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De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw

vergadering. Wij hebben vandaag een bijzondere

vergadering en ik heet daarom onze gasten zeer

bijzonder welkom. U bent getuige van het afscheid

van 38 Statenleden. Om zeker te weten dat wij

morgen niet te maken krijgen met een lege zaal, is

eerst het woord aan de heer Van den Oosten, die

namens de commissie voor de geloofsbrieven ver-

slag zal doen van het onderzoek van de geloofs-

brieven.

Onderzoek geloofsbrieven van de voor de nieuwe

zittingsperiode benoemde leden van Provinciale

Staten van Utrecht.

De heer VAN DEN OOSTEN (VVD): Mijnheer de

Voorzitter! De commissie voor de geloofsbrieven

heeft 63 geloofsbrieven onderzocht. De conclusie

van de commissie is - op één uitzondering na; daar

kom ik zodadelijk op terug - dat voor alle 63 leden

tot toelating kan worden besloten. De namen heb

ik alle voor mij liggen en liggen tevens ter inzage.

De uitzondering waarover ik sprak, betreft de heer

Jongsma van de fractie van het CDA. Hij verblijft

momenteel in het buitenland, maar hij zal morgen-

ochtend op tijd terug zijn om zijn handtekening te

plaatsen. Derhalve kan voor de heer Jongsma wor-

den besloten tot toelating.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik dank de com-

missie voor de verrichte werkzaamheden.

Afscheid vertrekkende Statenleden.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde: het vertrek

van 38 Statenleden. Het verschil tussen het aantal

van 38 Statenleden en de zo-even genoemde 63

Statenleden keert morgen terug als Statenlid.

Staten van Utrecht, geachte gasten, vrienden, fami-

lie en belangstellenden.

Vanaf deze plek heet ik u welkom bij het afscheid

van 38 Statenleden. De verkiezingen worden wel

“Het feest van de democratie” genoemd. Als je

echter in de dagen daaraan voorafgaand als provin-

cie zo goed als weggeschreven wordt in de pers,

vraag je je af wat er van dat feest van de democratie

overblijft. Vanaf deze plek zou ik dan ook eens

helder willen zeggen dat alle uitspraken over de

Statenverkiezingen en over de belangstelling van

kiezers daarvoor, op zichzelf genomen - kort door

de bocht gezegd - best hun redenen kunnen heb-

ben. Dat wil echter nog niet zeggen dat daarmee

ook het belang - of de afwezigheid van het

belang - van de provincie is bewezen. Niets is min-

der waar; daarover valt meer te zeggen en dat zal ik

morgen dan ook graag doen bij de installatie van de

nieuwe Staten van Utrecht. Bij die installatie zal

namelijk helder moeten zijn dat die nieuwe Staten

niet voor niets zijn gekozen, dat zij belangrijk werk

hebben te verrichten, dat dit soms gebeurt in de

wetenschap dat er niet veel belangstelling voor hun

werk is, maar dat het niet wil zeggen dat het niet

belangwekkend-voldoende is. Het is wel een reden

om na te blijven denken over wat wij daarmee zou-

den moeten. Zonder vooruit te willen lopen op

hetgeen ik daarover morgen wil zeggen, zou het

onze democratie niet misstaan als er een vervolg

zou komen op de commissie Elzinga. Dan kan nog

eens nagegaan worden welke praktische oplossingen

wij kunnen bedenken om een versteviging te krij-

gen in ons drielagenmodel in het staatsrecht, zoda-

nig verstevigd dat meer geschreven kan worden

over hetgeen de provincie doet dan dat allerlei

betweterige standpunten worden opgeschreven over

het belang van provinciale verkiezingen.

Vandaag is het een feestelijk bijeenkomst, want

eigenlijk is het elke vier jaar een beetje oud en

nieuw; en oud en nieuw is feest. Niet ieder vertrek

daarbij uit de Staten is gebaseerd op een vrijwillige

keuze, maar dat is nu eenmaal politieke werkelijk-

heid.

Wij nemen vandaag ook afscheid van de Staten-

periode van 1999-2003, een periode waarin uw

Staten een omslag hebben gemaakt. Een omslag die

wij hebben gewild en niet een omslag die is aange-

schreven. Het is een omslag geweest van het werken

van een taakgerichte organisatie naar een resultaat-

gerichte organisatie, want ook al zijn resultaten

soms niet zichtbaar, zij zijn er wel. Aan ons de taak

deze resultaten te zichtbaar te maken en zichtbaar

te houden. Met andere woorden: een omslag naar

een provincie die niet alleen doet wat moet, maar

die daarnaast regelt wat nodig is en daarvoor con-

crete resultaten boekt. Wij hebben daarin vooruit-

gang geboekt; Agenda 2010: een belangrijke naam

voor een aantal projecten, waarin wij extra geld

willen besteden aan extra inspanningen op het ge-
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bied van het provinciaal beleid. Daaraan heeft u,

vanuit de eigen politieke richting, met uw eigen

inzet de afgelopen vier jaar bijgedragen. Het zijn

belangrijke onderwerpen, die met zich meebrengen

dat wij beter zullen gaan denken in termen van

projectorganisatieaanpak.

Andere wapenfeiten zijn de verkoop van REMU en

UNA. Wat u daarvan ook moge denken, ze hebben

in elk geleid tot meer mogelijkheden voor zo’n

beleid. De lange termijn zal moeten aantonen of

degenen die daartegen waren het gelijk aan hun

zijde krijgen.

In uw periode is ook een belangrijke voorzet gege-

ven voor het streekplan. Tevens heeft het in uw

periode bol gestaan, jammer genoeg, van discussies

over bestuurlijke organisatie. Als dat “bol staan”

uiteindelijk leidt tot heldere keuzen voor ons drie-

lagenmodel en dat het vooral ook leidt tot het

geloof in enige hiërarchie in het openbaar bestuur,

dan is het die tol waard geweest. Soms echter denk

ik samen met u, dat het gaat om heel veel aan

onszelf, en niet aan de burger, verspilde energie.

Wij gaan straks ook met de nieuwe Staten de eer-

ste schreden zetten op het dualistisch pad. Ik zal

daarover morgen vanzelfsprekend nog een aantal

dingen zeggen. Dat levert nieuwe gebruiken en

wellicht ook nieuwe gewoonten op. Tot nu toe was

namelijk het afscheid nemen van vertrekkende

Statenleden een zeer overzichtelijke aangelegen-

heid; Statenleden die vervolgens ook tot het hogere

bestuurswerk werden geroepen en die tevens lid

werden van Gedeputeerde Staten werden, bleven

evenzeer lid van de Staten. Wat wij er individueel

en als fractie ook van mogen vinden, die tijden

zijn voorbij.

Gedeputeerden van buiten de Staten en het Staten-

lid dat zijn of haar Statenzetel opgeeft bij toetre-

ding tot Gedeputeerde Staten leveren de situatie

op dat Statenleden die in een nieuwe setting niet

meer terugkeren wellicht toch weer een plaats

kunnen innemen indien een partijgenoot tot gede-

puteerde van deze mooie provincie wordt be-

noemd.

Die situatie is misschien op een klein aantal van u

van toepassing. U weet het echter: ik mag en zal

mij er niet mee bemoeien. Ik ga daar niet over, dus

ik zie het wel.

Waar ik mij inmiddels in kan verheugen, is dat de

collegiale verhoudingen in het Statenwerk tussen

lijsttrekkers, fractievoorzitters en ondergetekende,

zodanig collegiaal zijn dat ik mij zeer betrokken

voel.

Hoe het ook zij, de verkiezingen van vorige week

dinsdag geven aanleiding om maar liefst 38

leden - precies 60% van de Staten - nog eens even

kort voor het voetlicht te halen vanwege hun zelf-

gekozen vertrek, soms na een lange of zelfs zeer

lange staat van dienst, of omdat de kiezer nu een-

maal gelijk heeft. Voor ik mij met genoegen van die

taak zal kwijten, wil ik allereerst het vertrek van

twee commissieadviseurs memoreren:

- De heer Stein, die zich namens de IP in de com-

missies Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) en

Water en Milieu (W&M) heeft ingezet.

- De heer Sangers, die de afgelopen periode voor

de SP de honneurs heeft waargenomen in de

commissie Zorg en Welzijn (Z&W) heeft waar-

genomen.

Graag dank ik beiden voor hun inzet.

Vervolgens moet ik afscheid nemen van iemand

waarvan wij geen afscheid willen, kunnen, zullen of

ooit moeten nemen. Dat is de heer Rombouts. Hij

vertrekt weliswaar als Statenlid, maar het bestuur-

lijk zitvlees is hem nog zo eigen, dat wij nog niet

van hem af zijn. Dus op een passend moment, ge-

achte gedeputeerde, komen wij daarop terug. Ik sla

u dus over.

Vervolgens wil ik graag alle Statenleden kort iets

toevoegen. Ik mag u vragen daarna mijn kant op te

komen, want u krijgt als Statenlid allemaal de roe-

mer. De roemer is een karakteristiek glas, in het

verre leden al bekend en gebruikt als een symbool

van bestuur; bij waterschappen treft men ze veel

aan. Het is een glas, waarbij ik altijd maar denk dat

het rond gaat nadat de besluiten zijn genomen. Die

roemer, het speciale cadeau dat alleen Statenleden

krijgen, reik ik u graag uit.

Daarnaast is het mij een voorrecht een aantal uwer

te mogen decoreren. Voor degenen die niet inge-

wijd zijn in het decoratiestelsel, zeg ik erbij dat het

niet zo is dat ik elke Statenvergadering een lijstje

heb, dat ik plusjes en minnetjes zet en dat ik na vier

jaar denk: dat Statenlid wel en dat Statenlid niet. Zo

werkt het niet.

Het volksvertegenwoordiger zijn vergt extra inzet,
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vaak ten koste van veel vrije tijd. Het is lastig om in

dezen de inzet te meten, maar een belangrijke

maatstaf is wel het uithoudingsvermogen. Het uit-

houdingsvermogen van volksvertegenwoordigers

echter duidt ook op een grote betrokkenheid. Daar

ligt precies nu de terechte link tussen het aantal

jaren dat je als volksvertegenwoordiger hebt gefunc-

tioneerd en de vraag of men in aanmerking komt

voor een koninklijke onderscheiding. Daarbij tellen

wij de verschillende posities als volksvertegenwoor-

diger bij elkaar op. Tot zover deze uitleg.

Ik begin bij degene die het kortst in de Staten heb-

ben gezeten. Dat brengt mij vanzelf bij degene die

het langst in de Staten hebben gezeten.

Mevrouw De Jongh: voor haar dus kort maar

krachtig. Kort maar krachtig, want in de afgelopen

maanden heeft zij zich ingezet voor de Staten van

Utrecht, naast haar raadslidmaatschap van Wijk bij

Duurstede. Zij heeft zich zeer serieus van haar kort-

stondige plicht gekweten. Vanwege het vertrek van

mevrouw Isenia kwam zij in de Staten. Zij verlaat

nu ook weer snel de Staten, zodat zij zich met haar

inzet kant wijden aan de gemeenteraad in Wijk bij

Duurstede. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat dit

nog steeds het Utrechtse is. Als dualisme ons name-

lijk iets moet brengen, is het een nauwere relatie

tussen de verschillende vertegenwoordigende orga-

nen. Dat is politiek.

Mevrouw De Jongh is wegens ziekte verhinderd,

maar ongetwijfeld zullen mijn woorden en de roe-

mer aan haar worden overgebracht.

Mevrouw Knipscheer: een korte statencarrière, ook

voor u. Dan moet je ook kort zijn als het gaat om

het afscheid; dat is nu eenmaal niet anders. Als

invaller heeft u, ondanks de onmogelijk korte pe-

riode, toch uw lidmaatschap waargemaakt. Ik weet

dat u erover na moest denken het lidmaatschap

voor zo’n korte periode te aanvaarden, maar een

statenstoel kan niet onbezet blijven. Dus is het te-

recht dat u uw verantwoordelijkheid heeft opge-

pakt. Dat was lastig genoeg, want u heeft genoeg

aan uw hoofd; u heeft drukke werkzaamheden als

ondernemer en toch was u altijd aanwezig. Naast

uw eigen drukke werkzaamheden als ondernemer,

mag vermeld zijn dat het partner-zijn van een

rondreizend, waarnemend burgemeester - welke

post weigert hij eigenlijk in dit land? - een extra

accent is voor het feit dat u toch tijd heeft gevon-

den om kort, maar met genoegen wat ons betreft,

in ons midden te verkeren..

U ziet, ik ken mevrouw Knipscheer langer dan dat

zij Statenlid is. Dit ter voorbereiding op de andere

Statenleden …

Mevrouw Bosch, ik zeg het nog eens: kort, maar

krachtig. Zo mag ik ook uw optreden in de Staten

typeren. In de korte periode dat u zeer actief was,

heeft u zich voornamelijk beziggehouden met het

dossier Nieuwbouw Provinciehuis. Een onderwerp,

waarover in dit huis, soms voor besluitvorming uit

en in verkiezingscampagnes, nog veel gesproken zal

worden. Mevrouw Bosch, u kwam in juni van het

vorige jaar in de Staten en u hebt besloten nu weer

weg te gaan. Uw korte aanwezigheid, maar ook juist

de bemoeienis met ons huis, doet ons zeggen dat

wij u met lede ogen zien gaan.

Mevrouw Bloemendaal, ook voor u een korte pe-

riode in de Staten. U hebt uw ervaring als raadslid

van Bunschoten meegenomen, en dat scheelt voor

zo’n korte periode. U bent al gemeenteraadslid van

Bunschoten sinds 1986.

In mei vorig jaar, dat was wel een lustrummoment,

bent u lid geworden van de Staten. Waarom een

lustrummoment? Eigenlijk hebt u een gedeputeerde

opgevolgd. Ik kijk niet in zijn richting, maar onge-

twijfeld zit de heer Kok te glimmen nu ik hem

noem.

Mevrouw Bloemendaal, u heeft zich ervoor ingezet

om u in korte tijd in te werken en dat heeft u op

niet onverdienstelijke wijze gedaan. En wat u daarin

zeker siert, en daarvoor zit u ook in de Staten, was

dat u goed was voorbereid bij het voor het voetlicht

brengen van VVD-standpunten.

Wij danken ook u voor uw inbreng en ook voor uw

bereidheid om zo’n korte periode te overbruggen.

Mijnheer De Winter, als vakbondsman in hart en

nieren en met een achtergrond in de Groningse

strokarton, als ik het zo mag zeggen, is de verlei-

ding groot u als de ‘Utrechtse Fré Meis’ neer te

zetten. Dat zal ik echter niet doen. Wie geïnteres-

seerd is in de werkelijke achtergronden, kan ik het

lezen van het boek “De Graanrepubliek” aanbeve-

len. U zult het ongetwijfeld gelezen hebben.
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Het gaat natuurlijk wat ver die vergelijking te ma-

ken, maar feit is wel dat u in de twee jaar dat u in

de Staten hebt gediend, mede-initiator was van het

Provinciaal Armoedebeleid. Dat verdient waarde-

ring.

Naast uw statenlidmaatschap was u tevens fractie-

voorzitter van GL in de gemeenteraad van Nieuwe-

gein. In deze functie zult u ook verdergaan, want er

is binnen uw partij sprake van een tijdelijke

gedoogsituatie omdat, wat GL betreft, het Staten-

en het raadslidmaatschap niet behoren te worden

gecombineerd. Tijdelijk dus – gelukkig ook, ter

linkerzijde: gedogen. Daar zou ik veel van kunnen

zeggen en in de pers heb ik mij wel eens een voor-

stander van die scheiding getoond. Ik herhaal die

woorden dus nog maar eens. Ik dank u voor uw

inzet.

Mevrouw Begemann, u heeft er altijd voor gezorgd

dat het eigen PvdA-profiel duidelijk naar voren

kwam. Dat is lastig als je fractievoorzitter bent en

nog lastiger als je fractievoorzitter bent in een coali-

tie. U slaagde er echter in dat PvdA-profiel goed te

combineren en kennelijk ook goed te vertalen in

coalitietermen. Deze combinatie is niet altijd even

gemakkelijk. U wist dat goed te verenigen en uw

politieke speerpunten lagen voor zo’n coalitie soms

op lastige gebieden; op het gebied van volkshuisves-

ting, sociale woningbouw, opvang van zwerf-

jongeren en recreatie.U hebt zich ook als fractie-

voorzitter bewogen getoond, in die zin dat het u

aan het hart ging als een debat verliep op een saaie

manier of als een debat uitliep in lange betogen,

waarvan je je afvroeg waar de democratische essen-

tie bleef.

Die bewogenheid hebt u ook laten zien in uw

fractievoorzitterschap. U hebt dat meerdere keren,

ook in het Seniorenconvent, als uw onrust tot uit-

drukking gebracht. U bent gedreven, goed geïnfor-

meerd en tot op de detail zeer betrokken bij

sociaalzwakkere groepen in de samenleving. Ik mag

u graag danken voor uw inzet voor de Staten van

Utrecht.

Mijnheer Boersma, als woordvoerder voor energie-

zaken, monumenten en cultureel erfgoed, in het

kader van de begroting en de Kadernota heeft u

zich op kundige wijze van uw taak gekweten. Al

voor 1999 had u zich als eerste opvolger op de lijst

warmgelopen voor het Statenlidmaatschap. U

kwam dus goed beslagen ten ijs. U kwam met name

naar voren als woordvoerder bij de verkoop van de

UNA. Op alle terreinen waarop u zich heeft ingezet,

heeft u de afgelopen vier jaar blijk gegeven van

grote deskundigheid, brede oriëntatie en ook een

vooruitziende blik. En die zaken wist u te combine-

ren met een praktische inslag. Dat laatste is zeker

waardevol op het gebied van de financiën. Wij dan-

ken u zeer voor uw inzet.

Mevrouw Bont, voor uw partij voerde u het woord

op het gebied van cultuur, kunst en onderwijs.

Vorig jaar heeft u het VVD-geluid vertolkt tijdens

de behandeling van de verlengingsduur van het

Milieubeleidsplan 1998-2002.

In uw optreden bent u, zoals ik het zie, steeds be-

scheiden geweest. U trad niet steeds op de voor-

grond. En mag ik het eens zeggen: dat is een schone

eigenschap voor een politica. Van de andere soort

zijn er namelijk soms wel eens te veel. U heeft in

die bescheidenheid blijk gegeven van een grote

deskundigheid, maar ook van een vasthoudendheid

op de terreinen waarvoor u binnen de fractie uw

aandacht had. Wij danken u zeer voor uw inzet de

afgelopen vier jaar.

Mevrouw De Bont, het CDA kent traditioneel twee

soorten mensen: bierdrinkers en jeneverdrinkers.

Maar met uw komst, mevrouw De Bont, werd deze

cultuur radicaal verbroken, want een waterdrinker

had zich onder de CDA-statenleden gemengd. Wij

hebben u in de afgelopen periode leren kennen als

een bevlogen statenlid. U hebt zich vooral ingezet

voor zorg, milieu en water. Maar u was ook een

bevlogen en betrokken statenlid en u was veel aan-

wezig op de niet-verplichte momenten. Dat siert

Statenleden en dat doet statenleden alvast hunkeren

naar het dualisme. Ik hoop dat u dat ook blijft

doen in de gemeenteraad van Nieuwegein, waar nu

uw accent zal liggen. Ik wens u daarmee veel succes.

De heer Van den Broek, een van de laatste authen-

tieke agrariërs in de CDA-fractie. Zo mag u gety-

peerd worden, mijnheer Van den Broek. U kwam

dan ook onvervroren op voor de eigen achterban,

ook als het moest bij andere onderwerpen. Maar

met een plezierige nuchterheid en met een mooie

recht-voor-z’n-raap-mentaliteit. Dat spreekt aan,

het treft altijd doel en het gaat ergens over.

Op het terrein van het landelijk gebied en met
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name voor de boeren heeft u zich in de Staten zeer

ingespannen. Aan de actualiteit, aan het belang van

het onderwerp, hoef ik u nu niet te herinneren. De

kabinetschef is net afgereisd naar Barneveld om dat

de zaak zich daar steeds ernstiger wordt.

Bij uw werk keek u steeds verder dan het boeren-

bedrijf. U had namelijk ook oog voor de gezinnen

en hun belangen. Ook het leefbaar houden van de

kleine kernen in de provincie staat hoog op uw

agenda. Het siert u. Wij danken u voor uw inzet

daarbij, en niet te vergeten, als ik dat eens vanuit

mijn rijksportefeuille mag zeggen: uw vurig plei-

dooi voor het behoud van de vrijwillige brandweer

in Westbroek mag ik onderstrepen, te meer ook

omdat bij grote branden ondersteuning wordt ver-

leend aan Tienhoven. Dat ik daar vlak bij woon,

doet niet ter zake.

Mijnheer Dekker, om André Hazes te citeren: “Het

is tijd, de hoogste tijd”, maar u wordt wel bedankt

voor vier jaren spraakmakendheid. Dat was u, een

spraakmakend lid van de Staten. U dacht soms

sneller dan u sprak, en u dacht daarom en u sprak

daarom ook in conclusies. Ik moet zeggen dat ik

van tevoren was gewaarschuwd, maar ik heb er

alleen maar plezier aan beleefd. Inderdaad was u af

en toe nogal onverwachts in uw reacties en wisse-

lend in coalities, maar het gemak waarmee u soms

uw gedachten over een onderwerp toevertrouwde

aan een van de collega’s, siert u zeker.

U was ook het prototype van iemand die zeer direct

problemen van inwoners hier op tafel legde. Het

siert u, want dat zou misschien meer moeten ge-

beuren. Het mag te hopen zijn dat het dualisme

daar meer de deuren voor opent.

Ik wil u danken, mijnheer Dekker, voor die vier

onconventionele jaren. Overigens, voor zover ik in

de geschiedenis van de provincie Utrecht heb kun-

nen nagaan, bent u de eerste vertegenwoordiger

geweest van een Inwonerspartij in de Utrechtse

Staten. U schreef daarmee geschiedenis. Dat kunt u

terecht op uw conto schrijven. Dat u samen met

mij de enige goede smaak over oude auto’s deelt,

siert u wel het meest. (Hilariteit)

Mijnheer Doelwijt, u was onze enige politieke tand-

arts. Ik weet niet of u vanuit uw beroep een relatie

zag, maar u hebt nooit tevoren gevraagd of wij voor

uw bijdrage een verdoving wilden. Terwijl er dos-

siers zijn, waarbij dat soms wel nodig is: de

baggerberging. Ook daar hebt u de relatie met uw

beroep toch voor waar genomen, want in de kwes-

tie met Amersfoort zult u waarschijnlijk gehandeld

hebben in de gedachte dat je een gegeven paard niet

in de bek mag kijken.

Een ander onderwerp dat u zeer aan het hart lag,

was het voeren van een zuiver financieel beleid.

Bovendien hebt u binnen uw fractie als fractievoor-

zitter ook het nodige werk verzet en dat was niet

altijd even gemakkelijk. Uw statenwerk heeft zich

met name gekenmerkt door hard werken: er zijn en

veel doen, naast uw dagelijks werk. Een goede

dossierkennis en een behoorlijke dosis werklust; ik

zei het al. Wij zullen daarom uw inzet en het effect

daarvan node missen.

Mevrouw Knaap, een Statenlid dat sterk is op de

inhoud en met korte, krachtige to-the-point-

verhalen een bijdrage levert, is een statenlid om

trots op te zijn. En dat zijn wij. U was altijd goed

voorbereid en u speelde een sterke rol binnen bij-

voorbeeld de commissie Zorg & Welzijn. Veel

waardering wil ik ook uitspreken voor uw voorzit-

terschap van de commissie Bestuur & Middelen. U

heeft dat gedaan gedurende een jaar, overgenomen

van de heer Renzema. Dat is een lastige taak, omdat

in het voorportaal van de Statenvergadering eigen-

lijk alles besproken moet worden in te weinig tijd

en met gedeputeerden aan uw zijde, die liefst alle-

maal het eerste punt op de agenda willen zijn. Dat

is lastig, ook lastig naar collega-statenleden toe. U

hebt dat met verve gedaan. De combinatie met uw

sterke rol op de inhoud van uw portefeuille, brengt

mij tot de conclusie dat wij u node zien gaan als

Statenlid.

Het is mij een eer en een genoegen om ook in aan-

sluiting op eerdere verdiensten in vertegenwoordi-

gende organen, te melden dat u daarvoor konink-

lijk wordt onderscheiden. Ik speld u de versierselen

graag op. (Applaus)

Mijnheer Monrooij, u was positief kritisch inzake

de verhoging van de opcenten op de motor-

rijtuigenbelasting. En wat culturele onderwerpen

betreft kon u zich vaak vinden in de principiële

opstelling van de SGP.

Verder zet u zich in voor het Nieuwegeinse. U heeft

het het college van Gedeputeerde Staten lastig ge-

maakt met het afgewezen subsidieverzoek voor de
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oude sluis van Vreeswijk. En zie daar, het levert het

volgende op: u bent wethouder van Nieuwegein.

U stond bekend, en dat heb ik ook ervaren, als een

spitsvondig financieel man van uw fractie. Het ver-

haal gaat dat u ten behoeve van de continuering

van een project inzake milieueffecten in 2001 van

Gedeputeerde Staten een vrijbrief kreeg om de be-

nodigde middelen voor deze kleine ongedekte post

te vinden. Deze kleine nog niet-gedekte uitgave

vergeleek u met een ‘lik lángs de jampot’. Daarente-

gen vond u de begrotingswensen van de grote par-

tijen veel weg hebben van een ‘vinger ín de jampot’.

Gezien het eindresultaat overigens mag het duide-

lijk zijn dat u niet enkel de lachers op uw hand had.

Succes verder in het Nieuwegeinse. Met dank.

Mevrouw Oosterhuis, in uw statenperiode hebt u

zich ontpopt als een bewogen en betrokken staten-

lid. U was lid van uw fractiepresidium en u voerde

het woord over de Agenda 2010. De nota over de

presterende provincie had ook uw aandacht en

evenzo woningbouw en de zendmasten-

problematiek. Om maar even een paar voorbeelden

te noemen.

Uw recente betrokkenheid bij het dossier Lintire

getuigt van uw aandacht voor de belangen. Betrok-

kenheid waarvoor je als voorzitter extra aandacht

hebt bij de vraag: “Hoe werkt dat, betrokkenheid

van statenleden en het bestuur dat beslissingen

moet nemen?” Dat is belangrijk in de democratie.

U heeft zich van uw taak gekweten. U heeft daaraan

veel tijd en moeite gespendeerd.

Wij nemen vandaag afscheid van u, omdat de uit-

slag van de verkiezingen daartoe opdracht gaf.

Daarin kan nog verandering komen, dat weten wij,

maar het hangt onder meer af van wat de komende

periode in het onderhandelingsproces over een

nieuw college zal worden besloten. Daarover van

mijn kant geen bespiegelingen. Dank voor uw inzet.

Mijnheer Renzema, uw interessegebieden en tevens

de speerpunten binnen uw statenwerk waren het

openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. Verder

was u lid van de commissie Ruimte & Groen en u

bent technisch voorzitter geweest van de commissie

Bestuur & Middelen. Uw inbreng daar en ook tij-

dens het overige statenwerk kan gerust als degelijk

en zeer deskundig worden gekenschetst. U voerde

onder meer het woord over het BRU, een belangrijk

onderwerp in de afgelopen jaren, maar ook, en het

is eerder genoemd, de behandeling en samenstelling

van de Agenda 2010, en zeker ook in het verlengde

van de discussies over het BRU het rapport van de

commissie Geelhoed.

Het is jammer dat u na een periode van vier jaar

vertrekt, vanwege uw inzet en de resultaten, maar

ook omdat wij mensen met een achtergrond als de

uwe, uit het bedrijfsleven, in het algemeen met lede

ogen zien gaan. Onze dank.

Mijnheer Rüter probeert nog te komen.

Mijnheer Van de Sande, één moet de beste zijn,

want voor de notulist was u altijd de makkelijkste

spreker. Helder en kritisch, zonder opvulling, en

uw inzet in de commissies Zorg & Welzijn, Wegen,

Verkeer & Vervoer werd alom gewaardeerd. U was

wat men noemt een stille kracht, met de nadruk op

‘kracht’. Het werk dat u verzet heeft, speelde zich

voor een groot deel af in de achtergrond; niet altijd

zichtbaar, maar evenwel zeer belangrijk. Zeer be-

dankt voor uw inzet.

Mijnheer Van der Wilt, over u wordt gesproken als

een fractieleider die zijn leden de ruimte liet om

zich te ontplooien. Daarnaast is de precisie waar-

mee u werkte, alsmede de grote dossierkennis als

commissielid, zeker niet onopgemerkt gebleven. U

staat bekend als een serieus en hardwerkend man,

die zo nu en dan moeite had met de mate waarin

Statenleden gebruik maakten van hun spreekrecht,

vooral bij zaken die in commissieverband ruim-

schoots aan de orde waren geweest. U gaat te vroeg

weg; het dualisme komt morgen.

Er wordt de kleine christelijke partijen wel eens

lichtelijk verweten dat zij zich wentelen in het eigen

christelijke wereldbeeld, mijnheer Van der Wilt.

Wat daarvan waar zij, het gaat zeker voor u niet op.

U was bereid en in staat om zogezegd over de

schutting te kijken - zo heb ik het ervaren – en ver-

bindingen te leggen tussen wat wenselijk is vanuit

eigen kring en wat mogelijk is in het compromis.

Het siert u. Ik zeg het graag ter gelegenheid van uw

vertrek.

Mijnheer Odijk, in de Staten bent u voor GL de

woordvoerder geweest op de terreinen van recrea-

tie, nutsvoorzieningen en cultuur. U was een posi-

tief kritisch statenlid, die het gevoerde beleid altijd

toetste aan het beleid van de eigen partij. Binnen



- 19 maart 2003, pag. 17 -

uw fractie nam u ingewikkelde dossiers voor uw

rekening. Met name op het UNA-dossier hebt u

zich geprofileerd. U deed dat betrokken en vanuit

uw achtergrond is dat een moeilijke opgave, want u

was niet voor de verkoop van het ‘tafelzilver’. U zag

echter ook de realiteit onder ogen. U heeft mede

bevorderd dat de opbrengsten van de verkoop blij-

vend ten goede komen aan de gemeenschap. U

heeft zich in uw bijdragen ook vanaf deze plek van

betrokkenheid gekweten, ook als u het pad kruiste

van de voorzitter, die een enkele maal ook via u de

Staten tot de orde moest roepen. Het deerde u niet;

u kruiste door, en terecht. Het was uw koers.

Kortgezegd: als wij aan u terugdenken, zeggen wij:

goede analyses, goede oplossingen. Met dank.

Mevrouw Brouwer, u was zeer betrokken vanuit uw

eigen politieke perspectief, maar ook metterdaad

betrokken. Concrete en praktische voorstellen kwa-

men namelijk van uw hand als het ging om

duurzaamheid en kwaliteit van onze samenleving.

Als vice-fractievoorzitter speelde u ook binnen de

GL-fractie een belangrijke rol. Het thema waarmee

u zich misschien nog wel het meest hebt verbon-

den, was het water. Daarvoor heeft u zich hard

gemaakt en ik heb begrepen dat u uw politiek-

bestuurlijke interesse wellicht zult verschuiven rich-

ting waterschap. Ik denk dat men u daar gerust met

open armen kan ontvangen voor een groene in-

breng in waterschapsvraagstukken. Zeer belangrijk.

Ik wens u daarbij veel succes.

Het is mij een genoegen om u voor uw langdurige

inzet voor de volksvertegenwoordiging te melden

dat u daarvoor koninklijk bent onderscheiden. Ik

speld u de versierselen graag op. (Applaus)

Mevrouw Buursema, voordat u in de Staten van

Utrecht kwam, heeft u zich al verdienstelijk ge-

maakt in de lokale politiek als raadslid en wethou-

der in Nieuwegein. In de Staten heeft u zich laten

kennen als een groot specialist op het terrein van

recreatieschappen - zeer belangrijk in onze provin-

cie – en op het terrein van het Utrechts Bureau

voor Toerisme - zo niet belangrijker. Wij hebben

daar nog veel te winnen en nog veel te gaan.

U bent zeer actief geweest op het gebied van de

ouderenzorg, een heel andere kant van onze samen-

leving. In uw statenwerk was u een groot voorstan-

der van bestuurlijk handelen; meer dan politiek

handelen. Dat moet een benoemd bestuurder als

muziek in de oren klinken. U zult het begrijpen. U

keek naar de feiten en u zocht naar pragmatische

oplossingen. U dacht in eerste instantie niet aan

gescheiden politieke kleuren. Het siert u. Wij zeg-

gen u daarvoor dank.

Het is ook in uw geval een groot genoegen voor mij

om te melden dat u voor uw langdurige inzet te-

recht koninklijk bent onderscheiden. Ik speld u

graag de versierselen op. (Applaus)

Mijnheer Hooijer, wat was ik trots op u toen ik in

de krant uw laconieke reactie las op het feit dat de

fractie niet groot genoeg werd, ten koste van u.

Maar, afhankelijk van de uitkomst van de college-

onderhandelingen, zou het er misschien nog van

kunnen komen. Wat doe je daar echter als voorzit-

ter mee? Moet je daarop gokken? De VVD zou er

wel blij om zijn als ik die gok daarop zou zetten, zo

denk ik, maar je kunt je het beste neutraal opstel-

len. Dus neem ik afscheid van u. Bovendien, het is

nooit weg om bij een andere gelegenheid nog een

keer aardige woorden in uw richting te spreken.

U hebt zich van uw statenwerk gekweten, vanzelf-

sprekend als het ging om de zorgsector, gelet op uw

dagelijkse besognes, maar ook op andere terreinen.

Mag ik herinneren aan mijn eigen portefeuille:

Veiligheid. Wij hebben elkaar daarover altijd graag

bijgepraat. Voor de VVD en voor de Staten levert u

een waardevolle bijdrage op dat gebied; op beide

terreinen. Daarnaast bent u in de Staten zeer be-

trokken bij vele evenementen buiten de statenzalen

om. Ook u bent zo’n statenlid dat ook op niet-

verplichte momenten veel wordt gezien. U hebt

zich ook gericht op de commissie Beleidsaudits en

op het vlak van financiën, en daar hebt u zich een

kundig en nauwgezet Statenlid getoond. Het wordt

wellicht vervolgd, maar tot zo ver bedankt.

Mijnheer Jansen, u heeft zich met name voor een

viertal zaken ingespannen. In de eerste plaats ver-

meld ik: mijn nevenfuncties. Het moet toch voor u

een opluchting zijn dat u eindelijk de belangen-

verstrengeling tussen het raadslidmaatschap en het

Statenlidmaatschap … (Hilariteit)

Een bevrijding.

Wat de andere zaken betreft, zeg ik u dat wij ook

spijt kunnen hebben over uw vertrek. U bent een

volksvertegenwoordiger pur sang, en die kan zich

op verschillende manieren uitdrukken: een luis in

de pels, horzel als het moet. Dat klinkt misschien
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onaardig, maar dat is het niet. Uw partij krijgt na-

melijk nogal eens het verwijt lukraak vragen af te

vuren, maar u verstaat de kunst precies daar te

prikken waar ook wat te prikken valt. Heel goed.

Het spel der democratie moet gespeeld worden, ook

als het prikt en ook als meerderheden spreken. Het

hoort er allemaal bij.

U maakte zich verder ongerust over rechtsbescher-

ming van ambtenaren. Terecht. Mede dankzij uw

inzet is de klokkenluiderregeling binnen de provin-

ciale organisatie tot stand gekomen. In de derde

plaats vindt u al die dure consultants niet nodig.

Tot slot: u heeft zich tot het laatste moment verzet

tegen de verkoop van de UNA en de REMU.

Vier wapenfeiten, met daaromheen het omhulsel

van een gedreven man, die ter zake zeer kundig is,

zeer betrokken en die de functie van volksvertegen-

woordiger hier in de Staten van Utrecht meer dan

waargemaakt heeft. Wij zullen u missen, ook al

deed dat prikken wel eens pijn. Met respect en met

dank nemen wij afscheid van u.

Mevrouw Rambocus, op voorhand zeg ik u dat

iemand helemaal uit Suriname overgekomen is om

een foto van u en mij te maken en dat diegene

reeds voor de vergadering heeft verzocht of ik het

niet te snel wilde afhandelen. Dus als ik u straks

langdurig in de armen klem, …. is dat iets dat mis-

schien wel eens in mij opgeweld heeft, maar in dit

geval is het te danken aan een ander.

Mevrouw Rambocus, uit de Staten, maar niet uit

beeld. U heeft vanuit de Staten van Utrecht de

overstap gemaakt naar de landelijke politiek: de

Tweede Kamer. Wij zullen u missen. Naast uw

inzet voor economie en regionale televisie in

Utrecht, hebben wij u leren kennen als een groot

voorvechtster van mensenrechten, en terecht: een

onderwerp dat aandacht blijft vragen in deze we-

reld. In deze moeilijke tijden is aandacht voor dat

onderwerp belangrijker dan ooit. Wij zullen u ook

missen als het gaat om de sociale aspecten, de

gezelligheidsaspecten van de Staten.

Wij wensen u veel succes bij uw werk in de Tweede

Kamer. Ik hoop u nog vaak op het politieke strijd-

toneel terug te zien, al was het maar omdat

Utrechtse Kamerleden ook geacht worden te den-

ken aan Utrecht. Wij hebben geen districtenstelsel,

maar u kunt het er op uw plek wel van maken. Zeer

bedankt.

Mijnheer Dircksens, uw optreden kenmerkte zich

door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat

uitte zich tijdens uw laatste statenperiode vooral

door uw gedegen werk op de dossiers van de regio-

nale radio en televisie en de kwestie van de

bibliotheekcentrale. U stak uw mening over het

dualisme trouwens niet onder stoelen of banken. U

was ertegen: ronduit onzin.

De heer DIRCKSENS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij zijn nu sinds een week dualistisch, dus ik

leg mij neer bij de wet.

De VOORZITTER: Kijk eens aan, zij zijn zo trouw

bij de VVD. Ook aan de eigen standpunten trou-

wens. Prachtig, zo hoort het ook.

Mijnheer Dircksens, wij hebben u leren kennen aan

uw rijgedrag, moet ik zeggen, met uw onafscheide-

lijk motor, waar op de tank uw voornaam, Koen, is

geplakt. Het is voor een VVD-er toch heel wat om

op een dergelijke manier het autoverkeer te ontlas-

ten. Het siert u wel.

Wij danken u voor uw inzet hier in de Staten, voor

uw langdurige inzet als volksvertegenwoordiger.

Het is mij een genoegen ook u te kunnen melden

dat u daarvoor koninklijk bent onderscheiden. Ik

speld u de versierselen gaarne op. (Applaus)

(De heer Rüter komt ter vergadering.)

Mevrouw Ewoldt, in 1991 maakte u de overstap

van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede naar

de Staten van Utrecht. Binnen de CDA-fractie heeft

u zich een bindende factor getoond. Ook binnen de

Staten. U staat bekend om veel aanwezigheid op

niet-verplichte momenten. Maar ook een aanwezig-

heid die gericht is op onderlinge contacten, op

onderlinge samenhang. U ontbrak zelden of nooit

op bijeenkomsten en bij gelegenheden.

Voor het CDA was u woordvoerster op het gebied

van de zorg. Daar straalde ook uw zorg bij af: zorg

voor zorg. Bij dat onderwerp heeft u namelijk een

grote betrokkenheid getoond. Dat gold ook voor

het cultureel erfgoed, want met name voor het kas-

teel Amerongen – een van de prachtigste monu-

menten in deze schitterende provincie - heeft u zich

zeer ingespannen. Als interim-voorzitter van dat

bestuur waardeer ik dat natuurlijk zeer.

Wij zien u node gaan. Wij danken u voor uw inzet

voor de Staten.
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Ook ten aanzien van u is het een genoegen u te

mogen melden dat u voor uw langdurige inzet als

volksvertegenwoordiger koninklijk bent onderschei-

den. Ik speld u graag de versierselen op. (Applaus)

Mijnheer Rüter, in de afgelopen jaren hebben wij u

leren kennen als een deskundig woordvoerder met

een groot groen hart. Daarbij schuwde u de uitge-

stoken hand naar uw opponenten niet en probeerde

u er altijd samen uit te komen. Beroemd is uw sa-

menwerking met de heer Van den Broek van de

CDA-fractie. Het overleg tussen u beiden leidde

vrijwel altijd tot een voorstel waarmee beide par-

tijen zich konden verenigen. Dat is knap.

Verder staat u bekend als een van de initiators van

de Utrechtse invulling van de Ruimte-voor-Ruim-

teregeling. Uw bijdragen, zo zeg ik nadrukkelijk als

voorzitter, waren prettig om naar te luisteren, om-

dat u eerder iets vertelt dan dat u iets voorleest.

Goede betogen in het politieke debat zijn belang-

rijk; die spelen ook de grootste rol.

Ik overdrijf niet, denk ik, als ik stel dat uw vertrek

links en rechts wordt betreurd. U heeft uw tijd

nodig in de top van de Triodos Bank en wij zullen

daarom als linkse en groene bankier wellicht nog

van u horen. Dank u zeer.

Mevrouw Haak, als ik goed ben geïnformeerd – en

dat ben ik over het algemeen – was u het eerste

vrouwelijke statenlid voor de partij die gedurende

de rit ‘ChristenUnie’ is gaan heten. Hoewel u wars

bent van positieve discriminatie ten opzichte van

vrouwen, toch was u in de politiek groot voorstan-

der van een meer representatieve afspiegeling van

de bevolking. Dat hoort ook zo in een democratie.

De democratie is iets dat voor ligt in uw hart. U

hebt zich – bij het eerste kennismaken – zeer ge-

kweten van uw rol bij de betrokkenheid van de

Staten. Voor de rolopvatting van de Staten voor dat

onderwerp in de commissies heeft u zich zeer inge-

spannen.

Niet onvermeld mag blijven dat u als waarnemend

fractievoorzitter in de periode 1995-1999 in een

moeilijke periode voor uw fractie een cruciale rol

heeft gespeeld in het blijven functioneren van de

fractie. Je zou kunnen zeggen: Luctor et Emergo.

Tot slot, het is mij ter ore gekomen dat u niet ver-

trekt omdat u ‘het wel gezien zou hebben’. Dat zou

een te respecteren argument zijn. U vindt echter

zelf dat het tijd is om plaats te maken voor een

nieuwe garde. Het siert u, maar het is wel jammer

dat u vertrekt. Wij hebben u namelijk leren kennen

als een betrokken en als een heel puur politica, en

bovendien gewoon als een leuk mens. Bedankt.

Ik wilde dat laatste even laten doordreunen, om

vervolgens met veel plezier te melden dat het Hare

Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de

Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. (Applaus)

Mijnheer IJsbrandij, als echte Amsterdammer in

Utrecht heeft u zich gemanifesteerd als een gepokt

en gemazeld bestuurder met een vrolijke noot. En

met hardnekkigheid. Op veel dossiers hebt u laten

merken dat u bleef doorgaan. Ook als het ging om

de vraag of u de laatste wedstrijd FC Utrecht – Ajax

mocht bijwonen. Het lukte niet.

U bracht echter niet alleen uw beroepsmatige erva-

ring op het gebied van volkshuisvesting mee, maar

ook uw Amsterdamse humor. En dat is belangrijk.

Humor, en zeker ook een Bourgondische stijl

– wijnkennis is een niet onbelangrijk element in het

leven – en als het gaat om humor, geldt dat zeker

ook in de politiek.

Tijdens de herindeling van Maartensdijk was u daar

wethouder. Dat was niet makkelijk; het is lastig om

op zo’n moment met twee petten te opereren. U

had het daar wel moeilijk mee, maar u hebt zich op

goede wijze van uw taak gekweten.

U hebt hier in de Staten zitting gehad in diverse

commissies. Bij Bestuur & Middelen ontpopte u

zich als sparringpartner bij de treasury functie, een

belangrijk onderwerp. Voor uw maatschappelijke

verdiensten bent u reeds in 1998 koninklijk onder-

scheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik

meld het nogmaals gaarne. Wij zijn u vanuit het

Utrechtse zeer veel dank verschuldigd voor uw inzet

hier in de Staten. Onze dank.

Mijnheer De Ranitz, u bent met name opgevallen in

de vorige statenperiode, toen u met voorkeur-

stemmen in de Staten bent gekomen. Dat is op

zichzelf een knappe prestatie. Dat zegt iets over de

relatie met dat deel van de provincie waar u woont.

Bekend is ook uit die tijd, dat u als inwoner van

Vleuten sterk gekant was tegen de toen voorgestelde

herindeling. En politici die ergens sterk tegen gekant

zijn, verdienen respect. Wat je echter niet vaak ziet,

is dat politici daar consequenties aan verbinden. U

wel. U bent na de herindeling verhuisd naar Baarn.

Ook daar bent u weer in de politiek neergestreken.
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Wij denken aan u terug als iemand die zich ingezet

heeft voor het statenwerk op vele terreinen: verkeer

en vervoer, milieu, cultuur en welzijn. Uw betrok-

kenheid bij het wel en wee van de Staten en bij

lastige discussies zoals die over herindeling, staat

ons goed in het geheugen. Wij danken u daar zeer

voor.

Mijnheer Wagenaar, in uw twaalfjarig lidmaatschap

van de Staten bent u gepokt en gemazeld in de

politiek. Wat zeer in uw opstelling is te prijzen, is

dat u zowel oppositie voerde als meebestuurde. U

voerde geen oppositie om de oppositie, en u wist

voortdurend deze verschillende verantwoordelijk-

heden zuiver uit elkaar te houden. Met respect heb

ik daar regelmatig naar geluisterd, want die instel-

ling kwam goed en helder uit de verf tijdens uw

mondeling optreden.

U wist als geen ander politieke relevantie uit zaken

te halen, maar die er ook in te brengen. En dat is

politiek op z’n breedst. Wat is politiek relevant en

wat kan politiek relevant gemaakt worden?

Uw zeer ruime ervaring en uw zekere optreden

maakten vervolgens dat u als een van de weinigen

in dit huis, dat mag ik toch zeggen, met scherpe

interrupties de heer Van den Oosten de baas kon.

Moet ik meer zeggen?

Ik mag inderdaad meer zeggen, want met veel ple-

zier zeg ik dat ik u voor uw langdurige inzet voor

de volksvertegenwoordiging uw koninklijke onder-

scheiding mag opspelden. (Applaus)

Mevrouw Wuurman, wij hebben u leren kennen als

zeer betrokken en actief sociaal-democratisch. Waar

u zit is helder. De rode roos prijkt op uw hoofd.

Het is misschien het beste symbool van wat ik zeg:

u, als actief sociaal-democratisch statenlid.

U was een van die leden, of het nu goed uitkwam

of niet, die overal acte de présence gaf. Dat verdient

waardering voor die lange periode van twaalf jaar.

Een absoluut wapenfeit van u is, en u voelt het al

aankomen, het fietspad Veendaal-Rhenen. Het niet-

aanleggen van dat fietspad was jarenlang een doorn

in uw oog. Nu is het niet gemakkelijk om het aan-

leggen van een fietspad voor elkaar te krijgen, maar

als je opponent daarin gedeputeerde Kok is, dan is

het wel een dubbele prestatie als uiteindelijk dat

fietspad er toch komt. Maar als u dan ook zelf de-

gene bent die het fietspad mag openen, dan laat het

zien dat de PvdA en de VVD elkaar altijd weten te

vinden – zeg ik tegen de heer Kok - en dat siert u.

Regelmatig hebt u voor dat fietspad de heer Kok

achter zijn broek gezeten. En met resultaat, want in

1995 mocht u het zelf openen. Over concrete resul-

taten gesproken.

Verder hebt u zich onder meer hard gemaakt voor

welkomst- en tot ziens-borden in onze provincie. Ik

heb wel eens gezegd: geen onderbord ‘Zachtjes

rijden’, want u bent er zo weer uit. Dat was echter

niet nodig; de files houden je hier lang genoeg vast.

U heeft zich daarvoor sterk gemaakt en die gereali-

seerd. U heeft zich ook sterk gemaakt voor regio-

nale televisie en voor de Provinciale Bibliotheek-

centrale.

Wij danken u zeer voor uw actieve inzet en het is

mij een genoegen ook u te kunnen melden dat u

voor uw langdurige inzet als volksvertegenwoordi-

ger koninklijk bent onderscheiden. (Applaus)

Mijnheer Van den Berg, als oud-lid van de Eerste

Kamer herken ik de staatsrechtelijke precisie die uw

optreden in de Staten kenmerkte. Dat siert u in de

eerste plaats en dat zullen de Staten na vandaag ook

node missen, want met uw zestienjarig staten-

lidmaatschap, met uw ervaring als burgmeester en

met uw expertise uit de gezondheidszorg en volks-

huisvesting, bent u, mag ik het zo zeggen: een brok

gestolde ervaring, waarop de Staten lang hebben

kunnen bogen.

Vanuit uw politieke richting is het christelijke poli-

tieke denken en doen steeds herhaald en steeds

geprononceerd naar voren gebracht; een vast on-

derdeel in uw politiek opereren. Als je dat niet goed

doet, wordt het een rituele dans. Zo niet bij u. Ik

heb respect voor de manier waarop u uw waarden

en daarmee uw kijk op normen een praktische plek

wist te geven.

Voor de wijze waarop u zich voor gezondheidszorg,

volkshuisvesting, kerk en politiek heeft ingezet,

heeft het Hare Majesteit in 2000 al behaagd u te

bevorderen tot Ridder in de Orde van Oranje

Nassau. Ik heb u toen de onderscheiding met ge-

noegen mogen opspelden.

Nu is dan na een zeer lange en vruchtbare periode

een einde gekomen aan uw Statenlidmaatschap, aan

uw grote betrokkenheid bij het besturen van dit

land, aan uw grote betrokkenheid bij de provincie

Utrecht. Voor die inzet en die betrokkenheid wil ik

u zeer nadrukkelijk danken. (Applaus)
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Mijnheer Boone, evenals uw collega Van den Berg

heeft u het volk zestien jaar gediend hier in de Sta-

ten. In de periode dat ik hier aanwezig ben, heb ik

u leren kennen als een zeer betrokken statenlid.

Wat u erg goed gedaan hebt, is het vertegenwoordi-

gen van de Amersfoortse belangen - belangrijk in

een provincie die de naam van de hoofdstad

draagt -, maar ook in bredere zin de belangen van

de oostzijde van de provincie. Zo heeft u ook op

heel zuivere wijze het geluid van uw sector binnen

het bedrijfsleven laten horen. Niet door één belang

te behartigen, maar op een verantwoorde wijze,

ingebed in een bredere politieke afweging. Dat is

belangrijk, moeilijk, maar als het goed gebeurt

krijgt het respect en vervolg.

U heeft zich de afgelopen periode met name bezig-

gehouden met het Milieubeleidsplan. En vooral op

het gebied van water heeft u zich zeer verdienstelijk

gemaakt. U bent iemand die de grote lijn in de

gaten houdt, en dat is op zich al zeer verdienstelijk

in dit huis, maar u vergat op de juiste momenten

ook niet heel cruciale details. Samengevat ging het

u om politieke relevantie.

U heeft de Staten van Utrecht, zoals ik zei, maar

liefst zestien jaar gediend. Dat verdient veel respect

en wat dat buiten kijf verdient, is een koninklijke

onderscheiding. Ik speld u die graag op. (Applaus)

Mevrouw De Wit, de nadruk in het Statenwerk lag

met name op groene onderwerpen. In uw optreden

was u vooral dat wat de meeste mensen niet als

beeld van de provincie voor ogen hebben. Kort en

bondig, to the point en op hoofdlijnen. Ook lette u

op helder en eenvoudig taalgebruik, en dat is be-

langrijk, vooral ook opdat stukken leesbaar zouden

zijn. Een belangrijke opgave in de politiek-bestuur-

lijke omgeving als de provincie.

U heeft zich zeer verdiept in, en daarover voerde u

ook het woord, onder meer het

Bereikbaarheidsoffensief Randstad en het

Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht.

Mevrouw De Wit, wij nemen afscheid van u onder

dankzegging voor uw inzet gedurende de laatste

drie jaren voor de Staten van Utrecht. Die dank is

echter breder en die wordt ook breder en nadruk-

kelijk onderstreept, omdat u een langdurige inzet

als volksvertegenwoordiger heeft laten zien. Met

genoegen rijk ik u de koninklijke onderscheiding

daarvoor uit. (Applaus)

Daarmee heb ik iedereen gehad. Ik kan mij voor-

stellen dat sommigen van u het idee hebben dat ik

iemand vergeten ben, maar er zijn mensen waar je

maar niet van af raakt, ook al zou je willen. Tenzij

het kiesbureau gelijk heeft. Ik schat het echter in op

een tussentijds vertrek.

Mijnheer de nestor van de Staten, u bent niet over-

geslagen en ik wil u ook niet overslaan. Dat u ech-

ter weggaat, had ik nooit verwacht.

Ik zal het proberen kort te houden, anders wordt

het zo’n ‘Heintje-Davids-verhaal’. Ik moet straks

namelijk ook nog naar u luisteren, heb ik begrepen.

Bovendien is bondigheid niet eenvoudig voor

iemand die al statenlid was, lang voordat de jongste

ambtenaar hier in huis geboren moet zijn.

Sinds 1974 was u Statenlid, maar meer nog: van

1983 tot 1999 was u gedeputeerde. Want alleen

maar zo’n periode statenlidschap houdt zelfs een

Van den Oosten niet vol. Misschien ligt ook wel

zijn ‘finest moment’ in het gedeputeerdenschap.

Maar na het gedeputeerdenschap hebt u zich

andermaal van uw politieke taak gekweten en werd

u fractievoorzitter. Onverwachts, althans voor mij.

In die periode van gedeputeerdenschap bent u ook

terecht onderscheiden; een prachtige onderschei-

ding trouwens: Ridder in de Orde van de Neder-

landse Leeuw.

U was wethouder in Maarssen, inwoner van Maars-

sen; dat siert u. U bent eigenlijk dus ook onze poli-

tieke dinosaurus. Die zijn weliswaar uitgestorven,

maar ik kan mij niet voorstellen dat uw politieke

ambities zijn uitgestorven. Duwer op de lijst, dat is

tot 2003 een begrip geweest dat wij allemaal begre-

pen. Het zal mij echter niet verbazen als wij vol-

gend jaar zullen zien dat je als duwer ook iets an-

ders kunt zijn. Ik voorspel maar, ik weet het niet.

Mijnheer Van den Oosten, als er iemand is in de

Staten met een ragfijn politiek gevoel, dan bent u

het wel. U bent in staat – in de beperkte ervaring

die ik toen rijk was, ben ik er getuige van geweest –

om een hele Koepelnotitie te torpederen omdat er

twee verkeerde woorden in staan. U kunt zelf tek-

sten maken, waarmee je alle kanten uit kunt. Maar

u kunt ook teksten maken waaraan qua haar-

kloverij geen jurist kan tippen. Geruststellende

gedachte is dat u geen jurist bent en het naar alle
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waarschijnlijkheid ook niet zult worden. Niet meer,

maar ja, je weet het met Van den Oosten nooit.

U beheerst ook het politieke spel als geen ander. Als

er iets geregeld moest worden, was men bij u aan

het goede adres, zowel als bestuurder en als staten-

lid. Actief in het netwerk, voor serieuze dingen en

voor gezellige dingen. Vooral in de laatste periode

hebt u natuurlijk met uw zware, bestuurlijke en

politieke bagage de grote lijnen weten uit te zetten

en te volgen. Daarbij weet u feilloos de politieke

angel uit het debat te halen of die er juist in te

brengen als dat zo uit kwam. Uw ervaring heeft u

wat dat betreft nooit in de steek gelaten.

Uw gezondheid wel eens. Dat heeft u beide keren

weten te overwinnen en beide keren keerde u terug

op het strijdtoneel dat u zo lief is: het strijdtoneel

van de politiek tot in Den Haag aan toe.

U bent ook een meester in het vasthouden aan uw

eigen partijlijn. U blijft dan heel rustig, u gaat niet

in op een aanval van de andere zijde, maar u her-

haalt in alle rust uw eigen stelling nog eens. Of Den

Haag en met name uw VVD-Den Haag daarmee

altijd zo ingenomen was en daaraan herinnerd wil

worden, is vers twee. Wat zij zich zeker herinneren,

is uw hardnekkigheid. Als je dat maar voldoende

blijft, dan blijft er van een standpunt ook wel wat

over.

Mijnheer Van den Oosten, ik zei het al, voor uw

talrijke wapenfeiten en uw grote en langdurige inzet

bent u onderscheiden als Ridder in de Orde van de

Nederlandse Leeuw. Hoger kan niet. Jammer eigen-

lijk dat ik die onderscheiding zelf niet heb mogen

opspelden. Wij denken met genoegen terug aan uw

inzet voor de Staten, ook aan de momenten waarop

u ons wist te verstrooien met humor. Zeer belang-

rijk.

Ik dank u als voorzitter van deze Staten voor uw

buitengewone inzet, voor die 29 jaar, waarvan 15

jaar als gedeputeerde. U hebt zich zeer verdienste-

lijk gemaakt voor deze provincie.

Persoonlijk dank u voor uw wijze van optreden als

loco-commissaris toen ik hier aantrad. Ik heb daar

zeer veel aan gehad, de manier waarop u mij tege-

moet bent getreden en de manier waarop jij, Cees,

ook informeel hebt meegekeken en af en toe wat

hebt ingefluisterd. Ik ben je voor die vriendschap-

pelijke benadering zeer dankbaar.

Het meekijken is jou op het lijf geschreven. Mee-

kijken, in de zin van: moeten wij nog iets doen aan

het tijdstip van de vergadering, of moeten wij nog

iets doen aan het standpunt van de PvdA? Voor

beide had je belangstelling.

Je hebt je bovendien als nestor zeer van je taak

gekweten. Als nestor heb je wel degelijk invulling

gegeven aan een extra verantwoordelijkheid naar de

voorzitter toe. Ook daarvoor ben ik je zeer dank-

baar. Het is mij dan ook een eer en genoegen om je

als nestor van de Staten in deze afscheidsséance het

woord te geven. Ik dank je zeer voor je inzet, als

statenlid, maar nogmaals: ook als collega. (Applaus)

Het woord is aan de nestor van de Staten.

De heer VAN DEN OOSTEN (VVD): Voorzitter,

collega-statenleden, dames en heren. Ik wil namens

de Staten beginnen de collega’s van harte te felicite-

ren, die uit de handen van onze voorzitter een ko-

ninklijke onderscheiding hebben gekregen. Van

harte gefeliciteerd daarmee, ook namens de Staten.

Jullie hebben dat van harte verdiend en ik wil jullie

er graag aan herinneren dat het de gewoonte is dat

iemand die een koninklijke onderscheiding krijgt,

bij zich thuis een borrel schenkt, daar vrienden en

kennissen voor uitnodigt, maar zeker de fractie-

voorzitters uit de Staten. (Hilariteit)

Voorzitter, u heeft het al gememoreerd: vandaag

nemen de Staten die geïnstalleerd zijn op

13 april 1999, dat was dus nog in de vorige eeuw,

mijnheer IJsbrandij, afscheid. En vandaag zijn er

eigenlijk in deze Staten geen politieke fracties; van-

daag zijn de Staten eigenlijk verdeeld in twee groe-

pen. De eerste groep zijn de statenleden die morgen

weer geïnstalleerd worden. De tweede groep zijn de

statenleden die niet terugkomen, omdat zij niet

opnieuw verkiesbaar waren, dat zelf niet wilden of

het zijn degenen onder ons die vanwege de

verkiezingsuitslag niet herkozen zijn. En het is

vooral die laatste groep natuurlijk die vandaag met

weemoed in het hart het provinciaal bestuur gaat

verlaten. Uit het oog is overigens ook hier niet uit

het hart. Maar toch.

Maar toch, voorzitter, een middag van terugdenken

aan de vele plezierige contacten, want immers met

alle politieke verschillen in deze Staten, zijn de on-

derlinge verhoudingen in de Staten van Utrecht
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uitstekend. En daar zijn wij trots op. Het is ook een

middag om onze ambtelijke organisatie te bedan-

ken voor alle hulp en bijstand die de Staten in de

afgelopen vier jaar mochten ondervinden. En het is

ook een middag om vast te stellen dat er in de afge-

lopen zittingsperiode geweldig veel is gebeurd. Er

kan bij het openbaar bestuur, of althans bij een deel

daarvan, ook vreugde zijn over wat niet is doorge-

gaan. Ik noem maar het rekeningrijden …

Een middag om terug te denken aan de goede de-

batten, bijvoorbeeld over dat rekeningrijden, over

het ontwerpstreekplan, debatten over de begrotin-

gen, de kadernota’s. Ook de verkoop van de REMU

herinneren wij ons nog als de dag van gisteren.

Debatten, soms op het scherp van de

snede- mijnheer Jansen - maar altijd met respect

voor elkaar en voor ieders mening. Zo hoort dat en

zo doen wij dat ook in de Staten van Utrecht en

ongetwijfeld zullen de nieuwe Staten dat ook doen.

Een middag, waarin het ook belangrijk is wat deze

Staten achterlaten voor onze opvolgers, of zo u wilt,

zeg ik tegen mijnheer Rombouts: “Welke erfenis

geven wij mee?” Nu weet ik wel dat je een erfenis

moet verdelen op een regenachtige middag, zeg ik

tegen mijnheer Van Bergen, maar voor de gelegen-

heid doen wij het nu toch maar.

Vijf voorbeelden.

Een gezonde financiële situatie. Ik noemde het u al.

Een gezonde financiële situatie, ook in het meer-

jarenperspectief, en wie kan daarop bogen? Een

ontwerpstreekplan voor de periode 2005-2015. De

nieuwe Staten dienen dat werk af te maken. Dat is

geen eenvoudige opgave in een provincie met wei-

nig ruimte, waar vele belangen tegen elkaar moeten

worden afgewogen. Het ontwerp heeft echter alles

in zich om dat te laten slagen. Een derde voorbeeld:

er is veel meer geld voor infrastructuur beschikbaar

gekomen. Ook een hoofdprobleem in onze Staten.

Natuurlijk als vierde voorbeeld: Agenda 2010. Met

daarop projecten waarvan onze inwoners tot in

lengte van jaren profijt hebben, want dat was ook

de bedoeling met Agenda 2010. Daar zullen de

nieuwe Staten zeker verschillende keren over spre-

ken.

Vooral moet worden gezegd dat in de lange ge-

schiedenis van onze mooie provincie bij het aftre-

den van de Staten zo veel extra geld kon worden

doorgegeven aan de opvolgers. Ik doel daarmee

natuurlijk op de middelen die vrijkomen door de

verkoop van de REMU. U, het nieuwe college en de

nieuwe Staten zitten er niet alleen warmpjes bij,

maar ook geweldig rijk.

Voorzitter, het is een middag waarop wij het niet

hebben over politieke stromingen. Wij hebben ei-

genlijk in de Staten te maken met twee groepen.

Maar ook in een tijd waarin er internationaal zo

veel aan de hand is, heb ik mij toch verstout om

het daarover heel even te hebben. Ik heb voor de

gelegenheid iets samengesteld en ik heb dat speciaal

gedaan voor mijn goede vriend, Henk van den

Broek, een echte agrariër pur sang in ons midden.

Ook voor hem heb ik dat gedaan: verschillende

politieke stromingen te noemen op basis van het

hebben van twee koeien en de productie daarvan;

economische en politieke systemen.

Het socialisme: je hebt twee koeien en je geeft er

één aan je buurman die geen koeien heeft en die

ook niet melken kan.

Het communisme: je hebt twee koeien en de rege-

ring neemt ze allebei af en geeft je een beetje melk.

Het fascisme: je hebt twee koeien, de regering

neemt ze allebei af en verkoopt je melk.

Bureaucratie: je hebt twee koeien, de regering

neemt ze af, schiet er eentje dood, melkt de andere

en giet dan de melk weg.

Het Amerikaanse systeem: je hebt twee koeien, je

verkoopt er één en je dwingt de andere om melk

voor vier te geven. Je verbaast je vervolgens als het

beest dood neervalt.

Het Russische systeem, ook interessant om samen

te stellen: je hebt twee koeien, je telt ze en ontdekt

dat je er vijf hebt. Je telt ze opnieuw en ontdekt dat

je er dertig hebt. Je telt ze opnieuw en ontdekt dat

het er zeventien zijn. Je stopt met tellen en je opent

je vierde fles whisky op die middag.

Het Franse systeem, ook hoogst actueel: je hebt

twee koeien en je vindt ze de belangrijkste koeien

ter wereld. (Hilariteit)

Het Vlaamse systeem, dat mag natuurlijk ook niet

ontbreken: je hebt twee koeien en alleen die in het

midden lopen worden telkens gemolken.

Tot slot, voorzitter, dacht ik aan hetgeen je tegen-

woordig allemaal meemaakt met de multinationals.

Wij noemen geen namen, mijnheer IJsbrandij.

Multinationals in zijn algemeenheid: je gaat inter-

nationaal, je hebt twee koeien, je verkoopt er drie
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aan een dochteronderneming in Korea en gebruikt

daarvoor het krediet dat je via je schoonmoeder

hebt aangevraagd bij een Brusselse bank. Vervolgens

voer je een ruil door met een Amerikaans bedrijf

om je vier koeien op te kopen en aan je terug te

schenken zodat je de belasting op de vijf koeien kan

terugvorderen. De subsidies die Europa je uitbetaalt

voor de melk van je zes koeien investeer je via een

stroman in je Koreaanse dochteronderneming. En

in je jaarrapport geef je acht koeien aan met een

optie op een negende. Je verkoopt drie koeien om

een Amerikaanse kwekerij te kopen en wordt ver-

volgens op de Amerikaanse veemarkt ontmaskerd

omdat je eigenlijk niets van koeien weet, want je

stallen staan leeg.

Weg met die flauwekul. Een serieus onderwerp dat

zeker ook genoemd mag worden: de bestuurlijke

organisatie, waar de Staten ook veel aandacht aan

hebben geschonken. Ik zie dat voor mij: wij gaan

weer terug, mijnheer Van den Berg, naar het huis

van Thorbecke. Ik zie de benedenverdieping, ik zie

de eerste verdieping en ik zie de bovenverdieping,

het middenbestuur. En wat is er nu in de loop van

de jaren gebeurd? Laat ik het kort samenvatten,

want wij hebben er geweldig ingewikkelde nota’s

over, dames en heren.

Wat er gebeurd is, is dat die benedenverdieping het

plafond heeft vertimmerd, het plafond is lager ge-

worden en degenen die op de eerste verdieping zit-

ten hebben de vloer verhoogd. En er is dus als het

ware een laag tussen geschoven. Wat is nu in de

loop der tijd gebleken? Dat degenen die daar bene-

den werkten alsmaar hun hoofd stootten en dege-

nen die daar boven werkten alsmaar struikelden

over de drempel, want zij hadden weliswaar de vloer

verhoogd, maar de deuren zijn hetzelfde gebleven.

En nu heeft het college met het Utrechts Model,

mijnheer Lokker, daarvoor een oplossing gevonden,

mede in het landelijk wetgevingstraject, want de

Kaderwet gaat verdwijnen, om het bestuur in onze

provincie efficiënter te laten verlopen. Dat was een

heel nadrukkelijke wens van eigenlijk alle fracties in

de Staten. Daarom noem ik het hier ook. Het bete-

kent minder dubbel werk en de burger kan beter en

sneller worden bediend. Wij wensen de nieuwe Sta-

ten met dat model veel succes, want het zal heil-

zaam zijn voor iedere burger die met de overheid te

maken heeft.

Ik wil zeker ook vanmiddag iets zeggen over de

relatie met de politiek en de relatie met de pers. Wij

hebben altijd een wat haat-liefdeverhouding. Waar

wij wel aan hechten is dat wij te maken hebben met

een objectieve pers, die datgene wat wij hier aan de

orde hebben, ook objectief verwoord, zodat de

mensen, de burgers, de kiezers daar een keuze in

kunnen maken. Dat vinden wij prima. En als in

commentaren vervolgens de mening van een krant

wordt weergegeven, dan is dat ter verantwoording

van die krant. Wat wij niet willen is dat het verslag

en het commentaar door elkaar gaan lopen. En dat

is wat wij de laatste tijd zo hier en daar, naar mijn

gevoel, te veel aantreffen. En je weet nooit wat de

inkleuring van de pers eigenlijk betekent. Het kan

vaak een heel negatieve inkleuring zijn, voor een

positief gebeuren. Mag ik u daarvoor nu eens mee-

nemen naar een voorbeeld uit het verleden. De tijd

van kabinet Den Uyl. Wat gebeurt er?

Op een ochtend komt Van Agt zijn kamer binnen,

de vice-premier in die tijd, en die zegt tegen de

kabinetschef van het ministerie: Het is niet te gelo-

ven, het is helemaal geweldig. Ik was zo pas bij de

hofvijver en ik kan op het water lopen. Ik ben op

het water van de hofvijver gaan lopen naar dat

eiland in het midden! Praat er nu niet al te veel

over, want ik wil het nog een keer proberen; mor-

gen doe ik dat weer. Die kabinetschef verspreekt

zich en het komt toch in de pers. Den Uyl hoort

ervan en die waarschuwt ook nog wat mensen,

want iedereen wil hem wel kopje onder zien gaan

natuurlijk.

Wat gebeurt er de volgende ochtend? De heer Van

Agt loopt naar buiten, komt bij de hofvijver en de

hele vaderlandse pers staat om de hofvijver heen.

NOS-Journaal erbij, camera’s, wat u maar beden-

ken kunt aan kranten. Zelfs Radio Vaticaanstad is

aanwezig. En iedereen denkt: Dit gaat mis. En wat

gebeurt er? Hij stapt op het water en loopt opnieuw

naar het midden van de hofvijver, stapt op dat ei-

landje, zwaait vriendelijke naar iedereen en loopt

weer terug.

Nu, iedereen vindt het geweldig. Grote koppen in

de krant: Fantastisch, onze vice-premier kan op het

water lopen! Fantastisch gewoon. Extra uitzendin-

gen …. Wat denkt u dat het Utrechts Nieuwsblad

schrijft de volgende dag? Het Utrechts Nieuwsblad

kopt: “Van Agt weigert te zwemmen”. (Hilariteit)
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De Utrechtse Staten hebben een lange geschiedenis.

De Staten van Utrecht komen al voor in de Stichtse

Landbrief van 1375. Een brief die wij als het ware

kunnen zien als een eerste afronding van de tot-

standkoming van invloed van de inwoners op het

bestuur. Hoewel er natuurlijk in 1375 andere opvat-

tingen over democratie bestonden dan vandaag. Die

Stichtse Landbrief is wel eens de Grondwet van

Utrecht genoemd. Inderdaad komen in die brief

voor het eerst duidelijk de Utrechtse Staten naar

voren. De naam ‘Staten’ is dan al 50 jaar jonger,

maar het idee en de werkelijkheid stammen uit

1375. Ik noem dat jaartal 1375 omdat, als je denkt

aan de vier jaar die wij nu hier als zittingsperiode

hebben meegemaakt, en dat is goed op deze middag,

dat je als het ware een zucht bent in de geschiedenis.

Ik wil afsluiten met een gedicht, gemaakt en

opgelezen bij het vertrek van de Staten in 1974. Op

21 mei 1974 was er ook een afscheid van de Staten;

de periode 1970-1974. En ik zal u even vertellen hoe

dat toen ging. Toen werd er ‘s avonds door het col-

lege aan de vertrekkende Statenleden een mooi di-

ner aangeboden ….

De VOORZITTER: Nu alleen voor het college.

De heer VAN DEN OOSTEN (VVD): Ik moet u

zeggen, ik heb dat met de collega’s overlegd: onze

agenda’s zijn de komende dagen redelijk vrij …

Dat gedicht is toen speciaal vervaardigd door een

fractievoorzitter uit die tijd, een legendarische frac-

tievoorzitter. Een aantal onder ons zal zich die naam

zeker herinneren: de heer Schuttevaer. Hij schreef,

en het is vandaag eigenlijk nog toepasselijk:

O Statenlid, gij hebt ervaren hoe groot gij waart in

kracht

Hoeveel gij in slechts luttel jaren wel hebt tot stand

gebracht.

Helaas, uw arbeid raakt vergeten bij het voortgaan

van de tijd.

Geen mensenwerk, gij zult het weten, derft de eeu-

wigheid.

Een streekplan hebt gij aangenomen in het allerlaat-

ste uur,

Maar nieuwe plannen zullen komen, het wordt an-

ders op den duur.

En ook uw integrale visie, nog onlangs vastgesteld,

op het beleid van de provincie

Wordt eerlang neergeveld.

Waar zijn de knappe planologen, op wie gij hebt

vertrouwd?

Hun plannen werden omgebogen, verwoest, en

soms herbouwd.

Wij hebben het ervaren met schaamte en met pijn.

Nu zijn wij aan de dis verenigd in dit vertrouwd

gebouw.

Het heeft ons afscheidssmart gelenigd, al dragen wij

ook rouw.

Als vrienden gingen wij door het leven, geroepen tot

één zaak.

Naar het welzijn der provincie streven, dat was ons

aller taak.

Nog dikwijls toeven wij in gedachten in Utrechts’

Statenzaal,

Vergeef ons dit weemoedig smachten, gedenk ons

menigmaal.

En wees verzekerd, beste vrienden, wie luistert naar

mijn woord,

Dat vriendschap steeds mij blijft verbinden met u

tot wie ik heb behoord.

Dank u zeer.

(Applaus)

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, gewaar-

deerde gasten. Daarmee is een eind gekomen aan

deze Statenvergadering. Alvorens ik die zal sluiten,

mag ik u voorstellen dat de gedecoreerden zo met-

een als eersten de Statenzaal verlaten, zodat zij zich

kunnen opstellen voor de aansluitende receptie. Ik

nodig u daar uiteraard allen toe uit.

Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering te 16.49 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

Provinciale Staten van Utrecht op 7 april 2003.

De voorzitter,

De griffier,


