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Stemmingen moties Leefomgeving 

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

te weten: 

- de motie-Hagen over in de maatwerkafspraken met Tata 
concrete juridisch afdwingbare eisen ten aanzien van 
gezondheidswinst opnemen (30175, nr. 421); 

- de motie-Hagen over in de maatwerkafspraken met Tata 
concrete en juridisch afdwingbare afspraken maken over 
het zo snel mogelijk uitfaseren van de meest vervuilende 
onderdelen (30175, nr. 422); 

- de motie-Van Esch/Bouchallikh over voortvarend aan de 
slag gaan met het gezonder maken van de lucht (30175, nr. 
423); 

- de motie-Van Esch over wettelijk verankeren dat de WHO- 
normen voor luchtkwaliteit in 2030 moeten zijn gehaald 
(30175, nr. 424); 

- de motie-Van Esch c.s. over de effecten op gezondheid 
en milieu van de verschillende toekomstscenario's van Tata 
Steel alsnog onafhankelijk en transparant in beeld brengen 
(30175, nr. 425); 

- de motie-Beckerman c.s. over borgen dat er gehandhaafd 
wordt bij centrales die te veel uitstoten en er beter en uni- 
former gemeten wordt (30175, nr. 426); 

- de motie-Bouchallikh/Thijssen over een tijdpad en een 
uitvoeringsagenda voor het realiseren van de WHO-normen 
voor luchtkwaliteit (30175, nr. 427); 

- de motie-Bouchallikh over het instellen van een speciaal 
gezant voor het belang van luchtkwaliteit en gezondheid 
(30175, nr. 428). 

(Zie vergadering van 8 december 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Van Esch stel ik voor haar motie 
(30175, nr. 425) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Hagen (30175, nr. 421). 

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

In stemming komt de motie-Hagen (30175, nr. 422). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Esch/Bouchallikh (30175, 
nr. 423). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie 
en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Esch (30175, nr. 424). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD 
en Lid Gündoğan voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (30175, nr. 426). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

De heer Ephraim, Groep Van Haga. 

De heer Ephraim (Groep Van Haga): 

Voorzitter, volgens mij had ik uw dreiging serieus moeten 
nemen bij de motie op stuk nr. 1132 onder punt 14 van de 
stemmingslijst, over de Klimaat- en Energieverkenning. Ik 
geloof dat ik mijn hand daarbij niet op correcte wijze heb 
opgestoken. Ik word graag geacht tegen te hebben gestemd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen. 

In stemming komt de motie-Bouchallikh/Thijssen (30175, 
nr. 427). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD en Lid Gündoğan voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Bouchallikh (30175, nr. 428). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 
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