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Stemmingen moties Leveringszeker- 
heid van aardgas 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Leveringszekerheid van aardgas, 

te weten: 

- de motie-Thijssen/Kröger over de rol van Russische 
energiebedrijven in het Nederlandse energiesysteem in 
kaart brengen (29023, nr. 286); 

- de motie-Kops over met Nogepa in gesprek gaan over 
plannen om de productie uit kleine gasvelden op te 
schroeven (29023, nr. 287); 

- de motie-Kops over vergunningprocedures substantieel 
verkorten en tot die tijd bestaande termijnen niet overschrij- 
den (29023, nr. 288); 

- de motie-Erkens/Bontenbal over samen met de sector 
een ambitieus doel voor 2025 opstellen voor gaswinning 
op de Noordzee (29023, nr. 289); 

- de motie-Kröger/Thijssen over concrete besparingsdoelen 
stellen voor 2022 en deze betrekken in het afbouwplan voor 
Russische fossiele energie (29023, nr. 290); 

- de motie-Van Haga over versnelling van lopende en 
toekomstige procedures voor de winning van aardgas uit 
kleine velden op land (29023, nr. 291); 

- de motie-Grinwis/Bontenbal over bezien of GasTerra een 
doorstart kan maken als nationaal of Europees handelshuis 
voor gas (29023, nr. 292); 

- de motie-Boucke c.s. over het ook zo snel mogelijk 
afbouwen van de Russische invloed op cruciale infrastruc- 
tuur (29023, nr. 293); 

- de motie-Boucke c.s. over het ontwikkelen van een sys- 
teem van garantie van oorsprong voor niet-Russisch gas 
(29023, nr. 294); 

- de motie-Van Raan over een importverbod op houtige 
biomassa uit Rusland (29023, nr. 296); 

- de motie-Van Raan over een boycot op de invoer van 
Russische olie en gas voor gebruik in Nederland (29023, 
nr. 297); 

- de motie-Goudzwaard/Eerdmans over afzien van sluiting 
van het Groningenveld (29023, nr. 298). 

(Zie vergadering van 6 april 2022.) 

De voorzitter: 
Ik hoor een alarm afgaan. Ik weet niet van wie. Het is in 
ieder geval geen echt alarm, dus u hoeft niet allemaal de 
zaal uit te rennen. We gaan verder. Nee, ik hoor het weer. 
Het is boven, op de publieke tribune. Ik wil de Kamerbewaar- 
der of de bode vragen om ervoor te zorgen dat die telefoon 
uitgaat. Kan dat? Ja, ik zie dat er een telefoon de zaal uit 
wordt gebracht. 

(Hilariteit) 

De voorzitter: 
Dan had u hem maar uit moeten doen of niet moeten 
meenemen, zeg ik maar even heel streng. We gaan verder 
met de stemming. 

In stemming komt de motie-Thijssen/Kröger (29023, nr. 
286). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, BBB en JA21 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
ties van D66, de VVD, het CDA, de PVV, Groep Van Haga 
en FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kops (29023, nr. 287). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie 
Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties 
van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA, de PvdD en BBB 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kops (29023, nr. 288). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, Lid 
Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, 
JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA en de 
PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Meneer Kops, PVV. 

De heer Kops (PVV): 

Dank aan de Kamer voor het aannemen van de moties op 
stukken nrs. 287 en 288. Graag ontvangen we binnen twee 
weken een brief over de uitvoering daarvan. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Erkens/Bontenbal (29023, nr. 
289). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie 
Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
ties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA en de PvdD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kröger/Thijssen (29023, nr. 
290). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP en BBB 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
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ties van de VVD, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga 
en FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Haga (29023, nr. 291). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, D66, 
Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de 
SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA en de PvdD 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grinwis/Bontenbal (29023, nr. 
292). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie 
Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
ties van de SP, GroenLinks, Volt, de PvdA en de PvdD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Boucke c.s. (29023, nr. 293). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de fracties van de PVV, Groep Van Haga 
en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Boucke c.s. (29023, nr. 294). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie en BBB voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de 
VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, Groep Van Haga en 
FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raan (29023, nr. 296). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het 
CDA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Raan (29023, nr. 297). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt en de 
ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden 

van de fracties van de SP, Fractie Den Haan, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Goudzwaard/Eerdmans (29023, 
nr. 298). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, Groep 
Van Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, 
Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de 
ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en de PVV 
ertegen, zodat zij is verworpen. 
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