
In stemming komt de motie-Van Baalen c.s. (21501-02,
nr. 716).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie,
de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen.

In stemming komt de motie-Peters/Van der Ham
(21501-02, nr. 717).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en het
CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Subsidiariteitstoets van het voorstel voor

een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot oprichting van het Europees Technologie-
Instituut (COM(2006) 604 definitief/2) (30870).

De voorzitter: Ik stel voor, met het advies van de
Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (30870, nr. 4) in
te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Subsidiariteitstoets van het voorstel voor

een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met
betrekking tot de volledige voltooiing van de
interne markt voor postdiensten in de Gemeen-
schap (COM(2006) 594 definitief) (30869).

De voorzitter: Ik stel voor, met het advies van de
Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (30869, nr. 3) in
te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- Verslagen van de commissie voor de Verzoek-

schriften en de Burgerinitiatieven (30865, nrs. 1
t/m 6).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor
de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven wordt
besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Ten Hoopen

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting

van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (30800-XIV).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter: Ik maak de leden erop attent dat
sommigen nagenoeg door hun spreektijd zijn. Bij
degenen die door hun spreektijd heen zijn, gaat het
overschrijden daarvan ten koste van de tijd voor de
behandeling van de andere begrotingen. Ik stel die leden
dan ook alleen in staat om moties in te dienen.

Ik geef het woord aan de heer Waalkens, die nog
2 minuten heeft.

©

De heer Waalkens (PvdA): Voorzitter. Ik dank de minister
voor de schriftelijke antwoorden en voor de antwoorden
in eerste termijn.

De afspraken over het Investeringsbudget Landelijk
Gebied zijn blijven liggen. Daarover is echter de
motie-Kruijsen door de Kamer aangenomen. Ik vraag de
minister om de conceptcontracten voor te leggen aan de
Kamer.

Er zijn drie amendementen ingediend. Voor de derde
keer op rij wordt aandacht gevraagd voor investeringen
voor het opzetten van schutstallen. Het tweede amende-
ment gaat over het reserveren van 5 mln. voor een
impuls voor het soortenbeleid. Het derde amendement,
ingediend met de heer Atsma, gaat over het weidevogel-
beheer. Met het amendement willen wij 1 mln. regelen
voor experimenten met mozaïekbeheer en 5 mln. voor
weidevogelreservaten. Met deze impuls zijn boeren-
beheerders in staat om adequate afspraken te maken.

Ik dien een motie in over het onverdoofd castreren,
mede ingediend door de leden Van Velzen, Van Gent,
Thieme en Van der Ham.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het (onverdoofd) castreren van biggen
voor onnodig dierenleed zorgt;

van mening dat het castreren van biggen zo snel
mogelijk moet worden verboden;

constaterende dat een alternatief voor castratie door
detectie van berengeur in de slachtlijn binnen anderhalf
jaar mogelijk moet zijn;

overwegende dat verdoofd castreren als tussenstap het
dierenleed kan verminderen;

verzoekt de regering om het castreren van biggen binnen
twee jaar te verbieden en in de tussentijd voorafgaand
aan de castratie verdoving van biggen te verplichten,
uitgevoerd door een dierenarts;

verzoekt de regering om zich de komende twee jaar in te
zetten om tot een Europees verbod op het castreren van
biggen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter

Tweede Kamer
Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit
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