
14 
Stemmingen moties Duurzaam vervoer 

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

te weten: 

- de motie-Van Ginneken c.s. over het uitwerken van een 
nulemissie-vlootnormering (31305, nr. 343); 

- de motie-De Hoop/Koerhuis over een plan voor vol- 
doende laadpalen in landelijke gebieden (31305, nr. 344); 

- de motie-Koerhuis/Van Ginneken over de afspraken met 
gemeenten en provincies over het plaatsen van laadpunten 
voor de komende twee jaar en het groeipad tot 2030 (31305, 
nr. 346); 

- de motie-Koerhuis over vve's toestaan om eerst laadpun- 
ten op straat te laten plaatsen voor huiseigenaren en 
huurders (31305, nr. 347); 

- de motie-Kröger/De Hoop over het in kaart brengen van 
mogelijke maatregelen om olie te besparen (31305, nr. 349); 

- de motie-Bontenbal/Van Ginneken over verschillende 
scenario's voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 
2025 voorleggen aan de Kamer (31305, nr. 350). 

(Zie vergadering van 1 juni 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Koerhuis stel ik voor zijn motie 
(31305, nr. 347) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Ginneken c.s. (31305, nr. 
343). 

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, de ChristenUnie, het CDA en 
BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Hoop/Koerhuis (31305, nr. 
344). 

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 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-Koerhuis/Van Ginneken (31305, 
nr. 346). 

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

In stemming komt de motie-Kröger/De Hoop (31305, nr. 
349). 

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

In stemming komt de motie-Bontenbal/Van Ginneken 
(31305, nr. 350). 

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