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Stemmingen moties Toerisme 

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

te weten: 

- de motie-Rahimi c.s. over vóór eind 2022 een concrete 
invulling van de actieagenda gastvrijheidseconomie (26419, 
nr. 98); 

- de motie-Van Haga/Smolders over eventuele compensa- 
tie voor de toeristische sector voor de schade door de 
coronamaatregelen (26419, nr. 99); 

- de motie-Van Haga/Smolders over eventuele compensa- 
tie voor de schade door de situatie op Schiphol (26419, nr. 
100); 

- de motie-Inge van Dijk c.s. over bouwen aan een inhou- 
delijke agenda om de toeristische potentie van de bruine 
vloot te verzilveren (26419, nr. 101); 

- de motie-Romke de Jong/Wuite over duurzaam ecotoe- 
risme op de BES-eilanden (26419, nr. 102); 

- de motie-Romke de Jong over toeristencampagnes 
richten op de binnenlandse bezoeker en waardevolle 
bezoekers uit de landen om ons heen (26419, nr. 103). 

(Zie vergadering van 31 mei 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Romke de Jong/Wuite (26419, nr. 102) is in die 
zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 
beschikken over unieke natuur, waar zuinig mee omgegaan 
dient te worden; 

overwegende dat met zorgvuldig ecotoerismebeleid natuur 
kan worden beschermd en economische kansen gepakt 
kunnen worden; 

overwegende dat het mkb het uitgangspunt voor econo- 
misch beleid van deze regering is; 

van mening dat in het belang van lokale welvaart en 
armoedebestrijding overheidsbeleid op lokale ondernemers 
afgestemd dient te worden; 

verzoekt de regering de eilanden te ondersteunen bij een 
plan van aanpak om de komende jaren verder te werken 
aan duurzaam ecotoerisme op Bonaire, Sint-Eustatius en 
Saba; 

verzoekt de regering te stimuleren het plaatselijke mkb als 
uitgangspunt te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 104, was nr. 102 (26419). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Rahimi c.s. (26419, nr. 98). 

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, 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-Van Haga/Smolders (26419, 
nr. 99). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie 
Den Haan, 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. 

In stemming komt de motie-Van Haga/Smolders (26419, 
nr. 100). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 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-Inge van Dijk c.s. (26419, nr. 
101). 

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, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de fractie 
van BIJ1 ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Romke de 
Jong/Wuite (26419, nr. 104, was nr. 102). 

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, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van 
Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de 
leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aange- 
nomen. 

In stemming komt de motie-Romke de Jong (26419, nr. 
103). 
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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 
Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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