
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels inzake de beëdiging

van tolken en vertalers en de kwaliteit en de
integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet
beëdigde tolken en vertalers) (29936);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de
uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de
toepassing van deze wet (30805);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Flora- en
faunawet in verband met de regulering van
gebruik van niet-selectieve vangmiddelen en
enkele andere zaken (30940);

- het wetsvoorstel Intrekking van diverse
wetten, die haar betekenis verloren hebben, op
het terrein van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (31008);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechts-
positie rechterlijke ambtenaren in verband met de
formalisering van een onderdeel van de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke
Macht 1/1/2005-31/7/2007 (31062).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet milieubeheer (lucht-
kwaliteitseisen) (30489).

(Zie vergadering van 2 oktober 2007.)

De voorzitter: Ik heet de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van harte welkom.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklarin-
gen vooraf.

©

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Voorzitter. De
VVD-fractie zag en ziet vele inhoudelijke bezwaren bij dit
wetsvoorstel. Een wet die zijn werking voornamelijk
moet vinden in AMvB’s en in samenwerkings-
overeenkomsten biedt weinig houvast. Het maatschappe-
lijk belang om volksgezondheid, economische ontwikke-
ling en mobiliteit in betere balans te brengen, is naar de
mening van de VVD-fractie het beste gediend met een
algehele ontkoppeling. Wij hebben er goede nota van
genomen dat met dit voorstel daarmee een, zij het
voorzichtig, begin wordt gemaakt. Na ampele overwe-
ging is dat dan ook de doorslaggevende reden voor de
VVD-fractie om het voorstel te steunen.

©

De heer Schouw (D66): Voorzitter. Na de discussie en de
beantwoording vorige week in tweede termijn hebben de
fracties van D66 en OSF de zaak gewikt en gewogen. Wij
zijn tot het standpunt gekomen dat wij met elkaar de
grootst mogelijk twijfel hebben over zowel de doeltref-
fendheid als de doelmatigheid van deze wet. Wij zullen
dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66, de OSF, de PvdD en de
fractie-Yildirim tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men.

Sluiting 13.36 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoor-
stel te doen plaatsvinden op 16 oktober 2007 (hamer-
stuk):

Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en
fabrieken 1997 (30857);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Justitie op 9 oktober 2007:

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met verkorting van de adoptieprocedure en
wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen
ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van
gelijk geslacht tezamen (30551);
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Financiën op
9 oktober 2007:

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in
verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het
jaar 2008 (31210);
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wonen/Wijken
en Integratie te doen plaatsvinden op 16 oktober 2007:

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de
implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieu-
aansprakelijkheid) (30920);
Justitie op 30 oktober 2007:

Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende
herijking van de verlening van rechtsbijstand door de
raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte
adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoe-
ding van conflictbemiddeling (30436);
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 oktober 2007:

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie
werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de
Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet
eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (30970);
Justitie op 6 november 2007:

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk
huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging
van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)
(30657);

Regeling van het conflictenrecht betreffende het
goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken,
vorderingsrechten, aandelen en giraal overdraagbare
effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht) (30876).
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