmen over motie nr. 30.

Op verzoek van de heer Van der Staaij stel ik voor, zijn
motie (30862, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Neppérus (VVD): Voorzitter. Ik zou graag
weten waarom de heer Koppejan zijn motie aanhoudt,
want die sprak ons zo aan.

De voorzitter: Het debat is gesloten. Ik ga geen
discussie meer aan. Bovendien heeft de heer Koppejan
dit zelf in het debat aangekondigd.

De heer Van der Ham (D66): Kan de heer Van der Staaij
zijn besluit toelichten?

De voorzitter: Nee, mijnheer Van der Ham, ik heb u het
woord niet gegeven.

De heer Polderman (SP): Voorzitter. Ik stem niet in met
het verzoek van de heer Van der Ham om de volgorde
van de stemming over de moties om te draaien. Mijn
verzoek is om de oorspronkelijke volgorde aan te
houden, dus eerst te stemmen over de motie op stuk
nr. 30.

De voorzitter: Wij zullen stemmen in de oorspronkelijke
volgorde.

In stemming komt de motie-Polderman (30862, nr. 29).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen.

In stemming komt de motie-Polderman (30862, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (30862, nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van 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-Van der Ham/Van Gent
(30862, nr. 34).

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.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (30862, nr. 36).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
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