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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
In aanwezigheid van een groot aantal statenleden van met name de statencommissie RGW,  is op 
maandag 27 september 2010 het gemotiveerde burgerinitiatief van mevr. Monique Janssens en mevr. 
Regina van der Meij c.s. met de titel “Stop Veefabrieken Utrecht”, aan de voorzitter van uw Staten 
overhandigd (de tekst van het burgerinitiatief is bijgevoegd). Het initiatief wordt volgens de indieners 
gesteund door ruim 15.000 burgers in de vorm van ondertekende petities (een voorbeeld van een 
dergelijke petitie is bijgevoegd). 
 
Verordening Burgerinitiatief 
Voor de te doorlopen procedure van het burgerinitiatief is de Verordening Burgerinitiatief Provincie 
Utrecht van 2002 relevant. In een notendop worden de belangrijkste procedurele aspecten 
weergegeven. Het burgerinitiatief dient allereerst aan een aantal voorwaarden te voldoen. 
Zo dient het verzoek schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van PS. Het verzoek dient 
tenminste een nauwkeurige omschrijving en toelichting te bevatten van het burgerinitiatief, de 
gegevens van de verzoeker(s) en een lijst van namen etc. die het verzoek van de initiatiefnemers 
ondersteunen. Daarnaast is een burgerinitiatief slechts geldig als tenminste 1.500 burgers het initiatief 
steunen. Daarbij mag het initiatief geen onderwerp betreffen dat niet behoort tot de bevoegdheid van 
uw Staten. Tevens mag geen sprake zijn van een klacht of bezwaar. 
 
Voor wat betreft de verdere procedure is van belang dat uw Staten in de eerstvolgende vergadering (25 
oktober 2010) na de indiening van het initiatief beslissen of het burgerinitiatief op de agenda van de 
vergadering van uw Staten wordt geplaatst. Indien uw Staten vaststellen dat het verzoek geldig is, dan 
wordt het verzoek voor de eerstvolgende vergadering daaropvolgend (22 november 2010) van uw 
Staten geagendeerd. Voor die vergadering wordt de verzoeker eveneens uitgenodigd en heeft hij 
gelegenheid om het initiatief mondeling nader toe te lichten. Zo spoedig mogelijk nadat Provinciale 
Staten een besluit genomen hebben over het burgerinitiatiefvoorstel wordt dit bekend gemaakt. In dit 
besluit geven Provinciale Staten het verder te volgen traject aan. De Verordening schrijft niet voor hoe 
Provinciale Staten verder met het burgerinitiatiefvoorstel omgaan (bij voorbeeld verwijzing naar een 
statencommissie ter inhoudelijke voorbereiding,  het doen van nader onderzoek of het vragen van 
advies aan het college van Gedeputeerde Staten). 
 

Geldigheid Burgerinitiatief “Stop Veefabrieken Utrecht” 
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De griffier heeft het verzoek getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht. Op 
basis van deze toetsing wordt uw Staten voorgesteld het verzoek geldig te verklaren en te agenderen 
voor uw vergadering van 28 juni a.s. De verzoeker en plaatsvervanger voldoen aan de gestelde eisen 
en er is geconstateerd dat het vereiste aantal van 1500 initiatiefgerechtigden in zeer ruime mate is 
overschreden. Het onderwerp (beleid in verband met megastallen) behoort tot de bevoegdheid van 
Provinciale Staten. Het burgerinitiatiefvoorstel is nauwkeurig omschreven en van een toelichting 
voorzien. 
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Besluit 

Besluit van 25 oktober 2010  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de griffier, nummer 2010INT200263; 
 
Gelezen het burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht”;  
 
Overwegende dat aan de vereisten gesteld in de Verordening Burgerinitiatief van Provinciale Staten 
van Utrecht is voldaan;  
 
Gelet op de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht;  
 

Besluiten:  
 
- vast te stellen dat het burgerinitiatief “Stop veefabrieken Utrecht” geldig is;  
 
- het burgerinitiatief  voor hun vergadering van 22 november 2010 te agenderen; 
 
- de statencommissie Ruimte, Groen en Water te verzoeken hen te adviseren hoe verder om te gaan 
met het burgerinitiatief ten behoeve van hun vergadering van 22 november 2010 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 


