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Stemmingen moties Innovatie 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Innovatie, 

te weten: 

- de motie-Van Strien c.s. over een integrale valorisatiestra- 
tegie en actieplan (33009, nr. 107); 

- de motie-Van Strien c.s. over onderzoeken op welke wijze 
Nederland voortrekker kan worden van de IPCEI-Solar 
(33009, nr. 108); 

- de motie-Van Haga/Smolders over onderzoeken hoe 
innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld 
(33009, nr. 109); 

- de motie-Amhaouch/Van Strien over een actieve strategie 
ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in bat- 
terijtechnologie (33009, nr. 110); 

- de motie-Romke de Jong over onderzoek naar de impact 
van inflatie op stimulering van innovatie door de Wbso 
(33009, nr. 111); 

- de motie-Van der Graaf/Amhaouch over onderzoek naar 
een landelijke stimuleringsregeling voor het wegnemen 
van financiële belemmeringen bij hybride docentschap 
(33009, nr. 112); 

- de motie-Van der Graaf c.s. over onderzoek naar barrières 
voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij inno- 
vatieregelingen (33009, nr. 113). 

(Zie vergadering van 22 juni 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Van Strien c.s. (33009, nr. 108) is in die zin gewij- 
zigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Strien, 
Amhaouch, Van Haga, Stoffer, Romke de Jong en Kath- 
mann. 

Zij krijgt nr. 114, was nr. 108 (33009). 

De voorzitter: 
De motie-Van Haga/Smolders (33009, nr. 109) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er op dit moment vele regelingen zijn 
met betrekking tot subsidiëring en financiering van innova- 
tie; 

overwegende dat het mkb gebaat is bij een versimpeling 
van deze regelingen; 

verzoekt de regering te onderzoeken of innovatieregelingen 
drastisch kunnen worden versimpeld door deze terug te 
brengen tot hooguit enkele regelingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 115, was nr. 109 (33009). 

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

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (33009, nr. 107). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Strien c.s. 
(33009, nr. 114, was nr. 108). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Haga/Smolders 
(33009, nr. 115, was nr. 109). 

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

In stemming komt de motie-Amhaouch/Van Strien (33009, 
nr. 110). 

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

In stemming komt de motie-Romke de Jong (33009, nr. 
111). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van 
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Haga 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 der Graaf/Amhaouch 
(33009, nr. 112). 

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

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (33009, nr. 
113). 

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