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Stemmingen moties Onderhoud wegen
en bruggen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het VAO Onderhoud wegen en bruggen,

te weten:

- de motie-Van Aalst over de mogelijkheid van omgekeerd
aanbesteden (35000-A, nr. 100);

- de motie-Schonis c.s. over een onderzoek naar duurzame
innovatieve technieken in het aanbestedingsbeleid (35000-
A, nr. 101);

- de motie-Kröger over een plan voor de beschikbaarheid
van voldoende goed opgeleid personeel (35000-A, nr. 102);

- de motie-Kröger over ervoor zorgen dat bij schaarste het
onderhoud van bestaande werken niet in gevaar komt
(35000-A, nr. 103).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

De voorzitter:
De motie-Schonis c.s. (35000-A, nr. 101) is in die zin gewij-
zigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met duurzame innovatieve technieken
zoals "smart maintenance" bij de aanleg en het onderhoud
van infrastructurele werken kosten kunnen worden bespaard
en de planning kan worden verbeterd;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze duur-
zame innovatieve technieken standaard en geharmoniseerd
in het infrastructurele aanbestedingsbeleid van de rijksover-
heid kan worden uitgevraagd;

verzoekt de regering tevens de resultaten van dat onderzoek
met de Tweede Kamer voor 1 januari 2020 te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 120, was nr. 101 (35000-A).

De voorzitter:
De motie-Kröger (35000-A, nr. 102) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote opgaves liggen bij de aanleg en
het onderhoud van infrastructuur en dat hiervoor naast
geld ook voldoende capabele mensen nodig zijn;

overwegende dat de opgave voor onderhoud en aanleg
van onze infrastructuur toe zal nemen, en tegelijkertijd door
de vergrijzing het aantal ervaren krachten zal afnemen;

verzoekt de regering om met een plan te komen dat ervoor
zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de
lange termijn over voldoende goed opgeleid personeel kan
beschikken om alle noodzakelijke taken te kunnen uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 121, was nr. 102 (35000-A).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen
stemmen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35000-A, nr. 100).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA,
GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schonis (35000-A,
nr. 120, was nr. 101).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de
fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kröger (35000-A,
nr. 121, was nr. 102).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewij-
zigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van
de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger (35000-A, nr. 103).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de
PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
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