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Stemmingen moties Aanpassing van 
het vergunningsstelsel voor opsporen 
en winnen van aardwarmte 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor 
opsporen en winnen van aardwarmte), 

te weten: 

- de motie-Kröger c.s. over de haalbaarheid van lithium- 
winning bij diepe geothermie onderzoeken (35531, nr. 28); 

- de motie-Grinwis/Erkens over een oplossing voor aard- 
warmteprojecten die in de knel dreigen te komen door de 
huidige maximale SDE++-realisatietermijn (35531, nr. 30); 

- de motie-Beckerman c.s. over ervaringen rond huidige 
geothermieprojecten meenemen bij nieuwe projecten 
(35531, nr. 31); 

- de motie-Beckerman c.s. over uitwerken hoe Staatstoe- 
zicht op de Mijnen standaarden voor geothermie gaat stel- 
len (35531, nr. 32); 

- de motie-Beckerman c.s. over investeren in een onafhan- 
kelijk wetenschappelijk kennisprogramma geothermie 
(35531, nr. 33); 

- de motie-Beckerman over een garantiefonds voor geo- 
thermiebedrijven (35531, nr. 34); 

- de motie-Boulakjar/Grinwis over de geothermiesector 
steunen bij het ontwikkelen van industriestandaarden, 
convenanten en procesafspraken (35531, nr. 35); 

- de motie-Boulakjar c.s. over geen nieuwe vergunningen 
voor gaswinning onder de Waddenzee (35531, nr. 36). 

(Zie vergadering van 17 februari 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Beckerman (35531, nr. 34) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat bij mogelijke faillissementen in de geo- 
thermiesector kosten blijven bestaan; 

constaterende dat voorkomen dient te worden dat de 
gemeenschap hiervoor opdraait; 

verzoekt de regering de mogelijkheden van een garantie- 
fonds te onderzoeken, waaraan bedrijven meebetalen en 
dat ingezet kan worden bij een faillissement van een geo- 
thermiebedrijf, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 40, was nr. 34 (35531). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (35531, nr. 28). 

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

In stemming komt de motie-Grinwis/Erkens (35531, nr. 30). 

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

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35531, nr. 31). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35531, nr. 32). 

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

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35531, nr. 33). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, het CDA, JA21, BBB 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 gewijzigde motie-Beckerman (35531, 
nr. 40, was nr. 34). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, het CDA en BBB voor deze gewijzigde motie heb- 
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 
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In stemming komt de motie-Boulakjar/Grinwis (35531, nr. 
35). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, 
de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, 
BBB 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-Boulakjar c.s. (35531, nr. 36). 

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

Tot zover de stemmingen. Ik schors een enkel ogenblik en 
dan gaan we over tot de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 
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