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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35092 
Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, 
CDA en de ChristenUnie. 
Tegen: Krol, PVV en FVD. 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel J, artikel 14a, tweede lid 
12 (Van der Lee/Sienot) over voorafgaand onderzoek naar de marktcondities 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat voorafgaand aan elke tender, een onderzoek 
plaatsvindt naar de rentabiliteit van de businesscase. Dit gebeurt in samenspraak met de 
windsector. De Minister gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor de besluitvorming 
over de procedure voor de tender. Het doel is om de afgesproken uitrol van windenergie op 
zee te bewaken door de kans op een succesvolle tender en daadwerkelijke realisatie van 
het windpark te vergroten. In het Klimaatakkoord is overeengekomen dat dergelijk 
onderzoek zal plaatsvinden. Dit amendement beoogt deze afspraak vast te leggen in de 
wet. 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
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Moties 
 
13 (Sienot/Van der Lee) over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee  
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
 
14 (Sienot/Van der Lee) over extra opties voor een kostenefficiënte uitrol van windenergie 
op zee 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
 
15 (Sienot/Van der Lee) over milieu- en arbeidsomstandigheden bij bouw en plaatsing van 
windturbines 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
 
16 (Agnes Mulder/Sienot) over tendermodellen voor de combinatie van wind op zee en 
waterstofproductie 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
 
17 (Agnes Mulder/Moorlag) over burgerparticipatie bij windparken op zee 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD 
 
18 (Van Raan/Sienot) over meer handhaving van de energiebesparingsplicht 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66 en de ChristenUnie 
 
19 (Van Raan) over behoud en verbetering van de ecologische kwaliteit rondom 
windparken  
Aangehouden 
 
20 (Van Raan) over behoud en verbetering van ecologische kwaliteit opnemen in diverse 
procedures 
Verworpen. Voor: SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen en DENK 
 
21 (Van Raan) over verantwoordelijke ministers laten meebeslissen over de te volgen 
procedure 
Aangehouden 
 
22 (Van Raan) over richtlijnen over de herkomst van gebruikte grondstoffen  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK en de SGP  
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23  25 Van Raan) over de best beschikbare technieken om geluidsoverlast te 
verminderen opnemen in alle kavelbesluiten  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 
D66 en de ChristenUnie 


