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Stemmingen moties Zoönosen en 
dierziekten 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten, 

te weten: 

- de motie-Tjeerd de Groot over starten met veldproeven 
om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het vaccineren 
van de pluimveestapel (28807, nr. 270); 

- de motie-Tjeerd de Groot over onderzoeken wat de pre- 
cieze kosten zijn die dierenhulp- en natuurorganisaties 
maken in de bestrijding van de vogelgriep (28807, nr. 271); 

- de motie-Vestering over als voorwaarde voor uitbetaling 
uit het Diergezondheidsfonds stellen dat stallen niet 
opnieuw worden gevuld zolang het vogelgriepvirus rond- 
gaat (28807, nr. 272); 

- de motie-Van der Plas over beleid voeren dat gericht is 
op het terugdringen van ganzenpopulaties (28807, nr. 273); 

- de motie-Van der Plas over een halfjaarlijkse vogelgrie- 
pevaluatie en een actueel kostenoverzicht (28807, nr. 274); 

- de motie-Bromet/Thijssen over een juridisch instrumen- 
tarium voor het instellen van een moratorium op de bouw 
van nieuwe stallen en uitbreiding van bestaande stallen in 
waterrijke gebieden (28807, nr. 275); 

- de motie-Bromet/Thijssen over het voorkomen van zoö- 
nosen middels ruimtelijk beleid onderdeel maken van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (28807, nr. 276); 

- de motie-Bisschop over afspraken maken over het 
afstemmen van maai- en baggerwerkzaamheden op de 
oplegrondes bij pluimveebedrijven (28807, nr. 277). 

(Zie vergadering van 9 november 2022.) 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-Bromet/Thijssen (28807, nr. 276) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

De voorzitter: 
De motie-Bromet/Thijssen (28807, nr. 275) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in waterrijke gebieden wilde populaties 
(trek)vogels en pluimvee elkaar blijven besmetten met 
vogelgriep; 

verzoekt de regering om z.s.m. een juridisch instrumenta- 
rium te verkennen voor het instellen van een moratorium 
op de bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande stal- 
len in waterrijke gebieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 278, was nr. 275 (28807). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Tjeerd de Groot (28807, nr. 
270). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, 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 fracties van BIJ1, de 
PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tjeerd de Groot (28807, nr. 
271). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid 
Omtzigt, de VVD, de SGP, BBB, JA21, de PVV en Groep Van 
Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
fracties van Fractie Den Haan, de ChristenUnie, het CDA en 
FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vestering (28807, nr. 272). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, 
Fractie Den Haan, de PvdD en D66 voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, 
DENK, de PvdA, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (28807, nr. 273). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van Lid Omtzigt, 
de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties 
van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, 
de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD en het 
CDA ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (28807, nr. 274). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, Lid 
Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de frac- 
ties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, 
de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA 
en FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Bromet/Thijssen 
(28807, nr. 278, was nr. 275). 
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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 D66 voor deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en de leden van de fracties van Lid Omtzigt, de 
ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, 
FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop (28807, nr. 277). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
Volt, de PvdA, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV en 
Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, Fractie Den 
Haan, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en 
FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 
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