
Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Visserij van de begroting van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie voor het jaar 2010, te weten:
- de motie-Koppejan c.s. over betrekken van de mogelijk-
heden voor sportvisserij bij waterstaatkundige werken
(32500-XIII, nr. 56).

(Zie vergadering van 16 november 2010.)

De voorzitter: De motie-Koppejan c.s. (32500-XIII, nr. 56)
is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bijna 2 miljoen Nederlanders plezier
beleven aan sportvisserij;

overwegende dat er de komende jaren nog veel
waterstaatkundige werken waaronder een groot aantal
dijkversterkingen gerealiseerd moeten worden;

overwegende dat met relatief kleine aanpassingen aan
het ontwerp, zoals vlakke taluds en de bekleding van de
dijken, veel extra mogelijkheden voor sportvissers en
recreanten worden gecreëerd die vaak zonder substanti-
ële meerkosten gerealiseerd kunnen worden binnen de
bestaande begroting;

overwegende dat wanneer sprake is van meerkosten
voor deze extra faciliteiten voor sportvisserij er in
overleg met direct betrokkenen (lokale overheden,
organisaties voor sportvisserij en recreatie) altijd een
beroep mag worden gedaan op cofinanciering door
belanghebbenden;

verzoekt de regering, standaard bij het ontwerp van
waterstaatkundige werken, in overleg met direct
betrokken (lokale overheden, organisaties voor sportvis-
serij en recreatie) de mogelijkheden voor sportvisserij te
betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (32500-XIII).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA
en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd
en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

We zijn hiermee aan het einde van de stemmingen
gekomen. Er is nu gelegenheid om de nieuwe leden, de
heren Grashoff en Van den Besselaar te feliciteren met
hun benoeming. Als zij bij het rostrum komen staan, dan

kunnen zij de gelukwensen van de leden in ontvangst
nemen.

De vergadering wordt van 15.40 uur tot 15.53 uur
geschorst.
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