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Stemmingen moties Herziening Richt- 
lijn industriële emissies en de Richtlijn 
storten van afvalstoffen 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn industriële 
emissies en de Richtlijn storten van afvalstoffen, 

te weten: 

- de motie-Van Esch over voorkomen dat aanpassingen 
in veestallen in strijd zijn met de Wet dieren (22112, nr. 
3444); 

- de motie-Van Esch/Beckerman over pleiten voor de 
opheffing van de uitzonderingsmogelijkheid op de strengste 
Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen 
(22112, nr. 3445); 

- de motie-Van Esch/Beckerman over in Nederland geen 
gebruik maken van de uitzonderingsmogelijkheid op de 
strengste normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen 
(22112, nr. 3446). 

(Zie vergadering van 29 juni 2022.) 

In stemming komt de motie-Van Esch (22112, nr. 3444). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie heb- 
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Esch/Beckerman (22112, 
nr. 3445). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Esch/Beckerman (22112, 
nr. 3446). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt en de SGP voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 
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