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Stemmingen moties Wijziging van de 
Wet windenergie op zee 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windener- 
gie op zee), 

te weten: 

- de motie-Sienot/Van der Lee over bescherming van 
natuur en ecologie in de Noordzee (35092, nr. 13); 

- de motie-Sienot/Van der Lee over extra opties voor een 
kostenefficiënte uitrol van windenergie op zee (35092, nr. 
14); 

- de motie-Sienot/Van der Lee over milieu- en arbeidsom- 
standigheden bij bouw en plaatsing van windturbines 
(35092, nr. 15); 

- de motie-Agnes Mulder/Sienot over tendermodellen voor 
de combinatie van wind op zee en waterstofproductie 
(35092, nr. 16); 

- de motie-Agnes Mulder/Moorlag over burgerparticipatie 
bij windparken op zee (35092, nr. 17); 

- de motie-Van Raan/Sienot over meer handhaving van 
de energiebesparingsplicht (35092, nr. 18); 

- de motie-Van Raan over behoud en verbetering van de 
ecologische kwaliteit rondom windparken (35092, nr. 19); 

- de motie-Van Raan over behoud en verbetering van 
ecologische kwaliteit opnemen in diverse procedures 
(35092, nr. 20); 

- de motie-Van Raan over verantwoordelijke ministers 
laten meebeslissen over de te volgen procedure (35092, nr. 
21); 

- de motie-Van Raan over richtlijnen over de herkomst van 
gebruikte grondstoffen (35092, nr. 22); 

- de motie-Van Raan over het implementeren van luchtbel- 
lengordijnen opnemen in alle kavelbesluiten (35092, nr. 23). 

(Zie wetgevingsoverleg van 1 februari 2021.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn moties 
(35092, nrs. 19 en 21) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Van Raan (35092, nr. 23) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat bij de bouw en exploitatie van windpar- 
ken op zee er onderwatergeluidsoverlast ontstaat die 
schadelijk is voor zeezoogdieren en vissen; 

constaterende dat Nederland een geluidsnorm heeft; 

overwegende dat het beter is om geluid onder water te 
beperken tot een minimum; 

verzoekt de regering om in alle kavelbesluiten op te nemen 
dat de best beschikbare technieken om geluidsoverlast te 
verminderen worden toegepast; 

verzoekt de regering om de uitvoering van de geluidsnorm 
te handhaven en hier jaarlijks over te monitoren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25, was nr. 23 (35092). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Sienot/Van der Lee (35092, nr. 
13). 

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

In stemming komt de motie-Sienot/Van der Lee (35092, nr. 
14). 

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

In stemming komt de motie-Sienot/Van der Lee (35092, nr. 
15). 

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

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Sienot (35092, 
nr. 16). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de 
ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Moorlag (35092, 
nr. 17). 

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

In stemming komt de motie-Van Raan/Sienot (35092, nr. 
18). 

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

In stemming komt de motie-Van Raan (35092, nr. 20). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 
de PvdD, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raan (35092, nr. 22). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Raan (35092, 
nr. 25, was nr. 23). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, D66 
en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 
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