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Stemmingen moties Aanvragen en 
ouderverklaringen in het kader van de 
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Aanvragen en ouderverklaringen 
in het kader van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, 

te weten: 

- de motie-Kwint over de positie van het openbaar onder- 
wijs meenemen in de evaluatie van de wet (35050, nr. 49); 

- de motie-Kwint over het zo spoedig mogelijk afschaffen 
van draagvlakmetingen (35050, nr. 50); 

- de motie-Paul/Van Meenen over ongewenste praktijken 
en effecten rond de oprichting van nieuwe scholen onder- 
zoeken en aanpakken (35050, nr. 51). 

(Zie vergadering van 14 april 2022.) 

In stemming komt de motie-Kwint (35050, nr. 49). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, Groep Van Haga 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-Kwint (35050, nr. 50). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, BBB en FVD voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de fracties van D66, de Christen- 
Unie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en Groep 
Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Paul/Van Meenen (35050, nr. 
51). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 
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