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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
 
 
 

 
 datum 5 januari 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35462 
Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en 
investeringsaftrek) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD (de leden 
van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden 
tegen artikel I, onderdeel J, van het wetsvoorstel te hebben gestemd). 
Tegen: PvdD, Van Kooten-Arissen, GroenLinks en de PVV. 
 
Verworpen amendementen 
 
Diverse artikelen 
9 (Bromet) over geen nieuwe opsporings- en winningsvergunningen voor het winnen van 
delfstoffen in het Waddengebied 
 
Dit amendement regelt dat geen nieuwe opsporings-, en winningsvergunningen meer 
worden verleend voor het winnen van delfstoffen onder de Waddeneilanden en het 
werelderfgoedgebied Waddenzee. Daarnaast regelt dit amendement dat op grond van 
bestaande winningsvergunningen geen instemming met nieuwe winningsplannen wordt 
verleend en geen uitbreiding meer kan plaatsvinden van bestaande 
delfstofwinningsprojecten door wijziging van het winningsplan. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en Van 
Kooten-Arissen 



 

 datum 5 januari 2021 

 blad 2 
 

 
 

 
Moties 
 
13 16 (Beckerman en Moorlag) over een plan van aanpak voor rechtvaardige 
compensatie voor iedereen  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD 
 
12 15 (Beckerman en Moorlag) over het herstellen van een te lage compensatie 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD 
 
14 (Agnes Mulder en Sienot) over eenzelfde geldigheidsduur voor het convenant als voor 
de nieuwe investeringsaftrek  
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, 
de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD 
 
11 (Sienot c.s.) over uiterlijk 15 april het onderzoek met een appreciatie aanbieden aan de 
Kamer  
Met algemene stemmen aangenomen. 


