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COMMISSIEADVIES 
 
SV SLAVERNIJVERLEDEN 

 

DATUM 27‑01‑2023 
NUMMER PS PS2023BEM 
COMMISSIE Bestuur, Economie en Middelen 
VOORZITTER COMMISSIE Mw. ir. M. de Widt MPM 
GRIFFIER COMMISSIE Mw. drs. B.F. Ferwerda 
 
 
 
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 
8 februari 2023. 
 
In 2020-2021 heeft de gemeente Utrecht onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’. Bij dit onderzoek is naar 
voren gekomen dat ook de provincie en de Staten van Utrecht (financiële) betrokkenheid hadden bij economische 
activiteiten waarbij tot slaaf gemaakten werden ingezet. Naar aanleiding hiervan is in het huidige provinciaal 
bestuur discussie ontstaan over hoe moet worden gereageerd op deze uitkomsten. Leden van Provinciale Staten 
hebben besloten om een werkgroep in te richten om hierover zoveel mogelijk consensus te bereiken, een proces 
dat startte met een informatiebijeenkomst en vervolgd werd door een aantal gesprekken met elkaar. De uitkomst 
van dit proces is neergelegd in dit Statenvoorstel. 
De commissie sprak veel waardering uit over het proces dat de werkgroep gelopen heeft en het Statenvoorstel wat 
er nu ligt. 
Gedeputeerde Van Muilekom gaf namens GS ook zijn complimenten. Het sluit goed aan bij hoe GS daarin zit en 
GS wil hier invulling aan geven. Daarnaast bracht de gedeputeerde het onderwerp excuses ter tafel. In de 
commissie werd gesteld dat het nu om de bespreking ging van dit voorliggende Statenvoorstel en niet om andere 
acties. 
Naar aanleiding van diverse vragen antwoordde Statenlid Lyke Veen namens de werkgroep dat het de 
nadrukkelijke bedoeling van het Statenvoorstel is om de betrokkenen mee te nemen bij uitwerking van het voorstel. 
De vraag kwam naar voren of GS belemmeringen ziet om dit Statenvoorstel uit te voeren. GS gaf als antwoord het 
een goed Statenvoorstel te vinden. In het voorstel zitten allerlei uitvoeringsacties die het college graag wil 
oppakken. Het college heeft de vrijheid hoe ze dat gaat oppakken. Ze wil beginnen met overleg met de doelgroep. 
Wat heeft de hoogste prioriteit? Over de resultaten zal GS aan PS verantwoording afleggen. 
 
 
 
Voorzitter van de commissie, 
Mw. ir. M. de Widt MPM 
 
Commissiegriffier, 
Mw. drs. B.F. Ferwerda 
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