
Voorzitter: Bierman-Beukema toe
Water

Tegenwoordig zijn 71 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Van den Broek-
Laman Trip, Broekers-Knol, Van
Dalen-Schiphorst, Dees, Doek, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers,
Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Koekkoek, Kohn-
stamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Mein-
dertsma, Meulenbelt, Middel, Van
Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van
den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pormes, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, en mevrouw Dekker,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Soutendijk-van Appeldoorn, wegens
bezigheden elders;

Van Heukelum, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

De voorzitter: Ik stel voor, op
dinsdag 25 november a.s. het debat
over de Intergouvernementele
Conferentie inzake een Europese
grondwet te heropenen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wet op het Centraal bureau
voor de statistiek (28277);

- Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 ten
behoeve van de bevordering van
de opwekking van duurzame
elektriciteit (28782);

- Wijziging van de Kostenwet
invordering rijksbelastingen
(28917).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, te weten:
- de motie-Platvoet c.s. inzake de
ontwikkeling van een systematiek
voor de presentatie van inkomens-

beelden van alle inkomens-
categorieën (29200, C);
- de motie-Platvoet c.s. inzake een
notitie over lastenverlichting voor
minder draagkrachtigen (29200, D);

(Zie vergadering van 11 november
2003.)

©

De heer Platvoet (GroenLinks):
Voorzitter. De motie met betrekking
tot het inventariseren van de
mogelijkheden voor lastenverlichting
wil ik graag aanhouden. Na het
debat van vorige week is namelijk
gebleken dat de regering daar nog
mee bezig is. Het is nu dus nog te
vroeg om een stemming over die
motie te vragen. De andere motie wil
ik wel graag in stemming brengen.

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Platvoet stel ik voor, zijn motie
(stuk nr. 29200, D) van de agenda af
te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Platvoet
c.s. (29200, C).

De voorzitter: Ik constateer dat de
leden van de fracties van de VVD, de
SGP en de ChristenUnie tegen de
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening in verband met de
invoering van een rijksprojecten-
procedure (rijksprojecten-
procedure) (27178).
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