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SGP 1 Is het rapport van het onderzoek waarnaar wordt 
verwezen beschikbaar te stellen?

Het onderzoek waar naar verwezen wordt is het boek ‘Slavernij en de 
stad Utrecht’. De eerste druk van het boek was snel uitverkocht. Deze 
zijn nabesteld en exemplaren van de tweede druk zijn 3 september 
binnengekomen en zijn dezelfde dag naar de statengriffie gebracht die 
elke fractie een boek heeft doen toekomen. Het boek is in de 
boekhandel en online te koop, maar kan ook in de Utrechtse 
bibliotheken worden ingezien.

2 Wat zouden juridische gevolgen (kunnen) zijn van een 
officieel excuses van de provincie?

De juridische gevolgen van een officieel excuus van de provincie zijn 
nog niet in kaart gebracht. Deze vraag wordt relevant als de provincie 
overweegt om excuses te maken. 

GroenLinks 3 Opwaarderingsverzoek:

Heel goed en belangrijk dat we ook als PS betrokken 
worden. Welk proces richten wij daar concreet voor in? 
Graag gaan we hierover in gesprek met GS en collega's.

Wij werken momenteel, in overleg met de stad Utrecht, aan het 
vormgeven van een vervolgproces. We horen op dit moment dan ook 
graag van u of u hier nog suggesties of aanbevelingen voor heeft. Zodra 
GS een voorstel voor een vervolgproces hebben geformuleerd, wordt 
dit aan u voorgelegd. Graag gaan we dan ook verder met u in gesprek.

JA21 4 Wij willen het opwaarderen om de volgende redenen. Als 
eerste heeft mijn fractie het verbaasd dat dat dit 
onderwerp opeens wordt opgepakt door GS zonder dat 
aan PS vooraf is gevraagd hier mee in te stemmen. Wat 
zijn de overwegingen om dit zo te doen. Verder geeft GS 
aan graag de inzichten van PS mee te willen nemen in dit 
proces. Hoe gaat dit proces er precies uit zien? En in welke 
vorm.
Verder schrijft GS dat ze besloten hebben als Staten 
gezamenlijk met de stad Utrecht op te trekken. Dat is wat 
ons betreft een vergaande beslissing waar wij als fractie 
onze vraagtekens bij zetten. Wat heeft GS doen besluiten 
hier samen met de stad in op te trekken. De Staten en de 

In het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ – een onderzoek naar het 
Utrechtse slavernijverleden dat is uitgevoerd op verzoek van de 
gemeenteraad van Utrecht – wordt beschreven dat de Staten van 
Utrecht betrokken waren bij de slavernij. Het onderzoek heeft ook 
feiten opgeleverd die relevant zijn voor PS. Gegeven de beschreven rol 
van de Staten, hebben wij u daarover willen informeren aan de hand 
van deze Statenbrief en door het boek uit te reiken. 
Wij werken momenteel, in overleg met de stad Utrecht, aan het 
vormgeven van een vervolgproces. Wij horen graag of u hier suggesties 
of aanbevelingen voor heeft. Zodra GS een voorstel voor een 
vervolgproces hebben geformuleerd, wordt dit aan u voorgelegd. 
Graag gaan we dan ook verder met u in gesprek.
Vanzelfsprekend staat het mandaat van PS (en aan gemeentezijde de 
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stad Utrecht hebben een eigen mandaat en op zo een 
gevoelig onderwerp zo maar samen optrekken gaat ons 
ver. En wat betekent dat precies? Samen optrekken? En 
wat zijn de argumenten om tot deze beslissing te komen? 

raad) voorop. Overwegende dat het onderzoek in opdracht van 
gemeente Utrecht is uitgevoerd, zijn wij van mening er goed aan te 
doen samen op te trekken. Dat betekent elkaar informeren over 
eventuele vervolgstappen en indien passend en wenselijk samen te 
werken. Zo kunnen we van elkaar leren en voorkomen dat we dingen 
dubbel doen. 
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