
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 75 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Coppoolse, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg, Dölle, Van Driel,
Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van Gennip,
G.J. de Graaf, J. de Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox,
Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Mein-
dertsma, Meulenbelt, Middel, Minderman, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma,
Putters, Rabbinge, Rosenthal, Ruers, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Thissen, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, De Vries, Wagemakers, Walsma,
Werner, Westerveld, Witteman, Witteveen en De Wolff,

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen drie beschikkingen van de Voorzitters van de
Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:
- een van 8 mei 2007, houdende aanwijzing van Eerste en
Tweede Kamerleden tot leden van de interparlementaire
commissie van de Nederlandse Taalunie;
- een van 22 mei 2007, houdende aanwijzing van Eerste
en Tweede Kamerleden tot leden en plaatsvervangende
leden van de raadgevende interparlementaire Benelux-
raad;
- een van 31 mei 2007, houdende aanwijzing van
mevrouw I. Dezentjé-Hamming tot lid van de interparle-
mentaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Deze beschikkingen liggen op de Griffie ter inzage. Ik
stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige 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 deel aan de Kamer mede dat voorge-
nomen beslissingen omtrent enkele ter instemming
aangeboden JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de
zaal liggen, conform het voorstel van de bijzondere
commissie voor de JBZ-raad. De details omtrent deze
besluiten en de adviezen van de bijzondere commissie
voor de JBZ-raad worden als bijlage bij deze Handelin-
gen opgenomen. Als aan het einde van de vergadering
geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer heeft besloten conform dit advies.

(Deze bijlage is opgenomen aan het eind van deze
editie.)1

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

beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie) (30463);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet
1993 en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de taken en bevoegdheden van de
Koninklijke marechaussee en de bijstand aan de
Koninklijke marechaussee (30557).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake
grondexploitatie (30218),
- weten:
- de motie-Van der Lans c.s. inzake onderzoek naar
grondposities (30218, I).

(Zie vergadering van 22 mei 2007.)

De voorzitter: Anders dan op de agenda van de Kamer
staat vermeld, komt de stemming over stuk 30218, I, de
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motie-Van der Lans c.s. inzake onderzoek naar grond-
posities, te vervallen.

Het woord is aan de heer Van der Lans.

De heer Van der Lans (GroenLinks): Voorzitter. Je moet
wat doen om in de laatste vergadering van de Kamer in
oude samenstelling het woord te mogen voeren. Ik ben
al geruime tijd de risee van mijn fractie, omdat ik het
enige lid ben dat er in acht jaar niet in geslaagd is, een
motie op zijn naam te krijgen. Buiten alle verwachting
deed zich twee weken geleden bij de behandeling van
het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ruimtelijke
ordening inzake grondexploitatie de mogelijkheid voor
om een motie in te dienen. Nadat ik acht jaar had
verzocht om transparantie van het functioneren van de
grondmarkt, dreigde minister Cramer mij toch nog met
een kluitje in het riet te sturen. In tweede termijn heb ik
toen een motie ingediend. Daar is de minister zo van
geschrokken dat zij bijna toezegde om mijn verzoek uit te
voeren. Zij moet alleen nog nagaan hoe en in welke
mate een en ander precies gaat gebeuren. In september
komt zij op mijn verzoek terug. Na deze toezegging stond
mij niets anders te doen dan de motie aan te houden en
haar toe te vertrouwen aan de medeondertekenaars. In
hen heb ik heel veel vertrouwen. En zo zal het waar-
schijnlijk toch gebeuren dat ik zonder aangenomen motie
de parlementaire geschiedenis inga.

De voorzitter: Dan stel ik voor, de motie-Van der Lans
c.s. (30128, I) tot nader order van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van de commissie voor het

onderzoek van de Geloofsbrieven van de nieuw
benoemde leden der Kamer.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat door mij
zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek
van de geloofsbrieven van de benoemde leden der
Kamer in groep I: mevrouw Bemelmans-Videc, voorzitter,
mevrouw Dupuis en de heer Van der Lans.

In groep I zijn in alfabetische volgorde opgenomen: de
heren Asscher, Van de Beeten, Van den Berg, Biermans
en De Boer, mevrouw Böhler, mevrouw Broekers-Knol,
mevrouw Van Bijsterveld, de heren Doek, Dölle en Van
Driel, mevrouw Duthler, de heren Eigeman, Elzinga,
Engels, Essers en Franken, mevrouw Goyert, de heer De
Graaf, mevrouw Haubrich-Gooskens, de heren Hendrikx,
Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra en Holdijk, mevrouw
Ten Horn, mevrouw Huijbregts-Schiedon, de heren Janse
de Jonge, Van Kappen en Klein Breteler, mevrouw
Kneppers-Heijnert, de heren Koffeman, Kox en Kuiper,
mevrouw Lagerwerf-Vergunst, de heer Laurier en
mevrouw Meindertsma.

Ik deel aan de Kamer mee dat de reeds ingekomen
missiven van de voorzitter van het Centraal Stembureau
en de geloofsbrieven van eerder genoemde leden in
groep I inmiddels in handen zijn gesteld van de
commissie tot onderzoek van deze geloofsbrieven. Het is
mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft
verricht. Ik geef derhalve het woord aan mevrouw
Bemelmans-Videc, voorzitter van de commissie, tot het
uitbrengen van het rapport.

Mevrouw Bemelmans-Videc, voorzitter der commissie:
Mevrouw de voorzitter. De commissie die de geloofsbrie-
ven van de benoemde leden van de Kamer, in alfabeti-
sche volgorde opgenomen in groep I, heeft onderzocht,
heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de
daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden
van de hierna te noemen personen in orde zijn bevon-
den. Zij maakt daarbij de aantekening dat de opgave
door de te benoemen leden ten aanzien van de openbare
functies zich beperkt tot die openbare functies die
mogelijkerwijs onverenigbaar zijn met het lidmaatschap
van de Eerste Kamer.

De heer E. Asscher te Amsterdam, de heer R.H. van de
Beeten te Aerdt, de heer G. van den Berg te Veenendaal,
de heer G.J.J. Biermans te Velden, de heer R. de Boer te
Kampen, mevrouw B. Böhler te Amsterdam, mevrouw
A. Broekers-Knol te Overveen, mevrouw S.C. van Bijster-
veld te Rijen, de heer H.A. Doek te Arnhem, de heer
A.H.M. Dölle te Groningen, de heer S.J. van Driel te
Voorburg, mevrouw A.W. Duthler te ’s-Gravenhage, de
heer J.H. Eigeman te Culemborg, de heer A. Elzinga te
Haarlem, de heer J.W.M. Engels te Paterswolde, de heer
P.H.J. Essers te Loon op Zand, de heer H. Franken te
Zoeterwoude, mevrouw A.A.E. Goyert te Amsterdam, de
heer G.J. de Graaf te Loenen (Gld), mevrouw C.T.E.M.
Haubrich-Gooskens te Deil, de heer J.A.M. Hendrikx te
Zwolle, de heer L.M.L.H.A. Hermans te Beetsterzwaag, de
heer J.S.J. Hillen te Hilversum, de heer H. ten Hoeve te
Stiens, de heer P.H. Hofstra te Zuidlaren, de heer
G. Holdijk te Uddel, mevrouw G.H.M.M. ten Horn te
Groningen, mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon te
Oosterhout (NB), de heer E.J. Janse de Jonge te
Engelen, de heer F.E. van Kappen te Doorn, de heer
J.J.A.H. Klein Breteler te Wateringen, mevrouw E.M.
Kneppers-Heijnert te Sauwerd, de heer N.K. Koffeman te
Vierhouten, de heer M.J.M. Kox te Tilburg, de heer
R. Kuiper te Barneveld, mevrouw E.F. Lagerwerf-Vergunst
te Ridderkerk, de heer J.P. Laurier te Leiden, mevrouw
M.C. Meindertsma te Zwolle.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie
ter inzage voor de leden. De commissie adviseert de
Kamer, voornoemde personen als leden van de Kamer
toe te laten.

De voorzitter: Ik dank mevrouw Bemelmans-Videc voor
het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het
verrichten van haar taak.

Ik stel aan de Kamer voor, het advies van de commis-
sie te volgen en het rapport in de Handelingen te doen
opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze
editie.)2

De voorzitter: Ik deel voorts aan de Kamer mede dat
door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot
onderzoek van de Geloofsbrieven van de benoemde
leden der Kamer in groep II: mevrouw Meindertsma,
voorzitter, de heer Pastoor en de heer Platvoet.

In groep II zijn in alfabetische volgorde opgenomen:
mevrouw Bemelmans-Videc, mevrouw Dupuis, de heren
Leunissen, Leijnse en Van der Linden, mevrouw
Linthorst, mevrouw Meulenbelt, mevrouw Meurs, de
heren Noten, Peters en Putters, mevrouw Quik-Schuijt,
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