
Daartoe wordt besloten.

(Applaus)

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het Voorstel van wet
van het lid Halsema, houdende
verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot
invoering van de bevoegdheid
tot toetsing van wetten aan een
aantal bepalingen van de
Grondwet door de rechter
(28331).

(Zie vergadering van 15 september
2004.)

De artikelen I en onderdeel A van II
worden zonder stemming aangeno-
men.

In stemming komt het amendement-
Rouvoet/Van der Staaij (stuk nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, de ChristenUnie en de SGP
voor het amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement-
Duyvendak (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66 en de Christen-
Unie voor het amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Over het wetsvoorstel
zal aanstaande donderdag na de
middagpauze worden gestemd.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over Arbeidsparticipatie ouderen,
te weten:
- de motie-Bussemaker over
verbetering van de mogelijkheden
voor ouderen om als zelfstandige te
beginnen (27046, nr. 7).

(Zie vergadering van 16 september
2004.)

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over Pieken in de Delta, te
weten:
- de motie-Van Dijk c.s. over een
vervolg op het Kompas voor het
Noorden (29697, nr. 2);
- de motie-Smeets c.s. over
uitvoering van de motie-Slob c.s. en
het nakomen van afspraken (29697,
nr. 3);
- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over
het maximaliseren van bijdragen van
alle regio's en een evenwichtige
ontwikkeling van regio's onderling
(29697, nr. 4);
- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over
de IPR voor nieuw te vestigen
bedrijven (29697, nr. 5);
- de motie-Snijder-Hazelhoff/Bakker
over economische kerngebieden en
andere gebieden waar vernieuwende
ontwikkelingen worden opgestart
(29697, nr. 6);
- de motie-Bakker c.s. over maximale
aansluiting op initiatieven in het
kader van toptechnologieregio
Zuidoost-Nederland (29697, nr. 7).

(Zie vergadering van 5 oktober 2004.)

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Snijder-Hazelhoff stel ik
voor, haar motie (29697, nr. 6) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De motie-Snijder-
Hazelhoff c.s. (29697, nr. 5) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- recent onderzoek heeft uitgewezen
dat de IPR een effectief instrument is
gebleken in het aantrekken van
nieuwe bedrijven;
- vooral in de grensregio's van ons
land goede resultaten zijn geboekt
met het toekennen van IPR voor
nieuwe vestigende bedrijven;
- het gewenst is in Nederland een
level playing field te creëren ten
opzichte van andere Europese
landen;

van mening dat het gewenst is het
IPR-instrumentarium te continueren;

verzoekt de regering, te bevorderen
dat in Nederland voor zover de
steunkaart dit mogelijk blijft maken ±
met specifieke aandacht voor de
grensregio's Noord-Nederland,
Zuid-Nederland en Twente ± in de
periode 2007-2013 IPR kan worden
toegekend voor nieuw te vestigen
bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Snijder-Hazelhoff, Van
Dijk en Bakker. Naar mij blijkt, wordt
zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (29697).

De motie-Van Dijk c.s. (29697, nr. 2)
is in die zin gewijzigd dat zij thans
luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de benadering van
de nota Pieken in de Delta leidend
moet zijn voor het toekomstige door
de rijksoverheid te voeren regionaal
economisch beleid;

constaterende dat het faseverschil in
economische ontwikkeling tussen de
drie noordelijke provincies en de rest
van Nederland nog niet is ingelopen;

van mening dat:
- de economie zich moet ontwikkelen

Voorzitter

Tweede Kamer Stemmingen
12 oktober 2004
TK 10 10-472


