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DATUM 30-3-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Verzoek hangen Regenboogvlag Provinciehuis t.b.v. 20 jaar homohuwelijk 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Vrijdag 26 maart jl. ontving het college een verzoek van een aantal fracties (D66, GroenLinks, PvdA, 50Plus, 
PvdD en VVD) met daarin het verzoek om aanstaande donderdag, 1 april 2021, een regenboogvlag aan het 
Provinciehuis te hangen om te vieren dat we in Nederland al 20 jaar het homohuwelijk kennen. Als directe 
aanleiding haalden vragenstellers een recent voorstel in de Utrechtse gemeenteraad aan om een grote 
regenboogvlag (25m lengte, 15 meter breedte) aan de Domtoren te bevestigen. Omdat hiervan later bleek dat dit 
uit veiligheidsoverwegingen aan de Dom niet mogelijk is, is deze vraag door de fracties aan het college gesteld. 
Voor de volledigheid is het verzoek in de bijlage toegevoegd.  
 
Vooropgesteld, Gedeputeerde Staten vinden het een belangrijk feit dat op 1 april het homohuwelijk 20 jaar 
bestaat. Als regenboogprovincie vinden wij het ook belangrijk om aan het bredere thema van homoacceptatie 
aandacht te besteden. Wij zijn dan ook met het COC Midden Nederland in gesprek om (publicitaire)  acties te 
bespreken op andere dagen die daartoe uitnodigen, zoals 17 mei (Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie) en 11 oktober (Coming-Out dag).   
 
We hebben goed gekeken naar dit specifieke verzoek en onderzocht of het technisch überhaupt ook uitvoerbaar 
en mogelijk is. Als provincie hebben wij geen ervaring met het hangen van grote vlaggen aan het gebouw en er is 
ook geen informatie beschikbaar over de kwaliteit van de vlag en de mogelijkheden / instructies om het ergens 
aan te kunnen bevestigen of op te hangen.  Wij vrezen dat het ophangen van een dergelijke vlag 
veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zeker als een dergelijk grote vlag scheurt of los raakt en verspreidt naar 
de omgeving. Wij zien dan ook geen mogelijkheid om deze vlag van 15 x 25 meter aan het gebouw op een goede 
en veilige manier op te hangen. Voor de goede orde moet overigens worden gezegd dat de gemeente Utrecht 
niet van plan was om een dergelijke grote vlag aan de Domtoren op te hangen maar een banier van speciale stof 
die recht afhangt naar beneden. 
 
Wij zien als college dus geen mogelijkheid om dit specifieke verzoek in te willigen. Wel onderkennen we het 
belang van het homohuwelijk dat inmiddels 20 jaar bestaat en zullen daar via sociale media aandacht aan 
besteden.  
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Gedeputeerde Rob van Muilekom 
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Nolte, Ilona

Van: Veen, Lyke
Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 18:12
Aan: College van Gedeputeerde Staten
CC: Vrielink, Suzanne; Hondt, Julie d'; Hoek, Mieke; Keller, Hiltje; Brey, Baerte de
Onderwerp: Regenboogvlag op het Provinciehuis ter ere van 20 jaar homohuwelijk Nederland

Geacht college, 
 
Het is u wellicht niet ontgaan, maar aanstaande donderdag, 1 april 2021, vieren wij dat we in Nederland al 
20 jaar homohuwelijk hebben. 20 jaar mogen trouwen met de persoon waarvan je houdt, is een 
bijzondere mijlpaal die wij als Staten niet aan ons voorbij mogen laten gaan. 
 
Nu is het zo dat in de gemeente Utrecht er een breed gedragen voorstel heeft gelegen om een grote 
regenboogvlag (25m lengte, bij 15 meter breedte) aan de Domtoren te bevestigen. De vlag was middels 
een samenwerking van organisaties als COC Midden-Nederland, PANN Utrecht, Midzomergrachtfestival, 
Queer Film Festival Utrecht, Cruise Control, Queer 030, Utrecht Pride, Café Kalff, Bodytalk Utrecht, What 
You See Festival en RUBBER zelfs al georganiseerd. Het blijkt echter vanuit veiligheidsoverwegingen niet 
mogelijk om de vlag aan de, in de steigers staande, Domtoren te bevestigen, tot grote teleurstelling van de 
betrokken partijen. (Zie enkele artikelen onder deze mail.) 
 
 
Het is echter zo dat wij beschikken over een Provinciehuis, dat niet in de steigers staat en tevens vanuit de 
wijde omtrek zichtbaar is, evenals aan de voorbijrijdende automobilisten op de A27/A28. Daar komt bij dat 
wij een regenboogprovincie zijn én artikel 1 in onze centrale hal hebben hangen. Genoeg aanleiding om 
voor te stellen, de vlag aan het Provinciehuis te hangen op deze bijzondere dag.  
 
Zodoende verzoeken wij het college deze vlag, beschikbaar gesteld door de samenwerkende partijen, aan 
het provinciehuis te bevestigen op donderdag 1 april 2021, ter ere van 20 jaar homohuwelijk in 
Nederland.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lyke Veen, D66 
Suzanne Vrielink, GroenLinks 
Julie D'Hondt, PvdA 
Mieke Hoek, 50Plus 
Hiltje Keller, PvdD 
Baerte de Brey, VVD 
 
Berichtgeving in de media: 
https://www.ad.nl/utrecht/binnenkort-viert-utrecht-20-jaar-homohuwelijk-maar-meterslange-
regenboogvlag-aan-de-dom-komt-er-niet~a6f64d7f/ 
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Binnenkort viert Utrecht 20 jaar homohuwelijk, 
maar meterslange regenboogvlag aan de Dom 
komt er niét | Utrecht | AD.nl 
Binnenkort viert Utrecht 20 jaar homohuwelijk, maar meterslange 
regenboogvlag aan de Dom komt er niét. Een enorme regenboogvlag 
laten wapperen op de Domtoren, om op 1 april twintig jaar ... 

www.ad.nl 

https://www.nu.nl/utrecht/6124180/geen-regenboogvlag-aan-domtoren-om-twintig-jaar-homohuwelijk-te-
vieren.html?redirect=1 
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