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CONCEPT 2 

Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 

Aanwezig: de heer S.A. Berlijn, Utrecht (JA21), mevrouw G. Bikker, 

Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw T. De Boer, Utrecht (GroenLinks), mevrouw W. De Boer-

Leijsma, Eemnes (PvdA), de heer J. Breur, Veenendaal (SP), de heer J.J. Bart, Utrecht 

(GroenLinks), mevrouw E.J. Broere-Kaal, Soest (PVV), mevrouw F. Demir, Amersfoort 

(DENK), de heer R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin (PVV), de heer ing. B.C. van den 

Dikkenberg, Elst  (SGP), de heer drs. E.H.R. Dinklo, Driebergen (JA21), de heer M.J. de 

Droog Msc RA, Utrecht (D66), de heer M.E.J. Eggermont, Utrecht  (Socialisten Utrecht), 

mevrouw M. van Elteren, Woudenberg (GroenLinks), de heer Fiscalini, Maarssen (JA21), 

mevrouw J.C.A.M. van Gilse Bsc, Utrecht (VVD), mevrouw mr. N.M. Groen MA, Doorn 

(GroenLinks), mevrouw N. de Haan-Mourik, Amersfoort (ChristenUnie), de heer J.A. de 

Harder, Bunschoten-Spakenburg (ChristenUnie), mevrouw W.M.M. Hoek, Vreeland 

(50PLUS), de heer drs. B.C. de Jager, Loenen (VVD), de heer V.C. Janssen, Amersfoort 

(VVD), mevrouw M. de Jong, Utrecht (GroenLinks), de heer drs. E.A. Kamp, Doorn (D66), 

de heer dr. A.R.S. Karataş, Utrecht (GroenLinks), mevrouw H.J. Keller, Driebergen-

Rijsenburg (Partij voor de Dieren), de heer drs. A.H.L. Kocken, Utrecht (VVD), mevrouw T. 

Koelewijn-Koelewijn RDM, Bunschoten (CDA), de heer A.J. Koerts, Veenendaal 

(ChristenUnie), mevrouw N.A. Krijgsman, Utrecht (PvdA), mevrouw M. Lejeune-Koster, 

Linschoten  (PvdA), mevrouw De Man, Zeist (VVD), de heer G. Mulder, Utrecht (PvdA), de 

heer ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer P.D. Overkleeft, Amersfoort 

(D66), mevrouw H.J. Rikkoert Msc, Utrecht  (ChristenUnie), de heer A.G. van Schie, Utrecht 

(VVD), de heer W. van der Steeg, De Meern  (Partij voor de Dieren), mevrouw M. Stegenga, 

Veenendaal (CDA), mevrouw mr. S.F. van Ulzen, Zeist (VVD), mevrouw L.E. Veen, Utrecht 

(D66), mevrouw L.M. Welschen-van der Hoek, Zeist  (CDA), de heer C. Westerlaken, Lopik 

(CDA), de heer W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), mevrouw ir. M. de Widt MPM, Utrecht (D66), 

de heer J.C. van Wijk, Zeist (JA21). 

Afwezig: de heer mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn (VVD), mevrouw T.M.S. Vrielink, 

Amersfoort (GroenLinks),  

Aanwezig: gedeputeerden de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht (Ruimtelijke 

Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat), mevrouw drs. W.R.C. Sterk, 

Utrecht (Natuur, Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur), de heer ir. R.G.H. van 

Muilekom, Amersfoort (Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde 

leefomgeving), de heer A.J. Schaddelee, Houten (Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie), de heer 

R.C.L. Strijk, Utrecht (Financiën, Organisatie, Economie en Europa).  

Afwezig:  
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CONCEPT 3 

Statenbrede besluitvormende vergadering op woensdag 29 juni 2022 

Statenvoorzitter: de heer mr. J.H. Oosters, Commissaris van de Koning 

Plaatsvervangend statenvoorzitter: statenlid de heer R.G.J. Dercksen 

Griffier: de heer R. Poort 

Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 

 

  

De VOORZITTER opent de vergadering om 22.00 uur. 

 

 

1.  

Opening  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, van harte welkom bij de vergadering van 

Provinciale Staten van Utrecht, een digitale vergadering, waarin wij gaan stemmen over alle 

zaken die vandaag in de vergadering aan de orde zijn geweest. En ik kijk eventjes eerst 

naar uw gezelschap of u allen- Ja, we gaan straks uw aanwezigheid- Ja, laten we dat eerst 

gaan doen. Ja, dat is heel goed. We gaan eerst uw aanwezigheid en daarna nog even de 

orde van deze vergadering. De griffier gaat de aanwezigheid van u allen controleren. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de griffier. 

 

De heer BART: Aanwezig.  

De heer BERLIJN: Aanwezig. 

De heer BREUR: Aanwezig. 

Mevrouw BIKKER: Aanwezig. 

Mevrouw DE BOER: Aanwezig. 

Mevrouw DE BOER-LEIJSMA: Aanwezig. 

De heer DE BREY: Afwezig. 

Mevrouw BROERE: Aanwezig. 

Mevrouw DEMIR: Aanwezig. 

De heer DERCKSEN: Aanwezig. 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Aanwezig. 

De heer DINKLO: Aanwezig. 

De heer DE DROOG: Aanwezig. 

De heer EGGERMONT: Aanwezig. 

Mevrouw VAN ELTEREN: Aanwezig. 

De heer FISCALINI: Aanwezig. 

Mevrouw VAN GILSE: Aanwezig. 

Mevrouw GROEN: Aanwezig. 

Mevrouw DE HAAN: Aanwezig. 

De heer DE HARDER: Aanwezig. 

Mevrouw HOEK: Aanwezig. 

De heer DE JAGER: Aanwezig. 

De heer JANSSEN: Aanwezig. 

Mevrouw DE JONG: Aanwezig. 

De heer KAMP: Aanwezig. 

De heer KARATAŞ: Aanwezig. 

Mevrouw KELLER: Aanwezig. 

De heer KOCKEN: Aanwezig. 

Mevrouw KOELEWIJN: Aanwezig. 

De heer KOERTS: Aanwezig. 
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CONCEPT 4 

Mevrouw KRIJGSMAN: Aanwezig. 

Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 

Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 

De heer MULDER: Aanwezig. 

De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 

De heer OVERKLEEFT: Aanwezig.  

Mevrouw RIKKOERT: Aanwezig. 

De heer VAN SCHIE: Aanwezig. 

De heer VAN DER STEEG: Aanwezig. 

Mevrouw STEGENGA: Aanwezig. 

Mevrouw VAN ULZEN: Aanwezig. 

Mevrouw VEEN: Aanwezig. 

Mevrouw VRIELINK: Afwezig. 

Mevrouw WELSCHEN: Aanwezig. 

De heer WEYERS: Aanwezig. 

De heer WESTERLAKEN: Aanwezig. 

Mevrouw DE WIDT: Aanwezig. 

De heer VAN WIJK: Aanwezig. 

Gedeputeerde STERK: Aanwezig. 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Aanwezig. 

Gedeputeerde STRIJK: Aanwezig. 

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Aanwezig. 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Aanwezig. 

 

De VOORZITTER: Dan weten wij met wie we straks de stemming kunnen ingaan.  

 

De heer VAN SCHIE: Voorzitter, de vorige keer heb ik een punt gemaakt dat ik 

graag na afloop van de inventarisatie ook per fractie zou vernemen hoeveel zetels aanwezig 

zijn. Of de griffier dat nog even kan samenvatten, zodat we ook de stemming kunnen 

bijhouden, hoeveel fracties er aan stemmen te verwachten zijn.  

 

 De VOORZITTER: Uitstekend. Kan de griffier dat nu even doen? 

 

De GRIFFIER: Ja, hoor. Ik heb eigenlijk afwezig: één van GroenLinks en één van 

de VVD, namelijk mevrouw Vrielink en de heer de Brey. Dus dan krijgen we: zeven, 

GroenLinks; zeven, VVD; en dan vijf, JA21; vijf, CDA; vijf D66, enzovoorts. Zoals bekend.  

 

  De VOORZITTER: Zoals bekend. Ja, twee leden niet aanwezig.  

 

 

2.  

Agenda 29 juni  

 

 De VOORZITTER:  

 Goed, dan gaan we over tot het vervolg van onze agenda en dat doen we, zoals 

altijd met een digitale vergadering, dat ik straks toch nog even alle moties een voor een 

doorloopt met u om te kijken of ze daadwerkelijk zijn ingediend en of dat de juiste versie is. 

Daarna krijgt u gelegenheid voor het afleggen van stemverklaringen. Wellicht bent u al veel 

stemverklaringen kwijtgeraakt in de derde termijn zojuist, maar u hebt de gelegenheid. En 

daarna gaan we over de moties, de amendementen en de voorstellen stemmen. Ja? Zullen 

we het in die volgorde doen? Fijn.  
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CONCEPT 5 

Dan begin ik bij agendapunt 7, want als het goed is, bent u het met mij eens dat 

agendapunten 3, 4, 5 en 6, dat waren allemaal hamerstukken, dat met mijn krachtige 

hamerslag vanmorgen die zijn besloten.  

 

 

3.  

Statenvoorstel Besluit benoeming Lid Werkgeverscommissie en 

plaatsvervangend lid Commissie onderzoek van de Geloofsbrieven (PS2022PS15) 

 

Dit punt is gehamerd. 

 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 

Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022PS15. 

 

 

4.  

Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding presentatie infosessie Grex 

HvH & VBS (Grondexploitatie Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 

(PS2022RGW51) 

 

Dit punt is gehamerd. 

 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 

Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022RGW51. 

 

5.  

Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding inzake informatie verstrekt 

tijdens infosessie stand van zaken ov-concessies (PS2022MM38) 

 

Dit punt is gehamerd. 

 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 

Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022MM38. 

 

 

6.  

Statenvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap e.o. 

(PS2022BEM38) 

 

Dit punt is gehamerd. 

 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 

Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022BEM38. 

 

 

7.  

Interpellatiedebat Stikstofbeleid, aangevraagd door PVV en JA21 

 

Motie M50 van de leden Dercksen (PVV) en Fiscalini (JA21) inzake Stop het 

stikstofbeleid maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/29-juni/22:00/Interpellatiedebat-Stikstofbeleid-aangevraagd-door-PVV-en-JA21
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CONCEPT 6 

Motie M51 van de leden Fiscalini (JA21), Dercksen (PVV) en Hoek (50PLUS) 

inzake “Zorgvuldig stikstofbeleid” maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M52a van de leden Van Elteren (GroenLinks), De Widt (D66) en Krijgsman 

(PvdA) inzake Help Boeren, Help de transities maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M53 van de leden De Widt (D66), Van Elteren (GroenLinks), Krijgsman 

(PvdA), De Harder (ChristenUnie) en Westerlaken (CDA) inzake Perspectief voor koplopers 

maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M54a van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Fiscalini (JA21), De Harder 

(ChristenUnie) en Westerlaken (CDA) inzake PAS-melders legaliseren in gebiedsgerichte 

aanpak maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M56a van de leden Westerlaken (CDA), De Harder (ChristenUnie) Van den 

Dikkenberg (SGP), Van Gilse (VVD) en Fiscalini (JA21) inzake NNN-gebieden maakt deel 

uit van de besluitvorming.  

 

Motie M57 van de leden Westerlaken (CDA), De Harder (ChristenUnie) en Van 

Gilse (VVD) inzake Samen verder werken maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M58a van de leden Westerlaken (CDA), De Harder (ChristenUnie) en Van 

den Dikkenberg (SGP) inzake Doorzetten stikstofaanpak provincie Utrecht met draagvlak 

maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

 

8.  

Initiatiefvoorstel Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden 

versnelling Energietransitie (PS2022MM32) 

 

 De VOORZITTER: Dan gaan we daarna stemmen over agendapunt 8, het 

Initiatiefvoorstel Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden versnelling 

energietransitie. Dat is alleen het besluit van het voorstel.  

 

 

9.  

Statenvoorstel Netwerkperspectief Provinciale wegen 2040 (PS2022MM12) 

 

Amendement A18 van het lid De Jager (VVD) inzake dertig kilometer per uur op 

een parallelweg, mits daar aanleiding voor bestaat maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A19 van het lid De Jager (VVD) inzake Correctie strekking 

afwegingskader provinciale wegen maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A20 van de leden Breur (SP) en Eggermont (Socialisten Utrecht) 

inzake Afwijken van afwegingskader maximumsnelheid bij lokale wens maakt deel uit van 

de besluitvorming.  

 

Motie M59 van het lid Oude Wesselink inzake Veilig en groen op de 

Bunschoterstraat maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/29-juni/22:00/Initiatiefvoorstel-Provinciaal-onderzoek-investeringsmogelijkheden-versnelling-Energietransitie
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/29-juni/22:00/Initiatiefvoorstel-Provinciaal-onderzoek-investeringsmogelijkheden-versnelling-Energietransitie
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CONCEPT 7 

Motie M60 van het lid Bikker (CDA) inzake Knelpunten op fietsroutes middelbare 

scholieren maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M61 van de leden Overkleeft (D66) en Koerts (ChristenUnie) inzake Op zoek 

naar de juiste snelheid voor de Bunschoterstraat maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M62 van de leden Dercksen (PVV) en De Jager (VVD) inzake Wijziging 

maximumsnelheid op provinciale N-wegen eerst voorleggen aan de gemeenteraden maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M64 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en De Jager (VVD) inzake 

Wegen door dorpen maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M65 van het lid Van den Dikkenberg (SGP) inzake Knelpunten op provinciale 

wegen type 1 maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

 De VOORZITTER: En dan ook motie 66, Toekomstvisie N225, ingediend door de 

SGP en D66. Meneer van Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Nee, voorzitter, dat is 66a geworden. Die is ook 

rondgezonden. Daar is het CDA als medeondertekenaar bij gekomen. 

 

De VOORZITTER: Oké, kijk even naar de mensen van de griffie. Er wordt even 

gekeken of de goede versie dan in uw informatiesysteem zit. En dan komt het CDA erbij. 

Maar u dient hem in ieder geval in, begrijp ik, de gewijzigde motie. Misschien kunt u even 

voor de duidelijkheid herhalen wat daarin gewijzigd is.  

 

 De heer VAN DEN DIKKENBERG: Daar is niks in gewijzigd. Alleen het CDA is er 

als medeondertekenaar bij. 

 

 De VOORZITTER: Dank u wel.   

 

Motie M66a van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Overkleeft (D66) en Bikker 

(CDA) inzake Toekomstvisie N225 maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Mevrouw HOEK: Voorzitter, mag ik van deze onderbreking even gebruik maken, 

want u ging zo snel. Motie 50 dient ook 50PLUS in. Ik heb het aan de beide indieners 

gemeld, bij de PVV als bij JA21. Maar dat is niet in dit verhaal meegekomen. 

 

 De VOORZITTER: Dat is niet in het overzicht gekomen. Maar waarvan akte. Dat 

wordt genoteerd, mevrouw Hoek. Dank u wel.  

  

  

10.  

Statenvoorstel Jaarstukken 2021 (PS2022PS13) 

 

 De VOORZITTER: Daarna gaan wij stemmen over agendapunt 10 en dat zijn de 

jaarstukken. Dan stemmen we alleen over het besluit. Dat klopt. Ja. Er zijn geen moties of 

amendementen ingediend. 

 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/29-juni/22:00/SV-Jaarstukken-2021
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CONCEPT 8 

11.  

Statenvoorstel Kadernota 2023-2026 (PS2022PS14) 

 

Amendement A21 van het lid Van Schie (VVD) inzake Belastinggebied maakt deel 

uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A25 van de leden De Droog (D66), Eggermont (Socialisten Utrecht), 

Breur (SP), Groen (GroenLinks), Lejeune (PvdA) en Demir (DENK) inzake Bezinnen op 

belasting maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A22 van het lid Janssen (VVD) inzake Lange Termijnbegroting maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A23 van het lid Janssen (VVD) inzake I Want My Money Back maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A24b van de leden De Man (VVD) en Van den Dikkenberg (SGP) 

inzake Groeisprong Utrecht 2040 samen duiden maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A26 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Dinklo (JA21) inzake 

Geen budget zonder plan maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Amendement A27 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Dinklo (JA21) inzake 

Geen geld voor bos zonder plan maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M67 van de leden De Jager (VVD) inzake Samen met gemeenten 

infrastructurele vernieuwing prioriteren maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M68 van het lid De Jager (VVD) inzake Starten met het concretiseren van de 

studiefase naar ov-ontsluiting maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M69 van de leden Kocken (VVD), De Haan (ChristenUnie), Kamp (D66), 

Dinklo (JA21), Van den Dikkenberg (SGP), Hoek (50PLUS), Van der Steeg (Partij voor de 

Dieren) en Welschen (CDA) inzake Op de schouders van onze voorouders maakt deel uit 

van de besluitvorming.  

 

Motie M72a van het lid Van Schie (VVD) inzake Keuzes in kaart maakt deel uit van 

de besluitvorming.  

 

Motie M74 van het lid Dinklo (JA21) inzake Krimp als uitgangspunt van groeisprong 

maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M75 van de leden Dinklo (JA21), De Haan (ChristenUnie), Van den 

Dikkenberg (SGP) en Krijgsman (PvdA) inzake Rivierkreeft maakt deel uit van de 

besluitvorming.  

 

Motie M77a van de leden Westerlaken (CDA) en De Boer-Leijsma (PvdA) inzake 

Buurtbatterij maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M78 van het lid Dercksen (PVV) inzake Ook basisschoolleerlingen hebben 

recht op het eerlijke verhaal maakt deel uit van de besluitvorming.  
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CONCEPT 9 

Motie M79 van de leden De Droog (D66), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en 

Bart (GroenLinks) inzake Code Rood voor klimaat, uitwerken op maat maakt deel uit van 

de besluitvorming.  

 

Motie M80 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake Stop levend 

koken van dieren maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M55 van de leden Krijgsman (PvdA), De Haan (ChristenUnie), Van den 

Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks), De Widt (D66), Westerlaken (CDA) en Van 

Gilse (VVD) inzake Maak plattelandscoaches permanent maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M81 van leden Mulder (PvdA), Hoek (50PLUS) en Demir (DENK) inzake Pilot 

gratis ov voor ouderen met smalle beurs op 120% bijstandsniveau vanaf de start maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M82 van de leden Breur (SP) en Eggermont (Socialisten Utrecht) inzake Ov 

op volle sterkte maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M83 van de leden Eggermont (Socialiste Utrecht) en Breur (SP) Rendement 

ov-bedrijven openbaar maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M84 van de leden Breur (SP), Keller (Partij voor de Dieren) en Eggermont 

(Socialisten Utrecht) inzake Scenario met minder groei of langzamere groei maakt deel uit 

van de besluitvorming.  

 

Motie M85 van de leden Koerts (ChristenUnie), Demir (DENK), Keller (Partij voor 

de Dieren) en Dercksen (PVV) inzake Beëindigen vriendschapsrelatie Guangdong maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M86 van de leden Koerts (ChristenUnie), Overkleeft (D66), Oude Wesselink 

(GroenLinks), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en Mulder (PvdA) inzake Met het ov 

maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M87a van de leden De Haan (ChristenUnie), Van der Steeg (Partij voor de 

Dieren) en De Jong (GroenLinks) inzake Ruimtelijke doorrekening maakt deel uit van de 

besluitvorming.  

 

Motie M88 van het lid Van den Dikkenberg (SGP) inzake Knelpunten oplossen voor 

biodiversiteit maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.  

 

Motie M89 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Lejeune (PvdA) en Demir 

(DENK) inzake Utrecht steunt voedselbanken maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

Motie M90 van de leden Demir (DENK) en Koerts (ChristenUnie) inzake Gratis ov 

voor kinderen tot twaalf jaar maakt deel uit van de besluitvorming.  

 

 De VOORZITTER: Even een mededeling. De juiste motie, nummer 66, de 

gewijzigde motie, staat inmiddels in uw stateninformatiesysteem; waar het CDA is 

toegevoegd bij de indieners.  
Dan hebben wij nu een scherp beeld over welke amendementen en welke moties 

zijn ingediend en kunnen wij overgaan tot het afleggen van stemverklaringen 
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12.  

Stemverklaringen 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Bart voor een stemverklaring.  

 

De heer BART (stemverklaring): Ja, ik zal eens even proberen ze snel af te gaan.  

Allereerst bij het statenvoorstel Netwerkperspectief. Daar stemmen we voor, maar 

we willen graag nog wel de incorrecte benadering ten aanzien van Duurzaam Veilig en 

geloofwaardigheid benadrukken.  

Dan motie 66. Daar komt een concreet voorstel voor, dus dat wachten we graag af. 

Dan hebben we de erfgoedmotie 69. We steunen die motie vanwege het signaal 

wat hiermee afgegeven wordt: de oproep om onze restauratieachterstand weg te werken. 

Veel van de acties waar deze motie toe oproept, zijn al in uitwerking of worden nog in 

uitvoering gebracht. Dus we zien deze dan maar eens een steuntje In de rug voor de 

gedeputeerde.  

Dan motie 75 over de rivierkreeften. We erkennen dat de rivierkreeft schade 

toebrengt aan de biodiversiteit en denken dat het samen met andere overheidslagen 

verantwoordelijkheid hiervoor nemen belangrijk is. Dat gezegd hebbende, we zijn er 

voorstander van om verder te kijken dan vangen en doden en hopen dan ook dat de inzet 

van natuurlijke vijanden ook tot de opties kan behoren.  

Dan motie 85 over Guangdong. GroenLinks heeft al eerder aangekaart niet op 

dezelfde voet door te willen met de provincie Guangdong en wij voelen, net als de 

ChristenUnie, enig ongeduld over het zien van die verandering en bij het nemen van een 

besluit over of we die bank ook eventueel gaan verbreken. Gezien de reactie van 

gedeputeerde Strijk hebben we echter begrip voor het proces en hopen we dan in oktober 

een goed debat te voeren over het al dan niet verbreken van de vriendschapsband in plaats 

van nu als voetnoot bij het kadernotadebat. Daarom zullen we tegen stemmen.  

Dan nog motie 88, Knelpunten oplossen voor biodiversiteit. Ee begrijpen dat er 

vraagtekens zijn bij de uitvoerbaarheid van de motie, maar we ondersteunen de oproep 

vanuit de SGP om vooral te kijken naar wat er dan wel mogelijk is op dit gebied. Vandaar 

dat wij toch voor zullen stemmen.  

Dat waren we onze stemverklaringen, voorzitter. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie voor een stemverklaring.  

  

 De heer VAN SCHIE: Ja, we hebben een hele reeks, voorzitter. We beginnen met 

de heer De Jager met een stemverklaring op amendement 19. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Jager voor een stemverklaring.  

 

De heer DE JAGER (stemverklaring): Ja, zoals de naam al doet vermoeden, 

hebben wij dit amendement echt bedoeld als een correctie op iets wat niet goed staat in het 

stuk. De gedeputeerde heeft dat een typefout genoemd. Echter, mocht het zo zijn, een 

meerderheid van de Staten besluiten om niet mee te gaan in dit amendement, dan kunnen 

wij niet anders dan het Netwerkperspectief niet te steunen, omdat we dan onrechtmatig 

bezig zouden zijn. En dat is niet wat we willen. Dank u wel. 

 

 De VOORZITTER: Meneer Van Schie, u neemt even de leiding wie het woord 

krijgt? 
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De heer VAN SCHIE: Ja, ik heb de lange lijst nog even nagekeken, voorzitter, en 

dit was het.  

 

 De VOORZITTER: Dat viel mee. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring.  

 

De heer WEYERS: Die lijst is nog korter: wij hebben geen stemverklaringen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een 

stemverklaring.  

 

De heer WESTERLAKEN: Wij zullen de druk niet opvoeren. Wij hebben geen 

stemverklaringen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  

 

De heer DE DROOG (stemverklaring): Ja, voorzitter, wij hebben drie 

stemverklaringen.  

Motie 56a, NNN-gebieden. Wij waarderen de inspanningen van de indieners om de 

tekst van de motie aan te passen. Desondanks blijft D66 van mening dat de inspanning 

voor het realiseren van natuur in de NNN-gebieden niet afgezwakt moet worden. En daarom 

zullen wij tegen deze motie stemmen.  

Motie tachtig, Stop levend koken van dieren. Bij deze motie zullen we verdeeld 

stemmen: vier stemmen tegen en één stem voor, voor de heer De Droog.  

En motie 85, Guangdong. We herkennen de actuele situatie, maar dit debat 

verdient onzes inziens meer dan een motie bij een kadernota. Bovendien is de ambtelijke 

organisatie er op ons bezoek al enige tijd samen met Buitenlandse Zaken en andere 

overheden mee bezig. Gedeputeerde heeft toegezegd hierop na de zomer terug te komen 

en onderwijl is onze activiteit tot de band bevroren. Wij willen recht doen aan het debat en 

stemmen tegen deze motie.  

Dat waren ze voorzitter. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  

 

Mevrouw LEJEUNE (stemverklaring): We hebben ook drie stemverklaringen.  

Motie 54a, PAS-melders. Wij zijn tegen de motie. We vinden het belangrijk dat er 

een oplossing komt voor de PAS-melders, maar nu is eerst het Rijk aan zet.  

Dan motie 61, wij zijn daarvoor. Wij willen voorkomen dat er bij het 

netwerkperspectief, wat juist gaat om het grote geheel, de discussie gaat over specifieke 

stukjes weg.  

En dan tot slot motie 85, China. Wij zijn tegen de motie. De Partij van de Arbeid is, 

zoals misschien wel bekend is, voor het verbreken van de vriendschapsband met 

Guangdong, maar heeft het college tot oktober de tijd gegeven om met een voorstel te 

komen. PS heeft zelf gevraagd om dit voorstel. Bovendien vinden we niet dat zo'n 

belangrijke beslissing via een motie bij de kadernota genomen moet worden. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  

 

Mevrouw RIKKOERT (stemverklaring): Wij hebben één stemverklaring over de 

motie Vriendschapsband Guangdong. De kern is altijd helder geweest waar wij staan. Naar 

aanleiding van het debat blijkt dat het zelfs mogelijk is dat het beëindigen van de 
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vriendschapsrelatie geen onderdeel is van de scenario's in het voorstel wat in oktober aan 

ons wordt voorgelegd. En daarom moet deze motie worden opgevat als een oproep om dit 

scenario minimaal op te nemen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  

 

De heer DERCKSEN: Wij hebben geen stemverklaringen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg voor een 

stemverklaring.  

 

De heer VAN DER STEEG: Geen stemverklaringen, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Breur voor een stemverklaring.  

 

De heer BREUR (stemverklaring): Een korte stemverklaring, dat onze stem bij het 

Netwerkperspectief Provinciale wegen afhangt van de uitkomst van de stemming over ons 

amendement. Dat is amendement 20a.  

Motie 69, daarbij hebben wij moeite met bullet twee. Dus met die aantekening 

kunnen we een voor stemmen.  

Bij motie 79. Wij staan natuurlijk helemaal achter die motie, maar willen 

benadrukken dat er echt een systeemverandering nodig is om het voor mekaar te krijgen.  

Dat waren mijn stemverklaringen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een 

stemverklaring.  

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Een paar stemverklaringen.  

Allereerst bij motie 50. Hoewel niet alle overwegingen de mijne zijn, vind ik het wel 

belangrijk om als provincie een signaal uit te zenden.  

Motie 53, Perspectief voor de koplopers, is belangrijk om te bieden, maar wij lezen 

hem zo: iedereen verdient perspectief, maar de koplopers in ieder geval. Dus de hele sector 

verdient perspectief. 

Dan motie 57. Vinden wij het van belang dat er wel rolscheiding blijft tussen de 

boeren in de reductie en de natuurpartijen voor het natuurbeheer.  

En dan het besluit op het initiatiefvoorstel. Daar zullen wij voor stemmen, alleen 

voor het onderzoek. Daarna vindt opnieuw een weegmoment plaats, hebben we vandaag 

gehoord. Voor ons weegt het provinciaal energiebedrijf zwaar.  

En dan, voorzitter, amendement 25. Wij begrijpen de reactie van de VVD over het 

proces wat gevolgd is om tot dit amendement te komen. Maar aangezien wij de vorige keer 

tegen de motie hebben gestemd, zullen wij voor dit amendement stemmen.  

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  

 

Mevrouw HOEK: Geen stemverklaringen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Demir voor een stemverklaring.  

 

Mevrouw DEMIR (stemverklaring): Eén stemverklaring, voorzitter. Motie 82. We zijn 

voor Ov op volle sterkte, alleen vinden niet dat dit moet samenhangen met het verhogen 

van de opcenten. Dank u wel. 
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 De VOORZITTER: Heb ik daarmee alle stemverklaringen opgehaald? Dat is het 

geval. Dank u wel. 

  

 

13.  

Stemming 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, dan gaan wij over tot het stemmen over de 

voorstellen, de moties en de amendementen.  

  

Interpellatiedebat Stikstofbeleid, aangevraagd door PVV en JA21 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M50 van de leden Dercksen (PVV),  

Fiscalini (JA21) en Hoek (50PLUS) inzake Stop het stikstofbeleid. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M50 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 

Partij voor de Dieren, SP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M51 van de leden Fiscalini (JA21) en 

Dercksen (PVV) inzake Zorgvuldig stikstofbeleid. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M51 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 

Partij voor de Dieren, SP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M52a van de leden Van Elteren 

(GroenLinks), De Widt (D66) en Krijgsman (PvdA) inzake Help Boeren, Help de transities. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M52a is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, 

DENK en Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21 en PVV tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M53 van de leden De Widt (D66), Van 

Elteren (GroenLinks), Krijgsman (PvdA), De Harder (ChristenUnie) en Westerlaken (CDA) 

inzake Perspectief voor koplopers. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M53 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 

50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en JA21 en PVV tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M54a van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), Fiscalini (JA21), De Harder (ChristenUnie) en Westerlaken (CDA) inzake PAS-

melders legaliseren in gebiedsgerichte aanpak. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M54a is aangenomen met de stemmen 

van VVD, JA21, CDA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP, 50PLUS en Socialisten Utrecht voor 

en GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK tegen. 
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Aan de orde is de stemming over de motie M56a van de leden Westerlaken (CDA), 

De Harder (ChristenUnie) Van den Dikkenberg (SGP), Van Gilse (VVD) en Fiscalini (JA21) 

inzake NNN-gebieden. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M56a is aangenomen met de stemmen 

van VVD, JA21, CDA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht 

voor en GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M57 van de leden Westerlaken (CDA), 

De Harder (ChristenUnie) en Van Gilse (VVD) inzake Samen verder werken. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M57 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 

50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en JA21 tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M58a van de leden Westerlaken (CDA), 

De Harder (ChristenUnie) en Van den Dikkenberg (SGP) inzake Doorzetten stikstofaanpak 

provincie Utrecht met draagvlak. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M58a is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP, 50PLUS, DENK en 

Socialisten Utrecht voor en JA21 en Partij voor de Dieren tegen. 

 

 De VOORZITTER: Daarmee hebben we alle moties besproken bij agendapunt 7. 

  

Initiatiefvoorstel Provinciaal onderzoek investeringsmogelijkheden 

versnelling Energietransitie (PS2022MM32) 

 

Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 

 

De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SP, SGP, 50PLUS, DENK en 

Socialisten Utrecht voor en JA21, PVV en Partij voor de Dieren tegen is aangenomen. 

 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022MM32.  

 

De VOORZITTER: Met de complimenten voor de indieners.  

 

Statenvoorstel Netwerkperspectief Provinciale wegen 2040 (PS2022MM12) 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A18 van het lid De Jager (VVD) 

inzake Dertig kilometer per uur op een parallelweg, mits daar aanleiding voor bestaat. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A18 is verworpen met de stemmen 

van VVD, JA21, PVV, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, 

CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A19 van het lid De Jager (VVD) 

inzake Correctie strekking afwegingskader provinciale wegen. 
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De VOORZITTER constateert dat amendement A19 is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, VVD, JA21, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP, 50PLUS, 

DENK voor en CDA, Partij voor de Dieren, SP en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A20 van de leden Breur (SP) 

en Eggermont (Socialisten Utrecht) inzake Afwijken van afwegingskader maximumsnelheid 

bij lokale wens. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A20 is verworpen met de stemmen 

van SP, SGP en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, 

ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 

 

De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PUS en DENK 

voor en JA21, PVV, SP, SGP en Socialisten Utrecht tegen is aangenomen. 

 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022MM12, met inachtneming van de 

daarin als gevolg van aanneming van amendement A19 aangebrachte wijzigingen.  

 

Aan de orde is de stemming over de motie M59 van het lid Oude Wesselink 

(GroenLinks) inzake Veilig en groen op de Bunschoterstraat. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M59 is verworpen met de stemmen van 

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, 50PLUS en Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21, 

CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M60 van het lid Bikker (CDA) inzake 

Knelpunten op fietsroutes middelbare scholieren. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M60 met algemene stemmen is 

aangenomen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M61 van de leden Overkleeft (D66) en 

Koerts (ChristenUnie) inzake Op zoek naar de juiste snelheid voor de Bunschoterstraat. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M61 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS en Socialisten Utrecht voor en 

VVD, JA21, PVV, Partij voor de Dieren, SGP en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M62 van de leden Dercksen (PVV) en 

De Jager (VVD) inzake Wijziging maximumsnelheid op provinciale N-wegen eerst 

voorleggen aan de gemeenteraden. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M62 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 

Partij voor de Dieren, SP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M64 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP) en De Jager (VVD) inzake Wegen door dorpen. 
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De VOORZITTER constateert dat motie M64 is verworpen met de stemmen van 

VVD, CDA, SP, SGP, 50PLUS en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, JA21, D66, 

PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M65 van het lid Van den Dikkenberg 

(SGP) inzake Knelpunten op provinciale wegen type 1. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M65 is aangenomen met de stemmen van 

VVD, JA21, CDA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS en Socialisten Utrecht 

voor en GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M66a van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), Overkleeft (D66) en Bikker (CDA) inzake Toekomstvisie N225. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M66a is aangenomen met de stemmen 

van VVD, JA21, CDA, D66, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS en Socialisten 

Utrecht voor en GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en DENK tegen. 

 

Statenvoorstel Jaarstukken 2021 (PS2022PS13) 

 

Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 

 

De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met algemene stemmen is 

aangenomen. 

 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022PS13.  

 

 De VOORZITTER: Dit is een mooi compliment voor de organisatie en voor de 

portefeuillehouder. Dank u wel.  

 

Statenvoorstel Kadernota 2023-2026 (PS2022PS14) 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A21 van het lid Van Schie (VVD) 

inzake Belastinggebied. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A21 is verworpen met de stemmen 

van VVD, JA21, CDA, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, 

Partij voor de Dieren, SP, SGP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A25 van de leden De Droog 

(D66), Eggermont (Socialisten Utrecht), Breur (SP), Groen (GroenLinks), Lejeune (PvdA) 

en Demir (DENK) inzake Bezinnen op belasting. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A25 is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, denk 

en Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21, CDA, PVV en 50PLUS tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A22 van het lid Janssen (VVD) 

inzake Lange Termijnbegroting. 

 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

29 juni  

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Stemming 

 

CONCEPT 17 

De VOORZITTER constateert dat amendement A22 is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, VVD, D66, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 

50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en JA21, CDA en PvdA tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A23 van het lid Janssen (VVD) 

inzake I Want My Money Back. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A23 is verworpen met de stemmen 

van VVD, JA21, PVV, SGP, 50PLUS en DENK voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, 

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A24b van de leden De Man 

(VVD) en Van den Dikkenberg (SGP) inzake Groeisprong Utrecht 2040 samen duiden. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A24b is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, VVD, JA21, D66, PVV, SGP, 50PLUS en DENK voor en CDA, 

PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A26 van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP) en Dinklo (JA21) inzake Geen budget zonder plan. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A26 is verworpen met de stemmen 

van VVD, JA21, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 

PVV, Partij voor de Dieren, SP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het amendement A27 van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP) en Dinklo (JA21) inzake Geen geld voor bos zonder plan. 

 

De VOORZITTER constateert dat amendement A27 is verworpen met de stemmen 

van VVD, JA21, PVV, SGP, 50PLUS en DENK voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, 

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 

 

De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie voor en VVD, JA21, PVV, Partij voor de 

Dieren, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht tegen is aangenomen. 

 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022PS14, met inachtneming van de 

daarin als gevolg van aanneming van amendementen A25, A22 en 24b aangebrachte 

wijzigingen.  

 

Aan de orde is de stemming over de motie M67 van de leden De Jager (VVD) inzake 

Samen met gemeenten infrastructurele vernieuwing prioriteren. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M67 is verworpen met de stemmen van 

VVD, CDA, PVV, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, 

JA21, D66, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M68 van het lid De Jager (VVD) inzake 

Starten met het concretiseren van de studiefase naar ov-ontsluiting Rijnenburg. 
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CONCEPT 18 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M68 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, CDA, 50PLUS en DENK voor en GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, 

Partij voor de Dieren, SP, SGP en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M69 van de leden Kocken (VVD), De 

Haan (ChristenUnie), Kamp (D66), Dinklo (JA21), Van den Dikkenberg (SGP), Hoek 

(50PLUS), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en Welschen (CDA) inzake Op de 

schouders van onze voorouders. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M69 met algemene stemmen is 

aangenomen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M72a van het lid Van Schie (VVD) inzake 

Keuzes in kaart. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M72a is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, JA21, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, 

SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en CDA tegen. 

 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M74 van het lid Dinklo (JA21) inzake 

Krimp als uitgangspunt van groeisprong. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M74 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij 

voor de Dieren, SP, SGP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M75 van de leden Dinklo (JA21), De 

Haan (ChristenUnie), Van den Dikkenberg (SGP) en Krijgsman (PvdA) inzake Rivierkreeft. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M75 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, JA21, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50PLUS voor en CDA, D66, PVV, 

Partij voor de Dieren, SP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M76 van de leden Westerlaken (CDA), 

Berlijn (JA21) en Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake Beveiligde overgangen trams 

Nieuwegein. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M76 met algemene stemmen is 

aangenomen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M77a van de leden Westerlaken (CDA) 

en De Boer-Leijsma (PvdA) inzake Buurtbatterij. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M77a is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 

Socialisten Utrecht voor en JA21, PVV, 50PLUS en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M78 van het lid Dercksen (PVV) inzake 

Ook basisschoolleerlingen hebben recht op het eerlijke verhaal. 
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CONCEPT 19 

De VOORZITTER constateert dat motie M78 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij 

voor de Dieren, SP, SGP, DENK en Socialisten Utrecht tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M79 van de leden De Droog (D66), Van 

der Steeg (Partij voor de Dieren) en Bart (GroenLinks) inzake Code Rood voor klimaat, 

uitwerken op maat. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M79 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en Socialisten 

Utrecht voor en VVD, JA21, PVV, SGP, 50PLUS en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M80 van het lid Van der Steeg (Partij 

voor de Dieren) inzake Stop levend koken van dieren. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M80 is verworpen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD (2 stemmen), D66 (1 stem), PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, 

50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en VVD (5 stemmen), JA21, CDA, D66 (4 

stemmen), ChristenUnie en SGP tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M55 van de leden Krijgsman (PvdA), De 

Haan (ChristenUnie), Van den Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks), De Widt 

(D66), Westerlaken (CDA) en Van Gilse (VVD) inzake Maak plattelandscoaches permanent 

maakt geen deel meer uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M55 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 

50PLUS, DENK en Socialisten Utrecht voor en JA21 tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M81 van leden Mulder (PvdA), Hoek 

(50PLUS) en Demir (DENK) inzake Pilot gratis ov voor ouderen met smalle beurs op 120% 

bijstandsniveau vanaf de start. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M81 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, JA21, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, DENK en 

Socialisten Utrecht voor en VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M73 van de leden Van Elteren 

(GroenLinks), De Widt (D66) en Krijgsman (PvdA) inzake Voorkeursrecht. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M73 is aangenomen met de stemmen van 

partijnamen voor en partijnamen tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M82 van de leden Breur (SP) en 

Eggermont (Socialisten Utrecht) inzake Ov op volle sterkte. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M82 is verworpen met de stemmen van 

Partij voor de Dieren, SP en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, 

PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP, 50PLUS en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M83 van de leden Eggermont 

(Socialisten Utrecht) en Breur (SP) Rendement ov-bedrijven openbaar. 
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CONCEPT 20 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M83 is verworpen met de stemmen van 

SP en Socialisten Utrecht voor en GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 

PVV, Partij voor de Dieren, SGP, 50PLUS en DENK tegen 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M84 van de leden Breur (SP), Keller 

(Partij voor de Dieren) en Eggermont (Socialisten Utrecht) inzake Scenario met minder groei 

of langzamere groei. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M84 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS en Socialisten Utrecht voor en 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en DENK tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M85 van de leden Koerts (ChristenUnie), 

Demir (DENK), Keller (Partij voor de Dieren) en Dercksen (PVV) inzake Beëindigen 

vriendschapsrelatie Guangdong. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M85 is verworpen met de stemmen van 

JA21, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten 

Utrecht voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M86 van de leden Koerts (ChristenUnie), 

Overkleeft (D66), Oude Wesselink (GroenLinks), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en 

Mulder (PvdA) inzake Met het ov. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M86 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, 

DENK en Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21 en PVV tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M87a van de leden De Haan 

(ChristenUnie), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en De Jong (GroenLinks) inzake 

Ruimtelijke doorrekening. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M87a is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, 

DENK en Socialisten Utrecht voor en JA21, CDA en PVV tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M88 van het lid Van den Dikkenberg 

(SGP) inzake knelpunten oplossen voor biodiversiteit. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M88 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, JA21, CDA, D66, ChristenUnie, SP, SGP, 50PLUS, DENK en Socialisten 

Utrecht voor en VVD, PvdA, PVV en Partij voor de Dieren tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over de motie M89 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), Lejeune (PvdA) en Demir (DENK) inzake Utrecht steunt voedselbanken.  

 

De VOORZITTER constateert dat motie M89 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, 

DENK en Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21 en PVV tegen. 
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CONCEPT 21 

Aan de orde is de stemming over de motie M90 van de leden Demir (DENK) en 

Koerts (ChristenUnie) inzake Gratis ov voor kinderen tot twaalf jaar. 

 

De VOORZITTER constateert dat motie M90 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS, DENK en 

Socialisten Utrecht voor en VVD, JA21, CDA en PVV tegen. 

 

 De VOORZITTER: Dank u wel, dames en heren. Volgens mij hebben wij met elkaar 

gestemd over alle besluiten, amendementen en moties.  

 

 

14.  

Sluiting 

 

 De VOORZITTER: Daarmee is een einde gekomen aan deze digitale vergadering 

en ook aan een deze lange vergaderdag. Ik wil u allen hartelijk danken voor uw deelname 

en voor uw inbreng vandaag en ik wil ook heel graag van de gelegenheid gebruik maken 

om u nogmaals allen, ook de digitaal aanwezigen, een heel goed zomerreces toe te 

wensen. Rust uit, doe mooie dingen met elkaar en we zien elkaar heel graag terug op  

24 augustus bij de Welcome Back Provinciale Staten. Tot dan. Tot ziens.  

  

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.28 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

 

De griffier, 
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