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Stemmingen moties Landbouw- en 
Visserijraad 21 maart 2022 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 
maart 2022, 

te weten: 

- de motie-Thijssen/Bromet over verkennen hoe de 
Nederlandse landbouwsector kan bijdragen aan de mondi- 
ale voedselzekerheid in 2022 (21501-32, nr. 1411); 

- de motie-Ouwehand over in Europa pleiten voor het 
versneld inkrimpen van de veehouderij (21501-32, nr. 1412); 

- de motie-Van Campen c.s. over de Kamer informeren 
over de vernietigende gevolgen van derogatieverlies (21501- 
32, nr. 1413); 

- de motie-Grinwis/Boswijk over de ambitie voor het 
tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strate- 
gie uitbreiden naar de volledige voedselketen (21501-32, 
nr. 1414); 

- de motie-Van der Plas over Nederlandse vissers via het 
Europese Visserijfonds per bedrijf €35.000 aan staatssteun 
toekennen (21501-32, nr. 1415); 

- de motie-Van der Plas over een pilot voor de kweek van 
larven op gehygiëniseerde mest (21501-32, nr. 1416); 

- de motie-Van der Plas over het wegnemen van belemme- 
ringen in wetgeving om insecten als veevoer te gebruiken 
(21501-32, nr. 1417); 

- de motie-Van der Plas over zo veel mogelijk gebruikma- 
ken van bestaande certificeringsschema's voor duurzaam- 
heidsstreefdoelen (21501-32, nr. 1418). 

(Zie vergadering van 19 april 2022.) 

In stemming komt de motie-Thijssen/Bromet (21501-32, nr. 
1411). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gün- 
doğan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de Christen- 
Unie, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 1412). 

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

In stemming komt de motie-Van Campen c.s. (21501-32, nr. 
1413). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie 
Den Haan, 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 ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Grinwis/Boswijk (21501-32, nr. 
1414). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gün- 
doğan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de Christen- 
Unie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (21501-32, nr. 
1415). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, BBB, 
JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (21501-32, nr. 
1416). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Lid Gündoğan, de PvdA, Lid Omt- 
zigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Het is wat rumoerig. We zijn nog niet op de helft, dus we 
moeten nog even door, lieve mensen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (21501-32, nr. 
1417). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, de PvdA, 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 overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (21501-32, nr. 
1418). 

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

Mevrouw Van der Plas, BBB. 

77-14-1 

10 mei 2022 

TK 77 

Stemmingen moties Landbouw- en 

Visserijraad 21 maart 2022 Tweede Kamer 



Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Ik zou graag een brief willen van de minister over hoe hij 
de aangenomen motie op stuk nr. 1417 gaat uitvoeren. 

De voorzitter: 
Dat gaan we doorgeleiden naar het kabinet. 

77-14-2 

10 mei 2022 

TK 77 

Stemmingen moties Landbouw- en 

Visserijraad 21 maart 2022 Tweede Kamer 


