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Memorandum 

 

Datum : 13 januari 2011 

Aan : Statencommissie Ruimte, Groen en Water 

Van : Werkgroep RGW Burgerinitiatief   

Onderwerp : Oplegger met opmerkingen over behandeling van  het Statenvoorstel Besluit 
Burgerinitiatief “stop veefabrieken Utrecht” in cie. RGW van 24 januari 2011 

Beste Commissieleden, 
 
Hierbij treft u namens de werkgroep Burgerinitiatief (mevr. Bodewitz en de heren Kloppenborg, 
Konings, Seldenrijk en Van der Werff) het Statenvoorstel Besluit Burgerinitiatief  “Stop veefabrieken 
Utrecht” aan. Bij instelling van de werkgroep had u aangegeven dat de werkgroep de voorbereidingen 
moest treffen om te zorgen dat besluitvorming op 7 februari 2011 in de Staten mogelijk was. Daartoe 
heeft de werkgroep onder meer de deskundigenhoorzitting, het werkbezoek naar Brabant en ook dit 
conceptstatenvoorstel voorbereid. In het statenvoorstel wordt uitgebreid verslag gedaan van al deze 
stappen om te komen tot een gewogen oordeel over het burgerinitiatief. 
 
Wat betreft de behandeling van het statenvoorstel in commissie RGW van 24 januari 2011 nog het 
volgende. Het statenvoorstel legt sec het gevraagde in het burgerinitiatiefvoorstel ter besluitvorming 
aan u voor zoals de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht voorschrijft, en het statenvoorstel 
geeft als u instemt aan wat de volgende stap in het proces kan zijn.  
 
In de commissievergadering is het allereerst de bedoeling dat u de vraag beantwoordt of dit 
statenvoorstel rijp is om namens de commissie RGW aan de statenvergadering van 7 februari ter 
besluitvorming voorgelegd te worden? Of dat er nog zaken veranderd moeten worden of toegevoegd 
of weggelaten.  
Daarmee is het nog niet de bedoeling om het politieke debat over het burgerinitiatiefvoorstel al in 
extenso in de commissie te voeren. Daarvoor is vooral de Statenbehandeling bedoeld. 
 
Namens de werkgroep Burgerinitiatief zal de voorzitter reageren op de inbreng uit de commissie. Hij 
zal daartoe voor de duur van dit punt als voorzitter van uw commissievergadering worden vervangen.   
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de werkgroep burgerinitiatief, 
 
Bert van der Werff, voorzitter 


