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Stemmingen overige moties Machti- 
gingswet oprichting Invest Internatio- 
nal 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Machtigingswet 
oprichting Invest International, 

te weten: 

- de motie-Amhaouch/Weverling over met de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen een samenwerkingsvorm 
onderzoeken (35529, nr. 13); 

- de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van der Lee over de 
gehele investeringsportefeuille in overeenstemming bren- 
gen met de Parijsdoelstellingen (35529, nr. 14); 

- de motie-Bouali/Weverling over rekening houden met 
bedrijfsgrootte en administratieve draagkracht (35529, nr. 
15). 

(Zie wetgevingsoverleg van 14 december 2020.) 

De voorzitter: 
Ik ga eerst naar mevrouw Dik-Faber. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): 

Voorzitter, excuses. We hebben zojuist per ongeluk niet 
voor de motie op stuk nr. 16 (35529) gestemd. We waren 
daar toch wel voor. Dat zouden we graag in de Handelingen 
opgenomen willen zien. 

De voorzitter: 
Dat is de motie van de heer Alkaya. Deze opmerking zal in 
de Handelingen worden opgenomen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch/Weverling (35529, 
nr. 13). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van 
der Lee (35529, nr. 14). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bouali/Weverling (35529, nr. 
15). 

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

39-49-1 

17 december 2020 

TK 39 

Stemmingen overige moties 

Machtigingswet oprichting Invest 

International Tweede Kamer 


