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Presentielijst vergadering 26 maart 2015

Voorzitter: W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning
Griffier: L.C.A.W. Graafhuis

VVD mevr. drs. N. Eijsbroek, Utrecht
mevr. ir. A.A. Ens, Amersfoort
drs. J. Germs, Renswoude
W.J. Joustra, Langbroek
drs. A.H.L. Kocken, Utrecht
mr. D.S.L. Tuijnman, Utrecht
mevr. ir. J.C.V. Vaessen, Utrecht
mevr. dr. A.J. Vlam, Nieuwegein
Z. el Yassini, Utrecht

D66 drs. J.G. Boerkamp, Utrecht
mevr. H. Chidi, Amersfoort
mevr. drs. A.W.T. Dercksen, Baarn
mr. drs. M.C.J. Groothuizen, Zeist
ir. N.J.P. Hoefnagels, Bunnik
P.D. Overkleeft, Utrecht
mevr. A.M. Schneiders, Utrecht
dr. I.Thonon, Utrecht
drs. R.E. de Vries, Hollandsche Rading

CDA ing. D.G. Boswijk, Wilnis
mevr. D.J. Dorrestijn, Renswoude
J.M.W. Jansen, Baarn
mevr. T. Koelewijn, Bunschoten
drs. R.W. Krol, Soest
mevr. drs. M.W.J. Maasdam-Hoevers, Zeist

PvdA A. Essousi LLB, Utrecht
mevr. drs. J.P. d'Hondt, Utrecht
drs. C. de Kruijf, Leusden
ir. R.G.H. van Muilekom, Amersfoort
mevr. P.J. van Viegen MSc, Utrecht

PVV mevr. E.J. Broere, Soest
R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin
ir. H. IJssennagger, Bilthoven
drs. W.J. Ubaghs, Maarssen

SP G.J. Bosman, Loenen aan de Vecht
A.M. Meijer, Amersfoort
mevr. M.G. Noordenbos, Maarssen
mevr. A.M. Poppe, IJsselstein

GroenLinks drs. F.H.W. Bekkers, Bilthoven
mevr. A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede
ir. H.P. van Essen, Utrecht
mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw, Montfoort

ChristenUnie mevr. N. de Haan, Amersfoort
drs. C.J. van Kranenburg, Driebergen-Rijsenburg
A.J. Schaddelee, Houten

PvdD mevr. F.M. Arissen LLB, Utrecht
mevr. H.J. Keller, Driebergen-Rijsenburg

SGP G. van Leeuwen , Houten
P.A. van Leeuwen, Rhenen

50Plus mevr. W.M.M. Hoek, Vreeland

Afwezig: -
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Leden van Gedeputeerde Staten:
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Opening.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open deze vergadering. Ik heet u allen van harte welkom, in 
het bijzonder alle nieuw benoemde leden van de Provinciale Staten van Utrecht en daarbij weer in het 
bijzonder allen die voor het eerst hier zullen worden beëdigd. Deze vergadering staat geheel in het 
teken van hun beëdiging. Ik heet daarom ook alle gasten op de publieke tribune welkom, familieleden, 
vrienden en alle overige belangstellenden. Ik hoop dat dit een traditie is. U bent altijd welkom bij onze 
vergaderingen. Wij houden van een volle tribune.

Eindelijk is het dan zo ver. Na de spannende periode van de kandidaatstelling, de campagne en de 
verkiezingen zelf, is nu het moment aangebroken waar het al die tijd om ging. U wordt vandaag 
geïnstalleerd. Daarna kunt u aan de slag. Aan de slag om uw politieke idealen en passie vorm en 
inhoud te geven, in het belang van alle inwoners van de provincie Utrecht.

Vaststellen agenda.

De VOORZITTER: Ik stel u voor eerst de agenda vast te stellen, zoals die is aangeboden.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda 
ongewijzigd vast.

Beëdiging Provinciale Staten.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik wil graag een paar woorden tegen u zeggen. Daarna stel ik u 
in de gelegenheid de eed of belofte uit te spreken.
Staten van Utrecht, dames en heren. Bij een beëdiging als deze is het goed gebruik deze even kort in 
historisch perspectief te plaatsen. U bent namelijk niet de eerste die vandaag tot lid van Provinciale 
Staten van Utrecht wordt beëdigd; velen gingen u voor. Het begin van de Provinciale Staten van 
Utrecht dateert immers van 1375, toen de Stichtse Landbrief werd uitgebracht. Vandaag legt u de eed 
af, als een van de opvolgers van de standen van toen.

Het behoeft geen betoog dat er veel is veranderd nu er ruim zes eeuwen zijn verstreken. Veranderingen 
die ook het bestaansrecht van de provincies zelf betroffen. Het Huis van Thorbecke bleef echter tot 
vandaag de dag intact. De laatste in de rij die de bestuurlijke organisatie van Nederland wilde 
veranderen was minister Plasterk. Het is u bekend dat ook zijn poging strandde om de provincie 
Utrecht te laten opgaan in een fusie met de provincies Flevoland en Noord-Holland. Keer op keer 
bewezen de provincies hun bestaansrecht, met als belangrijkste reden dat zij zich aan de uitdagingen 
van de tijd aanpasten. Uitdagingen die ook nu volop aanwezig zijn en die vragen om een 
democratisch, slagvaardig en efficiënt bestuur. Een bestuur dat zich geheel in dienst stelt van zijn 
inwoners. In het mislukken van de fusie kan het gevaar schuilen van zelfgenoegzaamheid. 
Zelfgenoegzaamheid in de zin van: het is al vaak geprobeerd, maar de provincies blijken onaantastbaar 
in de bestuurlijke veranderingen die alom zichtbaar zijn. In plaats daarvan moet krachtiger dan ooit 
gewerkt worden aan een sterk profiel. Een profiel dat energie geeft en maatschappelijke uitdagingen 
concreet maakt en omzet in daden.

U denkt als statenlid misschien in een gespreid bedje te komen. Het gaat immers in zijn algemeenheid 
goed met de provincie Utrecht. Wij beschikken over mooie natuur en landschappen met een grote 
diversiteit, wij zijn een economische topregio, wij zijn de draaischijf van Nederland en wij koesteren 
de cultuur in velerlei vormen. Wij worden dan ook niet voor niets genoemd: de regio, waarin het goed 
wonen, werken en recreëren is. Dit mooie resultaat is niet vanzelf ontstaan. Daar was beleid voor 
nodig en vooral de uitvoering daarvan. Velen gingen u – zoals al genoemd – daarin voor. Het is nu aan 
u om dit positieve beeld te behouden en zo mogelijk te versterken. U zult vele keuzes moeten maken. 
U zult antwoorden moeten geven op de vele veranderingen in de maatschappij. Een maatschappij die 
zich snel ontwikkelt en voor de komende jaren trends laat zien die aanpassingen behoeven.
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Naast het vinden van oplossingen om de naweeën van de economische crisis op te vangen – ik denk 
hierbij voornamelijk aan de werkloosheid, met name onder jongeren, en aan de grote leegstand van 
winkels en kantoren –, dienen nieuwe trends zich aan. Trends, als de toename van technologische 
ontwikkelingen, de nieuwe economische realiteit en de netwerksamenleving. Echter ook trends van de 
demografische ontwikkeling en de trek naar de stad zullen in de ruimtelijk inrichting van onze 
provincie om nieuwe antwoorden vragen.
Onze uitgangspositie is over het algemeen goed. Dat bleek ook onlangs weer toen de Staat van Utrecht 
werd uitgebracht; de monitor die wij samen maakten met de partners van Netwerk Utrecht 2040. De 
monitor die in meer dan 100 indicatoren laat zien hoe het er op ons grondgebied voor staat met de 
kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving. Veel staat er goed voor, maar het ervoor zorgen dat 
iedereen in onze samenleving kan blijven participeren en het ervoor zorgen dat er geen overlast en 
hinder is in onze leefomgeving, blijven punten van blijvende aandacht.

Als hoogste orgaan van de provincie staan voor u vele instrumenten ter beschikking om daadwerkelijk 
antwoorden te geven op al deze maatschappelijke uitdagingen, om invloed uit te oefenen op de 
samenleving. Het zou nu te ver voeren daarop in te gaan. Tijdens de komende inwerksessies wordt u 
hierover uitgebreid geïnformeerd. Wel geef ik u alvast mee dat uw werk als Staten zich concentreert 
op drie rollen:
1. U stelt in de eerste plaats de zogenaamde kaders van het beleid vast. Beleid dat GS, 

Gedeputeerde Staten, dient uit te voeren binnen de door u gestelde randvoorwaarden. U heeft het 
budgetrecht.

2. U beschikt in de tweede plaats over controlemiddelen om de uitvoering door GS te bewaken. GS 
is immers aan u als Staten verantwoording verschuldigd.

3. De derde rol is de rol van volksvertegenwoordiger ofwel het parlement van de inwoners van de 
provincie Utrecht.

Het is aan u om met name de maatschappelijke vraagstukken naar binnen te halen door contact te 
leggen met de burgers, gemeenten, instellingen en bedrijven. Het is aan u om deze vraagstukken te 
agenderen op de agenda van uw Staten. Het is aan u om vervolgens beleid te ontwikkelen dat door GS 
kan worden uitgevoerd. Politiek bedrijven in de statenzaal is mooi, maar het contact met de burgers 
buiten deze zaal is essentieel, al was het maar om voeling te houden met wat er in de samenleving 
leeft. Schroom niet om als statenlid met eigen initiatieven te komen. Houd uw enthousiasme vast en 
blijf vooral uzelf.
Het zal u duidelijk zijn: u heeft het vertrouwen van de inwoners van de provincie Utrecht gekregen. 
Op u rust een grote verantwoordelijkheid dat vertrouwen waar te maken en te behouden. Dit betekent 
ook dat u op integere wijze invulling geeft aan uw werk. U heeft daarvoor inmiddels de gedragscode 
ondertekend.

Zolang één partij niet de absolute meerderheid heeft, is het bedrijven van politiek ook het maken van 
keuzes. Direct na het bekend worden van de uitslag zal een coalitie gevormd moeten worden. Een 
coalitie die ook het nieuwe college van GS zal voortbrengen. U heeft de laatste tijd tegenover elkaar 
gestaan in onder meer debatten en op zeepkisten op de pleinen. U heeft elkaar bestreden met het 
uitdragen van uw politieke standpunten. U was elkaars concurrenten in de slag om de gunst van de 
kiezer. Nu breekt een nieuwe fase aan. Een fase waarin u als Staten gezamenlijk een taak heeft. 
Gezamenlijk met het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten, met de ambtelijke organisatie 
en de griffie moet u er zijn voor de burgers.

Sinds de invoering van het dualisme bij de provincies is er sprake van gescheiden 
verantwoordelijkheden tussen uw Staten en Gedeputeerde Staten en tussen de ambtelijke organisatie 
en de griffie. U wordt in uw werk volledig ondersteund door de griffie. Gedeputeerde Staten worden 
ondersteund door de ambtelijke organisatie. Het is aan mij als voorzitter van GS en PS de brugfunctie 
tussen u beiden te vervullen.
Het onderscheid in verantwoordelijkheden kan in de praktijk een gezonde spanning opleveren. 
Daarmee is niets mis, mits het gaat om de inhoud en mits er wordt gehandeld met respect voor elkaar. 
Die ruimte moet er zijn en die is er in de praktijk ook. Laat die ruimte er ook zijn binnen uw Staten. 
Zorg ervoor dat niet het onderscheid tussen coalitie en oppositie dominant wordt. Laat ook een debat 
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in de Staten zijn werk doen. Dat mag stevig zijn, maar – wederom – met respect voor elkaar. Daarbij 
zal de inhoud niet uit het oog mogen worden verloren. Laat het adagium voor ons allen zijn dat wij het 
gezamenlijk doen, met elkaar, voor onze externe omgeving, ofwel de burger. Graag feliciteer ik u en 
wens ik u vanaf deze plek veel succes bij het vervullen van het statenlidmaatschap.

Ik ga nu over tot het officiële gedeelte van deze avond, namelijk het afleggen van de eed c.q. de 
belofte. Voordat ik daartoe overga, kan ik u melden dat de commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven in de oude samenstelling op 24 maart jongstleden bijeen is geweest om de 
geloofsbrieven te controleren. De voorzitter van de commissie heeft mij laten weten dat alle vereiste 
documenten van de te beëdigen statenleden zijn aangetroffen en akkoord zijn bevonden. Nu door de 
commissie is vastgesteld dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan, bestaat er geen enkel formeel 
beletsel om tot de beëdiging over te gaan.
Na het voorlezen van de voorgeschreven tekst kunt u antwoorden per persoon, op alfabetische 
volgorde. Ik spreek daarvoor graag met u de volgende procedure af. Een procedure die recht doet aan 
een belangrijk persoonlijk moment in uw leven. Een moment dat zal worden vastgelegd op beeld. 
Leidraad is de opgave die u aan de griffie heeft gedaan om of de eed of de belofte af te leggen.
Ik lees eerst de formele tekst voor voor het afleggen van de eed. Vervolgens roept de griffier een voor 
een de namen af, met het verzoek naar voren te komen. Daarna verzoek ik u weer plaats te nemen op 
uw huidige plaats in de statenzaal.
Na de aflegging van de eed lees ik de formele tekst voor voor het afleggen van de belofte en 
verklaring. De griffier roept vervolgens weer de namen met het verzoek naar voren te komen. Na het 
afleggen van de belofte wordt ook u verzocht weer plaats te nemen in de statenzaal.
Na de besluitvorming over de benoeming van de leden van de commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven, voor agendapunt 4, verzoek ik u allen in middelste gedeelte van de zaal plaats te 
nemen. Ik kan u dan de bloemen overhandigen en er zullen groepsfoto's worden gemaakt. Na afloop 
kan er gefeliciteerd worden in de foyer. Als die procedure helder is, ga ik nu over tot de beëdiging. Ik 
lees u de tekst van de eed voor:

"Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd.
Ik zweer 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 dat ik getrouw 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 vervullen."

Ik verzoek u hierop te antwoorden met de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig".

De heer BOERKAMP (D66): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer BOSMAN (SP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer BOSWIJK (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw DERCKSEN (D66): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw DORRESTIJN (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer VAN ESSEN (GroenLinks): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer GERMS (VVD): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw DE HAAN (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer JANSEN (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw KOELEWIJN (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer KROL (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer G. VAN LEEUWEN (SGP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer P.A. VAN LEEUWEN (SGP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw MAASDAM (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer MEIJER (SP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Mevrouw NOORDENBOS (SP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

7



Mevrouw VAESSEN (VVD): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

De VOORZITTER: Ik lees u nu de tekst voor van de belofte:
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd.
Ik 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 beloof dat ik getrouw 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 vervullen."

Ik verzoek u om daarop te antwoorden met de woorden: "Dat verklaar en beloof ik".

Mevrouw ARISSEN (PvdD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer BEKKERS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw BROERE (PVV): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw CHIDI (D66): Dat verklaar en beloof ik.
De heer DERCKSEN (PVV): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw EIJSBROEK (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw ENS (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer ESSOUSI (PvdA): Dat verklaar en beloof ik.
De heer GROOTHUIZEN (D66): Dat verklaar en beloof ik.
De heer HOEFNAGELS (D66): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw HOEK (50Plus): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw D'HONDT (PvdA): Dat verklaar en beloof ik.
De heer IJSSENNAGGER (PVV): Dat verklaar en beloof ik.
De heer JOUSTRA (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw KELLER (PvdD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer KOCKEN (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer DE KRUIJF (PvdA): Dat verklaar en beloof ik.
De heer VAN MUILEKOM (PvdA): Dat verklaar en beloof ik.
De heer OVERKLEEFT (D66): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw PENNARTS (GroenLinks): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw POPPE (SP): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw SCHNEIDERS (D66): Dat verklaar en beloof ik.
De heer THONON (D66): Dat verklaar en beloof ik.
De heer TUIJNMAN (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer UBAGHS (PVV): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VAN VIEGEN (PvdA): Dat verklaar en beloof ik.
Mevrouw VLAM (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
De heer DE VRIES (D66): Dat verklaar en beloof ik.
De heer EL YASSINI (VVD): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Nu u allen beëdigd bent, kunnen ook de eerste besluiten worden genomen. Ik 
neem u graag mee naar agendapunt 4.

Benoeming leden Commissie onderzoek van de geloofsbrieven.

De VOORZITTER: De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven moet altijd paraat zijn. 
Ik heb hier een viertal namen voor. Ik mag aannemen dat hierover overleg heeft plaatsgevonden. 
Voorgesteld wordt om mevrouw Vlam van de VVD, de heer Groothuizen van D66, mevrouw Broere 
van de PVV en mevrouw Hoek van de fractie van 50Plus hiervoor te benoemen. Als u daarmee allen 
akkoord gaat, kunnen wij het besluit bij acclamatie nemen.
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel.

(Applaus)

Sluiting.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik wil u straks nog even naar voren vragen, maar daarvoor 
hoeven niet alle namen genoemd te worden. Ik verzoek u om in het midden van de zaal plaats te 
nemen, zodat er wat foto's gemaakt kunnen worden. Dit mag in de volgorde die het handigst is.
Ik sluit nu officieel de vergadering, want we staan natuurlijk allemaal te popelen om u straks te 
feliciteren in de zaal hier achter. Komt u naar voren, dan zet ik u in de bloemen.
De vergadering is gesloten.

Einde van de vergadering om 20.08 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 30 april 2015.

De voorzitter,

De griffier,
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