
de minister van Buitenlandse Zaken
voor een ander debat hier aanwezig
is. Hij kan dus direct kennisnemen
van dit verzoek. Het zou bijzonder
plezierig zijn als deze brief de Kamer
vandaag nog kan bereiken, opdat de
commissies morgen in procedurele
zin kunnen nagaan wat hen te doen
staat. Nogmaals, ik verzoek niet om
een overleg over deze brief. Het gaat
ons puur om de procedure, zodat
duidelijk is wat ons later te doen
staat.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik heb overigens uit
de bewegingen van de minister van
Buitenlandse Zaken kunnen opmaken
dat hij daarin kan voorzien.

Het woord is aan de heer Atsma.

De heer Atsma (CDA): Mevrouw de
voorzitter. Ruim een maand geleden
heeft de president van de rechtbank
in Rotterdam een uitspraak in kort
geding gedaan naar aanleiding van
de verdeling van de radiofrequenties.
Wij hebben toen, via u, de staatsse-
cretaris gevraagd om op korte
termijn een inhoudelijke reactie op
die uitspraak te geven. Ik stel vast
dat die reactie er nog niet is. Ik vraag
u, de staatssecretaris aan haar
toezegging te herinneren en voor
1 januari a.s. alsnog met een reactie
te komen.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
(28000-VII), te weten:
- de motie-Van der Hoeven c.s. over
de Wet gemeentelijke herindeling
Den Haag en omgeving (28000-VII,
nr. 10).

(Zie vergadering van 18 oktober
2001.)

De voorzitter: De motie-Van der

Hoeven c.s. (28000-VII, nr. 10) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich bij de
uitvoering van de Wet gemeentelijke
herindeling Den Haag en omgeving
financiële knelpunten voordoen voor
betrokken gemeenten en onzekerheid
over het grensbeloop aan het licht
komt;

overwegende dat bij grenscorrecties
die overdracht van woonwijken
inhouden, geen financiële compensa-
tie wordt verstrekt;

overwegende dat de minister aan
Leidschendam (Voorburg) en Rijswijk
ad hoc compensatie verstrekt uit
Vinex-gelden;

van oordeel dat nog onduidelijkheid
bestaat over de vraag of deze
compensatie toereikend is;

verzoekt de regering, de IFLO op
korte termijn te laten onderzoeken of
compensatie voor grenscorrecties
voldoende is geregeld;

verzoekt de regering voorts, over de
oplossing van de specifieke
problematiek van kostenvergoeding
en grensbeloop van de bij de
herindeling Den Haag betrokken
gemeenten de Kamer zo spoedig
mogelijk in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij-
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (28000-VII).

Op verzoek van mevrouw Van der
Hoeven stel ik voor, haar gewijzigde
motie (28000-VII, nr. 46) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanvulling van titel 7.1 (Koop en
ruil) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek met bepalingen inzake
de koop van onroerende zaken
alsmede vaststelling en invoe-
ring van titel 7.12 (Aanneming
van werk) (23095).

(Zie wetgevingsoverleg van 26
november 2001.)

De voorzitter: De heer Vos trekt zijn
amendement op stuk nr. 12 in.

Mevrouw Swildens-Rozendaal
trekt haar amendement op stuk
nr. 13 in.

De artikelen I t/m IX en de beweegre-
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend
tijdens het debat over de Najaars-
nota, te weten:
- de motie-Vendrik over een
eventueel optredende onder-
uitputting post-Najaarsnota (28118,
nr. 3);
- de motie-Bakker c.s. over het
structureel maken van aangebrachte
amendering (28118, nr. 4).

(Zie vergadering van 18 december
2001.)

In stemming komt de motie-Vendrik
(28118, nr. 3).

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

In stemming komt de motie-Bakker
c.s. (28118, nr. 4).

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

Voorzitter

Tweede Kamer Stemmingen
19 december 2001
TK 38 38-2836


