
23 
Stemmingen moties Reactie op D66- 
plan ter bestrijding van vogelgriep en 
uitspraak RvS vergunning geitenhoude- 
rij Utrecht 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrij- 
ding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geiten- 
houderij Utrecht, 

te weten: 

- de motie-Vestering over een plan voor een verzwaarde 
monitoring van virussen bij gemengde bedrijven met var- 
kens en kippen (28807, nr. 280); 

- de motie-Vestering over zorgen dat omgevingsdiensten 
beschikken over de benodigde gegevens om toezicht te 
houden op dieraantallen (28807, nr. 281); 

- de motie-Van der Plas over een impactanalyse van 
beperkingen in waterrijke gebieden (28807, nr. 282). 

(Zie vergadering van 8 december 2022.) 

In stemming komt de motie-Vestering (28807, nr. 280). 

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 en JA21 voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vestering (28807, nr. 281). 

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, JA21 en de PVV 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 (28807, nr. 282). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van 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 overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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