
nemen waarmee ondoordachte plannen van gemeenten
beter kunnen worden gestuurd. Nederland moet niet één
groot industrieterrein worden. Dat moeten wij samen
zien te voorkomen.

Ik vraag het kabinet om het ontwikkelingsbudget
vooral in te zetten voor duurzame ontwikkeling in arme
landen. Het voorkomen van hongersnood en het
bestrijden van corruptie en onderdrukking dienen pijlers
van het beleid te zijn.

De afgelopen tijd is bij probleemsituaties te vaak op
een negatieve manier de aandacht gevestigd op de
afkomst en de religie van verschillende bevolkings-
groepen. Mede door de toenemende discriminatie op alle
niveaus in Nederland is mijn fractie ervan overtuigd dat
het kabinet er verstandig aan doet om meer samenhang
en solidariteit als vertrekpunt te nemen. Turken,
Marokkanen en Antillianen van de derde of vierde
generatie worden bij een incident vaak naar hun afkomst
benoemd. Dat doet tekort aan hun menselijke waardig-
heid en hun positieve bijdrage aan de samenleving.
Jongeren weten overigens vaak niet eens waar Turkije of
Marokko op de wereldkaart te vinden is. Mijn fractie is
niet per definitie links of rechts, maar wil bij uitstek
gezonde oplossingen aandragen voor de hedendaagse
problemen van de samenleving. Het kabinet kan voor
kritische bijdragen op ons rekenen, maar deze zullen
altijd vergezeld gaan van opbouwende initiatieven. Wij
staan voorop om eenheid in de samenleving te
bewerkstelligen alsook vrijheid en solidariteit met een
iedereen.

De beraadslaging wordt geschorst.

De voorzitter: Zoals afgesproken, worden de algemene
politieke beschouwingen hervat na een pauze van twee
uur. Dat wil zeggen dat zij om 17.30 uur worden hervat.
Een kwartier eerder, dus om 17.15 uur, zullen de
stemmingen plaatsvinden.

De vergadering wordt van 15.30 uur tot 17.15 uur
geschorst.

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef op
haar verzoek het woord aan mevrouw Slagter-Roukema.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Voorzitter. Ik sta hier
even als voorzitter van de commissie voor VWS om het
volgende te verklaren. De commissie voor VWS heeft
toegestemd in afhandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Embryowet (31046) als hamerstuk,
onder de aantekening dat de commissie op korte termijn
in discussie kan gaan met de staatssecretaris van VWS
over het standpunt van het kabinet over de evaluatie van
de Embryowet en over de inhoud van de aangekondigde
wijziging van deze wet. De commissie is blij dat de
staatssecretaris daarin heeft toegestemd en ziet uit naar
het overleg met de staatssecretaris.

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

in verband met het schrappen van de termijn
waarbinnen een voordracht moet worden gedaan
voor een koninklijk besluit op grond waarvan
artikel 24, onderdeel a, vervalt (31046);

- het wetsvoorstel Regeling van de rechtspositie
van de vicepresident van de Raad van State, de
staatsraden en de staatsraden in buitengewone
dienst, alsmede van de president en de overige
leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede van
de Nationale ombudsman en de substituut-
ombudsmannen (Wet rechtspositie Raad van State,
Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman)
(31387);

- het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn nr.
2007/63/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 13 november 2007
tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de
Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat
betreft de verplichte opstelling van een verslag
van een onafhankelijke deskundige bij fusies of
splitsingen van naamloze vennootschappen
(31334);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de regeling
van de staatssecretaris van Financiën van
23 november 2007, nr. DB2007/00637 (Stcrt. 230)
tot buitentoepassingstelling voor een gedeelte van
2007 van de willekeurige afschrijving milieu-
bedrijfsmiddelen, de energie-investeringsaftrek en
de milieu-investeringsaftrek (31361).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Regels inzake een vergunningstelsel met betrek-
king tot activiteiten die van invloed zijn op de
fysieke leefomgeving en inzake handhaving van
regelingen op het gebied van de fysieke leef-
omgeving (Wet algemene bepalingen omgevings-
recht) (30844), en over:
- de motie-Huijbregts-Schiedon c.s. inzake de afwijzing
van de verplichting tot het instellen van regionale
omgevingsdiensten (30844, letter I).

(Zie vergadering van 28 oktober 2008.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

De heer Laurier (GroenLinks): Voorzitter. Namens mijn
fractie heb ik vorige week gevraagd om een moment
voor fractieoverleg. Wij constateren dat wij over de
Wabo een goed en intensief debat hebben gehad. Wij
hebben in onze termijn gezegd de in de wet geformu-
leerde doelstellingen sympathiek te vinden. In het debat
zijn een aantal punten verhelderd en een aantal zaken
doorverwezen naar wetgeving die nog zal komen. Op
grond daarvan heeft mijn fractie besloten om onze steun
aan dit wetsvoorstel niet te onthouden. Dat is echter
geen garantie dat wij bij de volgende voorstellen,
wanneer die zullen komen, weer die steun zullen
verlenen. Dat zal sterk afhankelijk zijn van de zaken die
daarin geregeld zullen worden.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Yildirim
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