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Opening.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de 
vergadering. Ik heet u allen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de benoemde leden van Provinciale 
Staten. Zij moeten nog beëdigd worden. Ik heet 
ook bijzonder welkom hun familieleden, de men-
sen van de ambtelijke organisatie en de pers. 
Het is fijn dat u er allen bent.
Het is een heugelijke dag waarop wij na de verkie-
zingen nieuwe Provinciale Staten kunnen installe-
ren en beëdigen, zodat wij verder kunnen met het 
mooie werk voor onze mooie provincie Utrecht.
Het is fijn dat Kees de Kruijf aanwezig is na zijn 
ontslag uit het ziekenhuis.
We hebben een jarige in ons midden: Bram, de 
zoon van Remco van Lunteren is vandaag zeven 
jaar geworden. Hij heeft een mooie verjaardag hier 
in het provinciehuis. Van harte gefeliciteerd. 
(Applaus)
Er is bericht van verhindering ontvangen van me-
vrouw Fokker.

Vaststelling	agenda.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming stellen Provinciale Staten de agenda onge-
wijzigd vast.

Beëdiging	van	de	leden	van	Provinciale	Staten.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, dames en 
heren. "Voert selle wij en onse nacomelinghe, alle 
man lantrecht doen als in onsen Ghesticht ghe-
legen is…" oftewel "Wij en onze opvolgers zullen 
iedereen recht doen." Dit is een belofte uit 1375 
die nog niets aan geldigheid heeft ingeboet. Het is 
een belangrijke zinsnede uit de Stichtse Landbrief, 
de magna charta, oftewel de grote oorkonde, van 
onze provincie Utrecht, het begin van Provinciale 
Staten. Het was in het voorjaar van 1375 dat de 
toenmalige bisschop de drie standen – de geeste-
lijkheid, het ridderschap en de steden – privileges 
gaf in ruil voor het heffen van morgengeld, het 
heffen van belastingen. De bisschop beloofde 
geen gebieden, kastelen en ambten meer te ver-
panden. Bekleders van ambten moeten geboren 
zijn in het Sticht en voor aanvaarding een eed 
afleggen in de statenvergadering. De vergadering 
van de standen werd al snel de staten genoemd.

Vandaag legt u de eed af, als een van de opvol-
gers van de standen in 1375. In ruim zes eeuwen 
is er veel veranderd. We kennen geen standen 
meer en bovendien zijn de steden een stuk beter 
vertegenwoordigd. In 1375 golden alleen Utrecht, 
Amersfoort, Rhenen en later in Wijk bij Duurstede 
als echte steden. Vier eeuwen later, in 1786, toen 
de patriotten de macht in Utrecht hadden over-
genomen, ontstonden onder aanvoering van de 
steden twee statencolleges. Aan het Janskerkhof 
vormden de steden Utrecht, Wijk bij Duurstede en 
Montfoort en enige leden van de geestelijkheid en 
de ridderschappen het patriottistisch provinciebe-
stuur. De overgrote meerderheid van de geeste-
lijkheid, de ridderschappen en de afgevaardigden 
van Amersfoort en Rhenen, de prinsgezinden, 
vertrokken naar Amersfoort en vormden aldaar de 
Amersfoortse staten.

Vandaag installeren wij Statenleden uit achttien 
Utrechtse gemeenten en is er geen onderscheid 
meer in Statenleden. Stad en land horen bij elkaar 
en vormen één onafscheidelijk geheel, vormen één 
provincie Utrecht met een grote diversiteit aan 
landschappen en sterke economische topregio's, 
excellerend in kennis en innovatie, met onder 
meer een topuniversiteit Utrecht die dit jaar haar 
375 jarig jubileum hoopt te vieren. Een provincie 
waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een 
provincie die de moeite waard is om je daar als 
Statenleden voor in te zetten. Er zijn dus ruim zes 
eeuwen verstreken waarin veel veranderd is, ook 
voor de positie van de Staten en het werk van de 
Staten. De Utrechtse Staten maken vanaf 1375 een 
enorme ontwikkeling door en spelen sinds het 
ontstaan in 1375 afwisselend een aanzienlijke en 
op een ander moment een beperkte rol. Zij bleven 
echter altijd bestaan, want uiteindelijk overleef-
den ze de Bourgondische hertogen, de Spaanse 
bezetting en Lodewijk Napoleon. Keer op keer 
bleek dat ze nodig waren, keer op keer bewezen 
Provinciale Staten hun bestaansrecht. Hoe ze dat 
deden? Steeds weer pasten de Staten zich aan 
aan de uitdagingen van de tijd. Dat is ook wat we 
nu moeten doen, want ook vandaag zijn er grote 
uitdagingen. Uitdagingen die vragen om een effi-
ciënter, slagvaardiger een democratischer bestuur. 
Opnieuw komt er veel op ons af en is er genoeg 
te doen.
Natuurlijk hebt u de laatste maanden wat minder 
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met elkaar opgetrokken. U concurreerde immers 
om de gunst van de kiezer. Het is wel van belang 
dat we nu snel samen verder gaan, want we kun-
nen het ons niet veroorloven stil te blijven staan. 
We moeten aan de slag met onze prachtige na-
tuur, ons landschap, de landbouw, de woning-
bouwopgave, de bereikbaarheid, de economie en 
ons culturele erfgoed. Dat allemaal in het belang 
van onze inwoners, onze bedrijven en onze in-
stellingen. 

Ook als het gaat om de positie van de provincie 
Utrecht zelf moeten we knopen doorhakken als 
het gaat om een slankere overheid, de kerntaken-
discussie en de samenwerking in de regio. 
Al die vraagstukken vragen om daadkracht, vra-
gen om samenwerking. Samenwerking in onze 
Staten, samen met GS en samen met de ambte-
lijke organisatie, maar bovenal samen met onze 
partners buiten het provinciehuis, samen met de 
inwoners, samen met de bedrijven en instellin-
gen. Daar gebeurt het: buiten. Trek er dus op uit. 
Laat u informeren, spreek met onze inwoners, 
spreek met onze bedrijven, spreek met onze 
instellingen. Laat u leiden door inhoud. Natuur-
lijk geïnspireerd door uw politieke achtergrond. 
Voer daarover het debat in de Staten. Dat is goed 
en dat is gezond. Handel daarbij voortdurend in 
het belang van onze provincie Utrecht. 
Nogmaals: doe het samen en doe het met 
respect, want gezamenlijk hebben wij het 
meest te winnen. 
Ik wens u allen daarbij heel veel succes.

Om daartoe te kunnen overgaan, gaan we nu 
over tot het officiële gedeelte van de middag, 
namelijk het afleggen van de eed c.q. de belofte. 
Ik zal dat per fractie doen. Ik lees dan eerst de bij 
de wet voorgeschreven tekst voor. Die geldt voor 
alle Statenleden. Daarna vraag ik u per fractie 
naar voren te komen en na het noemen van uw 
naam te antwoorden met: "Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig" of "Dat verklaar en beloof ik." Ik 
verzoek u daarbij te gaan staan, voor zover mo-
gelijk. Ik vraag dat ook aan de belangstellenden.

Ik lees nu de bij de wet voorgeschreven tekst 
voor van de eed en belofte.
"Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik 
om tot lid van Provinciale Staten te worden be-

noemd, rechtstreeks noch middellijk onder welke 
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 
gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om 
iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte 
heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik ge-
trouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten 
zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van 
Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervul-
len."

Ik vraag de fractie van de VVD naar voren te ko-
men en na het noemen van uw naam antwoord 
te geven op de zo-even voorgelezen tekst.

Mevrouw ALSEM: Dat verklaar en beloof ik.
De heer BALEMANS: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer BARNEVELD BINKHUYSEN:  Dat ver-
klaar en beloof ik.
De heer KOCKEN: Dat verklaar en beloof ik.
De heer KONINGS: Dat verklaar en beloof ik.
De heer VAN LUNTEREN: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.
Mevrouw SMIT: Dat verklaar en beloof ik.
De heer TUIJNMAN: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VLAM: Dat verklaar en beloof ik.
De heer WEIERINK: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer EL YASSINI: Dat verklaar en beloof ik.

DE VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte en 
overhandig u allen een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van PvdA naar voren te komen 
en antwoord te geven op de voorgelezen tekst.

Mevrouw BLOM: Dat verklaar en beloof ik.
De heer ESSOUSI: Dat verklaar en beloof ik.
De heer KILIÇ: Dat verklaar en beloof ik.
De heer DE KRUIJF: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VAN VIEGEN: Dat verklaar en beloof ik.
De heer E. DE VRIES: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk. Ik 
ondersteun dat met een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van het CDA naar voren te ko-
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men en te antwoorden op de voorgelezen tekst.
Mevrouw DOORNENBAL: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.
De heer GRAAFF: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer KROL: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer DE KRUIF: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
Mevrouw MAASDAM: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
Mevrouw RAVEN: Zo waarlijk helpe mij God
 Almachtig.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte en 
overhandig u een boeket bloemen. (Applaus)
Ik vraag de fractie van D66 naar voren te komen 
en antwoord te geven op de voorgelezen tekst.

De heer BOERKAMP: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer HOEFNAGELS: Dat verklaar en beloof ik.
De heer PETERS: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VERSTEEG: Dat verklaar en beloof ik.
De heer R. DE VRIES: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ook u wens ik van harte ge-
luk en onderstreep dat met een boeket bloemen 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van de PVV naar voren te 
komen en antwoord te geven op de voorgelezen 
tekst.

Mevrouw BROERE: Dat verklaar en beloof ik.
De heer DERCKSEN: Dat verklaar en beloof ik.
De heer VAN HAL SCHEFFER: Zo waarlijk helpe 
mij God Almachtig.
De heer IJSSENNAGGER: Dat verklaar en beloof ik.
De heer SCHERER: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.

De VOORZITTER: U wens ik ook van harte ge-
luk. Ook u overhandig ik een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van GroenLinks naar voren 
te komen en te antwoorden op de voorgelezen 
tekst.

De heer BEKKERS: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw BOELHOUWER: Dat verklaar en beloof ik.

De heer NUGTEREN: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw PENNARTS: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte en laat 
dat vergezeld gaan van een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van de SP naar voren te komen 
en antwoord te geven op de voorgelezen tekst.

Mevrouw VAN DE GEIN: Dat verklaar en beloof ik.
De heer LUTFULA: Dat verklaar en beloof ik.
De heer MEIJER: Zo waarlijk helpe mij God Al-
machtig.
Mevrouw MINEUR: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ook u wens ik van harte ge-
luk en onderstreep dat met een boeket bloemen 
(Applaus)
Ik vraag de fractie van de ChristenUnie naar 
voren te komen en antwoord te geven op de 
voorgelezen tekst.

Mevrouw DIK: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer SCHADDELEE: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte en 
overhandig u een boeket bloemen. (Applaus)
Ik vraag de heer Van Wikselaar naar voren te 
komen en antwoord te geven op de voorgelezen 
tekst.

De heer VAN WIKSELAAR: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u van harte en laat 
dat vergezeld gaan van een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag mevrouw Hoek naar voren te komen en 
antwoord te geven op de voorgelezen tekst.

Mevrouw HOEK: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: U wens ik ook van harte geluk. 
Ook u overhandig ik een boeket bloemen. 
(Applaus)
Ik vraag ten slotte de heer Van der Steeg naar 
voren te komen en te antwoorden op de voorge-
lezen tekst.



- 10 maart 2011, pag. 12 -

De heer VAN DER STEEG: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.

De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk en 
ondersteun dat met een boeket bloemen. 
(Applaus)

Ik wens nogmaals alle leden van Provinciale Sta-
ten van harte geluk met de benoeming. Geniet van 
dit moment. Ik hoop dat u ongelooflijk veel vol-
doening, vreugde en plezier mag ondervinden van 
het belangrijke werk in onze provincie. Vandaag is 
het feest en morgen gaan we aan de slag om sa-
men in een goede verstandhouding te werken aan 
een nog mooier, sterk en duurzamer Utrecht. Als 
uw voorzitter kijk ik uit naar die samenwerking. 
(Applaus)

Benoeming	PS-leden	in	interne	gremia.

De VOORZITTER: In de afgelopen dagen en uren 
is er veelvuldig gecommuniceerd over dit onder-
werp. Het voorstel gaat over de bemensing van 
de commissies, de verkiezing van de voorlopige 
voorzitters van de commissies en de leden van 
de subcommissie en de commissie voor het on-
derzoek van de geloofsbrieven. Wellicht komt het 
onderwerp terug na de collegevorming.
In het voorstel staat één fout. Onder punt 2 staat 
de heer Balemans genoemd als lid van de com-
missie Bestuur, Europa en Middelen. Dat is niet 
juist, het is de bedoeling dat de heer Balemans de 
voorzitter wordt van deze commissie.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het voorstel.

Beëdiging	commissieleden.

De VOORZITTER: Dames en heren, het staten-
werk kan alleen gebeuren, dat geldt zeker voor 
de kleinere fracties, als de voorbereiding goed 
is. Daarom is het commissiewerk van grote 
waarde voor het optimaal functioneren van de 
Staten. In het commissiewerk worden de Staten-
leden ondersteund door niet-Statenleden. Ook 
voor hen geldt dat ze alles doen in het belang 
van onze provincie. De leden die in de com-
missies fungeren, leggen daarom ook de eed of 

belofte af.
Ik vraag de niet-Statenleden die zitting zullen 
hebben in de commissies naar voren te komen 
en na het noemen van uw naam te antwoorden 
met: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig" of 
"Dat verklaar en beloof ik." Ik verzoek u allen 
daarbij te gaan staan, voor zover mogelijk.
Ik lees de voorgeschreven tekst voor die behoort 
bij de eed en belofte van de commissieleden.

"Ik zweer, dan wel verklaar, dat ik om tot lid 
van een commissie benoemd te worden, recht-
streeks noch middellijk, onder welke naam of 
welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
gegeven of beloofd.
Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik om 
iets in deze ambt te doen of te laten, recht-
streeks noch middellijk, enig geschenk of enige 
belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik ge-
trouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik de 
wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 
adviseur van het provinciaal bestuur naar eer en 
geweten zal vervullen."

De heer BUITING: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
Mevrouw CLAUS: Dat verklaar en beloof ik.
De heer FASTL: Dat verklaar en beloof ik.
De heer GADELLAA: Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VAN DE GEEST: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.
De heer DE HEER: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer VAN HEES: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
Mevrouw KELLER: Dat verklaar en beloof ik.
De heer VAN DE LAGEMAAT: Zo waarlijk helpe 
mij God Almachtig.
De heer MARCHAL: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig.
De heer SMAKMAN: Dat verklaar en beloof ik.
De heer THONON: Dat verklaar en beloof ik.
De heer UBAGHS: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk en 
heel veel succes met dit mooie werk dat u gaat 
doen. Ik overhandig u allen een boeket bloe-
men. (Applaus)
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Sluiting.

De VOORZITTER: Ik wil nogmaals de leden van 
de Staten, de commissieleden alle familie en 
vrienden van harte geluk wensen met deze mooie 
dag. Ik wens u allen succes, arbeidsvreugde en 
voldoening in het werk voor deze mooie provincie. 
Geniet van dit moment, want wij verwachten vanaf 
morgen heel veel van u in het belang van onze in-
woners, onze bedrijven en onze instellingen, want 
daar doen we het voor.
Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 14.37 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
Provinciale Staten van Utrecht van 18 april 2011.

De voorzitter,

De griffier,


