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Voorzitter:�Broekers-Knol

De�voorzitter:�De�verenigde�vergadering�van�de�Sta-
ten-Generaal,�als�bedoeld�in�artikel�65�van�de�Grondwet,
is�geopend.�Graag�heet�ik�u�allen�van�harte�welkom�in�de
Ridderzaal.2015�is�een�bijzonder�jaar�voor�de�Eerste�en�de
Tweede�Kamer.�Zij�vieren�hun�200-jarig�bestaan.�Nadat�bij
de�Grondwet�van�1814�de�Staten-Generaal�als�volksverte-
genwoordiging�waren�ingesteld,�werd�met�de�herziening
van�de�Grondwet�van�24�augustus�1815�het�tweekamer-
stelsel�ingevoerd�zoals�wij�dat�nog�steeds�kennen.�Sinds-
dien�bestaan�de�Staten-Generaal�uit�de�Eerste�Kamer�en
de�Tweede�Kamer.�Aangezien�België�toen�nog�deel�uit-
maakte�van�het�Koninkrijk�der�Nederlanden,�vergaderden
de�Staten-Generaal�om�beurten�in�Brussel�en�Den�Haag.
Op�16�oktober�aanstaande�vieren�wij�met�een�bijzondere
verenigde�vergadering�van�de�Staten-Generaal�dat�op�die
datum�200�jaar�geleden�de�eerste�verenigde�vergadering
van�de�beide�Kamers�plaatshad�in�Den�Haag.�Er�is�bericht
van�verhindering�ingekomen�van�de�leden:�Knapen,�we-
gens�verblijf�in�het�buitenland�in�verband�met�werkzaam-
heden�voor�de�Parlementaire�Assemblee�van�de�OVSE,
en�Marcuszower,�wegens�bezigheden�elders.�Ik�stel�aan
de�orde�de�benoeming�van�een�Commissie�van�in-�en�uit-
geleide.�Zijne�Majesteit�de�Koning�zal�vergezeld�worden
door�de�volgende�leden�van�het�Koninklijk�Huis:�Hare�Ma-
jesteit�de�Koningin,�Zijne�Koninklijke�Hoogheid�Prins�Con-
stantijn�der�Nederlanden�en�Hare�Koninklijke�Hoogheid
Prinses�Laurentien�der�Nederlanden.�Ik�benoem�tot�le-
den�van�de�commissie�die�Zijne�Majesteit�de�Koning�en
de�overige�leden�van�het�Koninklijk�Huis�in-�en�uitgelei-
de�zal�doen:�mevrouw�Van�Miltenburg�(tevens�voorzit-
ter),�de�heer�Van�Kappen,�de�heer�Elias,�de�heer�Elzinga,
mevrouw�Jacobi�en�de�heer�Omtzigt.�De�binnenkomst
van�Zijne�Majesteit�de�Koning�zal�worden�aangekondigd
door�de�griffier�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide,
de�heer�Berck.�Hij�begeleidt�de�Commissie�van�in-�en�uit-
geleide.�In�afwachting�van�de�komst�van�Zijne�Majesteit
de�Koning�verzoek�ik�de�leden�van�de�Raad�van�State,�de
ministers,�de�gevolmachtigde�ministers�van�Aruba,�Cu-
raçao�en�Sint�Maarten�en�de�staatssecretarissen�de�Rid-
derzaal�te�betreden.�Na�de�aankondiging�van�de�binnen-
komst�van�Zijne�Majesteit�de�Koning�zal�het�koperkwin-
tet,�bestaande�uit�vijf�leden�van�het�Residentie�Orkest,�vol-
gens�traditie�ten�gehore�brengen:�Il�Discorso�della�Coro-
na,�van�de�componist�Jurriaan�Andriessen.�Na�de�troon-

rede�begeeft�Zijne�Majesteit�de�Koning�zich�naar�de�Ko-
ninginnekamer.�Tijdens�zijn�verblijf�daar�klinkt�muziek�van
de�componist�Purcell.�Henry�Purcell,�die�leefde�van�1659
tot�1695,�was�een�Engelse�componist�van�barokmuziek,
wiens�werk�ook�nu�nog�dikwijls�wordt�uitgevoerd�en�op-
genomen.�Zijn�werk�behoort�tot�het�belangrijkste�barokre-
pertoire.�Purcell�schreef�zowel�kerkmuziek,�toneelmuziek
en�instrumentale�werken,�als�liederen�en�(semi-)opera's.
Henry's�vader�en�oom,�Henry�en�Thomas�Purcell,�waren
lid�van�de�Chapel�Royal,�het�koninklijk�muziekensemble.
Al�op�zeer�jeugdige�leeftijd�schrijft�Purcell�religieuze�an-
thems,�waarin�hij�een�verbazingwekkende�virtuositeit�aan
de�dag�legt�en�experimenteert�met�talloze�speciale�effec-
ten,�zoals�verschuivingen�van�sleutels�en�de�"word�pain-
ting"�die�zo�typerend�is�voor�vocale�muziek�in�de�zestien-
de�en�zeventiende�eeuw.�Purcell�werd�een�populair�com-
ponist�van�welkomstliederen�voor�vorstelijke�personen
en�lofzangen�(odes),�waarvan�de�eerste,�Welcome,�Vice-
regent�of�the�Mighty�King,�in�1680�geschreven�werd.�Hij
schrijft�in�1685�een�kroningsode�voor�de�kroning�van�Ja-
cobus�II,�My�Heart�is�Inditing�(dat�betekent�ongeveer:�Mijn
hart�zingt�het�uit�in�dichtzang),�en�hij�bespeelt�het�orgel�tij-
dens�de�kroning�van�Willem�en�Mary.�Willem�kent�u�als�de
koning-stadhouder,�Willem�III.�Purcell�maakte�ook�naam
als�componist�van�scabreuze�drinkliederen�waarvan�het
lied�Pox�on�you�het�beruchtst�is.�Degenen�die�nu�lachen,
kennen�het�kennelijk.�Purcells�fenomenale�oeuvre�lever-
de�hem�de�bijnaam�"Orfeus�Britannicus"�op.�Het�koperk-
wintet�van�het�Residentie�Orkest�gaat�vandaag�de�Suite
for�Brass�voor�u�spelen,�bestaande�uit�vier�delen.�1.�Intra-
da�en�Rondo�2.�Dido's�Lament�uit�Dido�en�Aeneas�(het�be-
roemdste�nummer�van�Purcell)�3.�Tuba�tune�4.�Trumpet
tune�Ik�verzoek�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uit-
geleide�een�aanvang�te�nemen�met�hun�taak.

De�griffier�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide:�De�Ko-
ning!

(Muzikaal�intermezzo�door�leden�van�het�Residentie�Or-
kest)

Zijne�Majesteit�de�Koning,�Hare�Majesteit�de�Koningin,�Zij-
ne�Koninklijke�Hoogheid�Prins�Constantijn�der�Nederlan-
den�en�Hare�Koninklijke�Hoogheid�Prinses�Laurentien�der
Nederlanden�worden�door�de�leden�van�de�Commissie
van�in-�en�uitgeleide�naar�het�troonpodium�c.q.�naar�hun
zitplaatsen�begeleid.

Zijne�Majesteit�de�Koning�houdt�hierna�de�volgende�rede:
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Leden�van�de�Staten-Generaal,�Nederlanders�zijn�steeds
in�staat�de�bakens�te�verzetten�als�omstandigheden�daar-
om�vragen.�Tijdens�de�crisis�van�de�afgelopen�jaren�heb-
ben�we�die�kracht�opnieuw�gezien.�En�met�resultaat.�De
economie�is�weer�aan�het�groeien.�Dankzij�de�inzet�en�het
doorzettingsvermogen�van�ondernemers,�werknemers
en�veel�anderen�in�de�samenleving�staat�Nederland�er�in
sociaal-economisch�opzicht�relatief�goed�voor.�Het�her-
stel�wordt�niet�alleen�gedragen�door�de�export,�maar�ook
door�factoren�als�een�groeiende�consumptie,�aantrekken-
de�bedrijfsinvesteringen�en�een�krachtig�herstel�in�belang-
rijke�sectoren�als�de�bouw�en�de�woningmarkt.�Voor�het
eerst�in�lange�tijd�komen�de�groeiprognoses�weer�boven
de�2%�en�ontwikkelen�de�overheidsfinanciën�zich�in�de
goede�richting.�Bij�al�deze�redenen�om�de�toekomst�posi-
tief�en�met�vertrouwen�tegemoet�te�zien,�is�er�geen�aanlei-
ding�om�achterover�te�leunen.�De�werkloosheid�is�nog�te
hoog.�Het�aantal�banen�neemt�weliswaar�toe,�maar�te�veel
mensen�kunnen�nog�geen�werk�vinden.�Met�de�voorge-
nomen�veranderingen�in�het�belastingstelsel�wil�de�rege-
ring�een�impuls�geven�aan�banengroei�en�de�koopkracht
van�mensen.�De�loonkosten�voor�werknemers�die�het�mi-
nimumloon�of�net�iets�meer�verdienen,�worden�verlaagd.
Daarmee�wordt�het�financieel�aantrekkelijker�om�bijvoor-
beeld�schoonmakers,�onderwijsassistenten�en�caissières
in�dienst�te�nemen�of�te�houden.�Een�lagere�inkomstenbe-
lasting�stimuleert�de�consumptie�en�daarmee�de�werkge-
legenheid.�Hierdoor,�en�door�de�beschikbare�loonruimte
in�de�private�en�publieke�sector,�wordt�koopkrachtverbe-
tering�mogelijk�voor�alle�werkenden.�Voor�gepensioneer-
den�en�mensen�met�een�uitkering�blijft�de�koopkracht�op
peil.�Het�is�belangrijk�dat�iedereen�het�herstel�gaat�voelen,
zodat�mensen�weer�met�groeiend�optimisme�naar�de�toe-
komst�durven�kijken.�Nederland�is�van�oudsher�een�land
met�een�evenwichtige�inkomensverdeling�en�een�grote,
sterke�middenklasse.�Generaties�groeiden�op�in�de�over-
tuiging�dat�zij�zichzelf�konden�verbeteren�door�te�onder-
nemen,�te�studeren,�te�werken�en�maatschappelijk�actief
te�zijn.�Nu�de�economie�aantrekt�en�er�voorzichtig�ruim-
te�ontstaat�voor�herstel�van�koopkracht�en�werkgelegen-
heid,�kan�het�vertrouwen�terugkeren�dat�ook�toekomsti-
ge�generaties�het�beter�krijgen.�De�regering�draagt�daar-
aan�bij�door�de�kwaliteit�en�toegankelijkheid�van�voor-
zieningen�zeker�te�stellen.�In�Nederland�moeten�mensen
kunnen�rekenen�op�goede�zorg,�hoogwaardig�en�toegan-
kelijk�onderwijs,�adequate�sociale�voorzieningen�en�een
solide�pensioenstelsel.�Samen�met�een�goed�functione-
rende�woningmarkt�en�arbeidsmarkt�stelt�dit�mensen�in
staat�vorm�te�geven�aan�hun�toekomst.�De�noodzakelijke
hervormingen�van�de�laatste�jaren�zijn�hierop�gericht.�Ze
zijn�met�breed�politiek�draagvlak�tot�stand�gekomen�en
komen�tegemoet�aan�de�behoefte�aan�keuzevrijheid,�zelf-
standigheid�en�maatwerk.�Veel�maatregelen�zijn�net�inge-
gaan.�De�grote�opgave�is�nu�om�ze�goed�en�zorgvuldig�uit
te�voeren,�met�aandacht�voor�onbedoelde�en�ongewens-
te�gevolgen,�zeker�voor�de�meest�kwetsbaren.�De�regering
werkt�daar�de�komende�jaren�intensief�aan.�Waar�mensen
in�de�knel�komen,�zijn�aanpassingen�nodig,�zoals�bij�het
persoonsgebonden�budget.�Iedereen�wil�gezond�en�zelf-
standig�oud�worden.�Als�dat�op�enig�moment�niet�meer
kan,�willen�mensen�kunnen�rekenen�op�goede�ondersteu-
ning�en�zorg,�voor�een�waardige�oude�dag.�Er�komt�struc-
tureel�210�miljoen�euro�beschikbaar�om�de�zorg�in�de�ver-
pleeghuizen�te�verbeteren�en�ruimte�te�maken�voor�meer
persoonlijke�aandacht.�Dit�najaar�presenteert�de�regering
een�werkprogramma�waarin�zij�de�plannen�voor�het�toe-

komstige�pensioenstelsel�verder�uitwerkt.�Het�is�belang-
rijk�dat�alle�werkenden�de�mogelijkheid�hebben�een�goed
pensioen�op�te�bouwen.�Het�stelsel�kan�transparanter,
eenvoudiger�en�persoonlijker�worden,�met�een�juiste�ba-
lans�tussen�keuzevrijheid�en�risicodeling.�Jonge�ouders
krijgen�in�een�veeleisende�periode�van�hun�leven�meer
ruimte�om�werk�en�gezin�te�combineren.�De�kinderop-
vangtoeslag�gaat�omhoog.�Er�komen�extra�plekken�voor
peuteropvang�die�betaalbaar�zijn�voor�alle�ouders.�Het�be-
vallingsverlof�voor�vaders�wordt�verlengd.�Een�belang-
rijk�resultaat�van�het�hervormingsbeleid�is�dat�het�hoger
onderwijs�er�ongeveer�4.000�docenten�bij�krijgt�en�nog
enkele�honderden�onderzoekers�met�een�onderwijstaak.
Voor�studenten�betekent�het�fors�meer�persoonlijke�aan-
dacht,�intensievere�begeleiding�en�een�betere�entree�op
de�arbeidsmarkt.�Deze�investering�in�onderwijskwaliteit
wordt�betaald�uit�geld�dat�vrijkomt�door�de�invoering�van
het�studievoorschot�voor�studenten.�In�november�2015
presenteert�de�regering�de�Nationale�Wetenschapsagen-
da,�die�wordt�opgesteld�in�nauwe�samenwerking�met�top-
wetenschappers�en�vooraanstaande�ondernemers.�Het
doel�is�om�de�sterke�punten�van�de�Nederlandse�weten-
schap�uit�te�bouwen�en�keuzes�te�maken�die�zorgen�voor
een�herkenbaarder�profiel�van�instellingen.�Dit�geeft�niet
alleen�een�impuls�aan�de�internationale�positie�van�onze
universiteiten,�maar�ook�aan�de�innovatie-�en�concurren-
tiekracht�van�onze�industrie�en�andere�kennisintensieve
sectoren.�Al�deze�maatregelen,�hervormingen�en�investe-
ringen�dragen�bij�aan�verder�economisch�herstel�en�aan
het�behoud�van�de�hoge�kwaliteit�van�de�Nederlandse�sa-
menleving.�Die�kwaliteit�heeft�ook�een�immateriële�kant.
Mensen�maken�zich�zorgen�over�onderwerpen�als�de�ver-
ruwing�in�de�samenleving�en�de�onderlinge�omgangsvor-
men.�In�Nederland�gaan�tolerantie�en�veel�ruimte�voor�het
individu�traditioneel�samen�met�een�sterk�ontwikkelde�so-
lidariteit�en�onderlinge�betrokkenheid.�Die�gedeelde�waar-
den�vertegenwoordigen�een�groot�maatschappelijk�kapi-
taal.�Ze�zorgen�ervoor�dat�alle�inwoners�van�het�Konink-
rijk�zich�in�vrijheid�kunnen�ontplooien,�zich�beschermd
weten�en�zich�thuis�kunnen�voelen.�Deze�gekoesterde�ma-
nier�van�leven�staat�ook�centraal�tijdens�de�gezamenlijke
viering�van�200�jaar�Koninkrijk.�Samen�met�de�Caribische
delen�van�het�Koninkrijk�blijft�Nederland�werken�aan�een
goede�toekomst.�De�overheid�heeft�een�voorbeeldfunc-
tie�bij�het�uitdragen�van�gedeelde�waarden.�De�integriteit
van�het�openbaar�bestuur�mag�niet�ter�discussie�staan.�De
overheid�stelt�regels�en�handhaaft�die�om�de�openbare�or-
de�en�veiligheid�te�bewaken.�Waar�onder-�en�bovenwereld
vermengd�raken,�wordt�dit�aangepakt.�Daarvoor�komt�ex-
tra�geld�beschikbaar.�Waarden�zijn�echter�niet�alleen�een
zaak�van�de�overheid,�maar�ook�van�alle�inwoners�van
ons�land.�Wie�het�eigen�belang�of�de�eigen�overtuigingen
boven�alles�stelt,�beperkt�de�ruimte�voor�een�ander�en�zet
collectieve�waarden�en�verworvenheden�onder�druk.�Juist
de�normale�en�respectvolle�omgang�met�elkaar�vraagt�om
alertheid�en�een�actieve�houding�van�ieder�van�ons,�zo-
als�dat�past�in�de�lange�Nederlandse�traditie�van�verant-
woordelijk�burgerschap.�Dit�geldt�zeker�wanneer�agenten,
wegwerkers,�ambulanceverpleegkundigen�en�anderen
die�met�hart�en�ziel�werken�voor�de�publieke�zaak,�te�ma-
ken�krijgen�met�verbaal�of�fysiek�geweld.�De�dreiging�van
radicalisering�en�terroristische�aanslagen�in�Europa�zet
de�samenleving�onder�druk.�Hierdoor�komt�niet�alleen�de
veiligheid�van�mensen�in�het�geding,�het�is�ook�een�voe-
dingsbodem�voor�onderling�wantrouwen�en�een�gevaar
voor�de�sociale�cohesie�in�ons�land.�We�moeten�voorko-
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men�dat�conflicten�in�het�buitenland�een�polariserend�ef-
fect�hebben�in�onze�samenleving.�Het�is�cruciaal�dat�we
ons�tegen�deze�dreiging�wapenen.�Het�kabinet�reserveert
daarom�structureel�extra�geld�om�de�operationele�taak
van�de�veiligheidsdiensten,�het�verzamelen�en�analyseren
van�informatie,�en�het�preventiebeleid�te�versterken.�De
dreiging�van�een�terroristische�aanslag�is�geen�geïsoleerd
probleem,�maar�een�direct�gevolg�van�de�opkomst�van
jihadistische�stromingen�in�Syrië,�Irak�en�andere�landen
in�het�Midden-Oosten�en�Noord-Afrika.�Daarnaast�is�de
instabiliteit�in�de�ring�rond�Europa�in�het�afgelopen�jaar
verder�toegenomen�door�de�Russische�annexatie�van�de
Krim�en�het�conflict�in�Oost-Oekraïne.�Ook�andere�brand-
haarden�bedreigen�de�internationale�rechtsorde,�bijvoor-
beeld�in�Mali,�Jemen�en�Afghanistan.�Al�deze�ontwikke-
lingen�raken�direct�en�indirect�aan�onze�veiligheid�en�vrij-
heid.�Het�meest�prangend�is�de�situatie�van�de�grote�aan-
tallen�mensen�die�in�vaak�onveilige�en�overvolle�boten
en�op�andere�manieren�naar�Europa�gaan�om�hier�asiel
te�vragen.�De�schrijnende�beelden�van�mensen�op�drift
die�dagelijks�tot�ons�komen�vanuit�onder�meer�Kos�en�Ca-
lais,�leggen�een�scala�aan�problemen�en�persoonlijk�leed
bloot,�waarvoor�geen�gemakkelijke�en�snelle�oplossingen
bestaan.�Deze�problemen�zijn�ontstaan�door�militaire�con-
flicten,�politieke�instabiliteit,�schendingen�van�mensen-
rechten,�armoede�en�gebrek�aan�kansen�en�toekomst.�De
vluchtelingenstroom�groeit�en�duldt�geen�afwachtende
houding.�De�huidige�situatie�creëert�spanningen�in�Euro-
pa.�Dit�vraagt�om�scherpe�keuzes�voor�beperking�van�de
instroom�en�een�betere�verdeling�over�de�lidstaten.�Er�is
een�integrale�aanpak�nodig�die�rekening�houdt�met�alle
relevante�factoren.�Het�gaat�dan�onder�meer�om�interna-
tionale�conflictbeheersing,�opvang�in�de�regio,�het�tegen-
gaan�van�mensensmokkel,�een�strenge�maar�rechtvaar-
dige�asielprocedure�in�elk�land,�een�effectief�terugkeer-
beleid�en�perspectief�op�integratie�voor�mensen�die�niet
kunnen�terugkeren�naar�het�land�van�herkomst.�Alleen�zo
kan�recht�worden�gedaan�aan�het�humanitaire�aspect�en
aan�het�maatschappelijk�draagvlak�in�Nederland�en�ande-
re�Europese�landen.�De�regering�kiest�in�het�buitenlands
beleid�met�overtuiging�voor�internationale�samenwer-
king�en�een�geïntegreerde�aanpak,�onder�andere�in�EU-,
NAVO-�en�VN-verband.�Militaire�en�juridische�acties�moe-
ten�samengaan�met�samenlevingsopbouw,�versterking
van�de�rechtsstaat,�diplomatie�in�de�regio,�noodhulp�en
handelsbevordering.�Voor�de�NAVO�geldt�dat�de�lidstaten
ervoor�willen�zorgen�dat�het�bondgenootschap�sneller�in
staat�is�op�dreigingen�vanuit�iedere�windrichting�te�reage-
ren.�Daarvoor�zijn�aanpassingen�nodig;�in�de�politieke�be-
sluitvorming�en�in�militair�opzicht.�De�regering�stelt�van-
af�2016�structureel�extra�geld�beschikbaar�voor�de�krijgs-
macht,�van�220�miljoen�euro�volgend�jaar�tot�345�miljoen
in�latere�jaren.�Dit�geld�wordt�onder�meer�besteed�aan
verdere�verbetering�van�de�operationele�inzetbaarheid.
Daarnaast�komt�er�structureel�extra�geld�beschikbaar�voor
de�Nederlandse�deelname�aan�militaire�missies.�De�ma-
nier�waarop�Nederlandse�militairen�zich�inzetten�voor�vre-
de�en�veiligheid,�maakt�indruk�en�wekt�bewondering.�Vei-
ligheid�en�migratie�zijn�twee�internationale�hoofdthema's
die�ook�het�Nederlandse�EU-voorzitterschap�in�de�eerste
helft�van�2016�zullen�tekenen.�Als�voorzitter�wil�Nederland
een�pragmatische�bruggenbouwer�zijn.�Alleen�samen�zijn
we�in�staat�onze�collectieve�veiligheid�te�garanderen,�on-
ze�gedeelde�waarden�te�beschermen�en�het�welzijn�en�de
welvaart�van�de�inwoners�van�Europa�het�best�te�dienen.
Voor�ons�land�zijn�economische�groei�en�zo�veel�moge-

lijk�nieuwe�en�volwaardige�banen�belangrijke�aandachts-
punten.�Daarvoor�is�een�innovatief�Europa�nodig�met�een
goed�functionerende�interne�markt�en�open�handelsrela-
ties�met�de�rest�van�de�wereld.�Andere�onderwerpen�die
tijdens�het�voorzitterschap�aandacht�zullen�vragen,�zijn�de
positie�van�Griekenland�en�het�Britse�referendum�over�het
lidmaatschap�van�de�EU.�Het�uitgangspunt�van�de�rege-
ring�blijft�een�Europa�dat�beter�functioneert�en�zich�richt
op�hoofdzaken.�Een�belangrijk�podium�waarop�de�EU�zich
als�eenheid�moet�presenteren,�is�de�VN-klimaattop�in�Pa-
rijs�in�december�2015.�Samen�met�de�andere�EU-lidstaten
is�de�Nederlandse�inzet�gericht�op�een�aanzienlijke�ver-
mindering�van�de�uitstoot�van�schadelijke�stoffen�ten�op-
zichte�van�het�niveau�van�1990.�Nederlandse�multinatio-
nals�hebben�nu�al�een�internationale�voorbeeldfunctie�op
het�terrein�van�duurzame�bedrijfsvoering,�kennis�en�kun-
de.�De�regering�stelt�bedrijven�in�staat�fiscaal�aantrekkelij-
ker�te�investeren�in�milieuvriendelijke�technieken.�Tegen-
gaan�van�klimaatverandering�en�verduurzaming�van�de
economie�zijn�grote,�overkoepelende�thema's.�De�gevol-
gen�voor�toekomstige�generaties�zijn�heel�direct�en�con-
creet.�Dat�geldt�zeker�voor�ons�land,�dat�voor�een�groot
deel�onder�de�zeespiegel�ligt.�Waterveiligheid�heeft�daar-
om�hoge�prioriteit.�Op�veel�locaties�wordt�de�komende�ja-
ren�gewerkt�aan�versterking�van�dijken�en�duingebieden.
Dat�gebeurt�vaak�op�de�meest�innovatieve�manieren.�Zo
worden�bij�de�vernieuwing�van�de�Afsluitdijk�veiligheid,
natuurontwikkeling�en�energieopwekking�gecombineerd.
Projecten�als�deze�verstevigen�de�goede�internationale
reputatie�en�positie�van�onze�watersector�en�leveren�een
bijdrage�aan�onze�toekomstige�energievoorziening.�Eer-
der�dit�jaar�is�besloten�minder�gas�te�winnen�in�Gronin-
gen�vanwege�de�aardbevingen.�De�Nationaal�Coördinator
Groningen�stelt�samen�met�de�inwoners�van�het�gebied
een�plan�op�voor�de�versterking�van�woningen.�De�ver-
minderde�beschikbaarheid�van�gas�maakt�de�afspraken
uit�het�energieakkoord�over�de�ontwikkeling�van�nieuwe
vormen�van�energie�extra�belangrijk.�In�december�2015
brengt�het�kabinet�een�rapport�uit�met�een�strategische�vi-
sie�op�de�energievoorziening�in�Nederland.�Leden�van�de
Staten-Generaal,�Nederland�is�een�stabiel�en�aantrekkelijk
land�om�in�te�leven.�Ervoor�zorgen�dat�dit�zo�blijft,�vraagt
om�ieders�inzet�en�om�blijvend�investeren�in�de�samen-
leving.�In�een�instabiele�internationale�omgeving�en�een
samenleving�in�verandering�dienen�zich�continu�nieuwe
vraagstukken�aan.�De�komende�periode�staat�voor�de�re-
gering�in�het�teken�van�bijdragen�aan�internationale�stabi-
liteit�en�werken�aan�verder�economisch�herstel,�aan�groei
van�de�werkgelegenheid�en�aan�een�goede�uitvoering�van
de�ingezette�hervormingen.�Zo�blijft�Nederland�een�land
dat�iedereen�kansen�en�vertrouwen�in�de�toekomst�biedt.
Daaraan�werkt�de�regering�samen�met�u.�U�mag�zich�ge-
steund�weten�door�het�besef�dat�velen�u�wijsheid�toewen-
sen�en�met�mij�om�kracht�en�Gods�zegen�voor�u�bidden.

De�voorzitter:�Leve�de�Koning!�Hoera!�Hoera!�Hoera!

Zijne�Majesteit�de�Koning,�Hare�Majesteit�de�Koningin�en
de�overige�leden�van�het�Koninklijk�Huis�begeven�zich,�be-
geleid�door�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitge-
leide,�naar�de�Koninginnekamer.

De�voorzitter:�Mag�ik�u�verzoeken�weer�plaats�te�nemen?
Thans�zullen�uitsluitend�de�leden�van�het�corps�diploma-
tique�de�Ridderzaal�verlaten.�Ik�zal�u�vragen�weer�te�gaan
staan�wanneer�Zijne�Majesteit�de�Koning�en�Hare�Majes-
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teit�de�Koningin�de�Koninginnekamer�zullen�verlaten.�U
kunt�dus�blijven�zitten�wanneer�de�overige�leden�van�het
Koninklijke�Huis�uit�de�Koninginnekamer�komen�om�zich
naar�de�uitgang�te�begeven.�Zoals�aangekondigd�zal�nu
Henry�Purcells�Suite�for�Brass�gespeeld�worden�door�le-
den�van�het�Residentie�Orkest.�Mag�ik�uw�aandacht�vra-
gen�voor�deze�uitvoering?

(Muzikaal�intermezzo�door�leden�van�het�Residentie�Or-
kest)

De�voorzitter:�Zijne�Majesteit�de�Koning�en�Hare�Majesteit
de�Koningin�verlaten�thans�de�Ridderzaal.�Ik�wilde�u�ver-
zoeken�te�gaan�staan,�maar�u�staat�al.�Hartelijk�dank�daar-
voor.

Zijne�Majesteit�de�Koning�en�Hare�Majesteit�de�Koningin
verlaten�de�Ridderzaal

De�voorzitter:�Ik�verzoek�u�weer�te�gaan�zitten�en�de�terug-
keer�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgeleide�af�te�wach-
ten.�Inmiddels�dank�ik�de�muziek�zeer�voor�de�bijdrage.

(Applaus)

De�voorzitter:�Ik�deel�u�nog�mee�dat�straks,�na�het�sluiten
van�de�vergadering,�eerst�de�voorzitter�van�de�verenigde
vergadering�met�de�beide�griffiers,�vervolgens�de�voor-
zitter�en�de�leden�van�de�Commissie�van�in-�en�uitgelei-
de�en�dan�de�overige�leden�van�de�Staten-Generaal�de
Ridderzaal�zullen�verlaten,�en�wel�door�de�hoofdingang.
Toegang�tot�het�Binnenhof�wordt�pas�verleend�nadat�het
eredetachement�van�het�Korps�Mariniers,�dat�staat�opge-
steld�voor�de�Ridderzaal,�het�plein�heeft�verlaten.�Vervol-
gens�zullen�de�leden�van�het�kabinet�de�Ridderzaal�verla-
ten.�Ik�verzoek�de�overige�aanwezigen,�waaronder�ook�de
genodigden�van�de�leden�van�de�Staten-Generaal,�de�le-
den�van�de�Staten-Generaal�in�de�gelegenheid�te�stellen
als�eersten�de�zaal�te�verlaten�nadat�de�vergadering�is�ge-
sloten.�Voorts�verzoek�ik�iedereen,�bij�het�verlaten�van�de
Ridderzaal�zo�ver�mogelijk�door�te�lopen�het�Binnenhof
op,�zodat�ook�de�andere�gasten�in�de�gelegenheid�gesteld
worden�de�Ridderzaal�te�verlaten�en�wij�daarmee�filevor-
ming�vermijden.�Ik�vraag�u�dus�nog�even�te�blijven�zitten
tot�het�Binnenhof�is�vrijgegeven.

De�Commissie�van�in-�en�uitgeleide�keert�terug.

Mevrouw�Van�Miltenburg�(voorzitter�van�de�Commissie
van�in-�en�uitgeleide):�Mevrouw�de�voorzitter.�De�Koning
heeft�de�Ridderzaal�verlaten.

De�voorzitter:�Ik�dank�de�voorzitter�en�de�leden�van�de
commissie�vriendelijk�voor�het�verrichten�van�hun�taak�en
ontsla�hen�van�verdere�verplichtingen.

De�verenigde�vergadering�is�gesloten.

Sluiting�13.54�uur.


