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BESTUUR, EUROPA EN MIDDELEN
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 september 2020, dienst/sector Stedelijke Leefomgeving, nummer PS2020BEM19,
inzake toestemming treffen centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed.
Daartoe besloten
PS2020BEM19
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 september 2020, dienst/sector BDO, nummer PS2020BEM20, inzake vaststelling
tijdelijke voorschriften voor gebied opgeheven gemeenten Leerdam en Zederik 2021.
Daartoe besloten
PS2020BEM20
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 maart 2020, dienst/sector Leefomgeving, nummer PS2020BEM17, inzake uitvoering motie M56 – handelsmissie Guangdong.
Daartoe besloten
PS2020BEM17
Amendement A43, ingediend door de fracties van GroenLinks, D66, CDA en SP, inzake een nieuwe relatie tot China.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten
Amendement A44, ingediend door de fractie van de VVD, inzake vriendschapsrelatie Guangdong.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A45, ingediend door de fracties van de ChristenUnie, PvdA, SGP, FvD en Lijst Bittich, inzake beëindiging relatie met Guangdong.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Amendement A46, ingediend door de fractie van de SGP, inzake geen vriendschapsband zonder gemeenschappelijke waarden.
Het amendement is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M119, ingediend door de fracties van het CDA, GroenLinks, VVD, SGP en de ChristenUnie, inzake de Krijgerdoctrine.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
Motie M124, ingediend door de fracties van GroenLinks, D66, CDA en SP, inzake een nieuwe relatie tot China.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
RUIMTE, GROEN EN WATER.
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 september 2020, dienst/sector SLO, nummer PS2020RGW10, inzake programmaplan uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw 2021-2024.
Daartoe besloten
PS2020RGW10
Motie M116, ingediend door de fractie van het FvD, inzake bouwen aan een toekomst in eigen regio.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M117, ingediend door de fractie van de PvdA, inzake kennisbijeenkomst voor middenhuur woningen.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
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Motie M118, ingediend door de fractie van de SP, inzake kaders voor middeldure huur.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
STATEN (provinciale)
Vaststelling agenda.
Beëdiging van commissielid de heer P. de Weerd te Zeist (PvdD).
Motie M120 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van het FvD, inzake sabbatical pauzelandschap Rijnenburg.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M121 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van het FvD, inzake Utrechtse bibliotheken als bewaker van publieke waarden.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M122 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van de PVV, inzake red Zwarte Piet.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten
Motie M123 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie,
inzake Fairtrade provincie Utrecht.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten
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Opening.
De VOORZITTER: Ik open de digitale vergadering van Provinciale Staten van Utrecht. Ik heet u allen
van harte welkom bij deze statenvergadering van 18 november 2020. Wij besluiten vanavond over de
voorstellen waarover wij in de voorbereidende vergadering vandaag gesproken hebben.
Ik verzoek u allemaal uw microfoon uit te doen, zodat het geluid niet rondzingt.
Voordat wij kunnen beginnen met de vergadering, zal de griffier uw aanwezigheid vaststellen. Zij
leest daartoe de namen van de Statenleden in alfabetische volgorde voor en daarna de namen van de
gedeputeerden. U wordt verzocht te reageren, zodat ik kan zien dat u in de vergadering bent.
Vaststellen van de aanwezigheid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
De VOORZITTER: Wij kunnen vaststellen dat wij met een volledige Staten besluiten gaan nemen.
Vaststellen agenda.
De VOORZITTER: Aan de orde is het vaststellen van de agenda die u voor deze digitale vergadering
is voorgelegd.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda ongewijzigd vast.
Beëdiging van commissielid de heer P. de Weerd te Zeist (PvdD).
De VOORZITTER: Aan de orde is de beëdiging van het commissielid de heer De Weerd. Hij gaat het
commissielidmaatschap vervullen namens de PvdD. Ik vraag de heer De Weerd naar voren te komen.
De griffier zal de tekst van de belofte uitspreken. Dan kan de heer De Weer daarop antwoorden.
De GRIFFIER: Ik lees de belofte voor.
"Ik verklaar dat ik om tot lid van een commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of 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 adviseur van het provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervullen."
De heer DE WEERD (PvdD): Dat verklaar en beloof ik.
De VOORZITTER: Er worden foto’s gemaakt om dit feestelijke moment vast te leggen. De heer De
Weerd heeft geluk, omdat de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten mevrouw Keller zijn
partijgenoot is.
Ik ga over tot de voorstellen waarover wij besluitvorming gaan plegen.
Statenvoorstel Toestemming treffen centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig
het statenvoorstel toestemming treffen centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed, PS2020BE19.
Statenvoorstel vaststelling tijdelijke voorschriften voor gebied opgeheven gemeenten Leerdam
en Zederik 2021.
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig
het statenvoorstel vaststelling tijdelijke voorschriften voor gebied opgeheven gemeenten Leerdam en
Zederik 2021, PS2020BEM20.
Statenvoorstel programmaplan uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw 2021-2024.
De VOORZITTER: Wij gaan stemmen over het statenvoorstel programmaplan uitvoeringsprogramma
versnelling woningbouw 2021-2024, inclusief de amendementen en de moties. Daarna gaan wij stemmen over het statenvoorstel uitvoering motie M56 – handelsmissie Guangdong, inclusief de amendementen en de moties. Vervolgens gaan wij stemmen over de motie vreemd aan de orde van de dag
sabbatical pauzelandschap Rijnenburg, de motie vreemd aan de orde van de dag Utrechtse bibliotheken als bewaker van publieke waarden, de motie vreemd aan de orde van de dag red Zwarte Piet en de
motie vreemd aan de orde van de dag Fairtrade provincie Utrecht. Voordat wij overgaan tot de stemmingen, krijgt u de gelegenheid voor het afgeven van stemverklaringen.
Mevrouw Boelhouwer heeft een vraag.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Ik dacht dat u nog zou vragen of
alle moties en amendementen officieel worden ingediend?
De VOORZITTER: Dat klopt. Dat vergeet ik niet. Eerst krijgt u de gelegenheid om stemverklaringen
af te geven en te stemmen. Niet nadat ik bij u heb vastgesteld of alle moties en amendementen zoals
deze zijn aangekondigd in de voorbereidende vergadering zijn ingediend en in stemming kunnen worden gebracht. Beginnend bij de moties en amendementen behorende bij agendapunt 6 programmaplan
uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw. De motie M116 is ingediend door het FvD. Mijnheer
Weijers, handhaaft u deze motie?
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie.
Motie M116 (FvD): bouwen aan een toekomst in eigen regio
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op woensdag 19 november 2020;
overwegende:
•
dat het inwonertal van de provincie Utrecht de komende jaren alleen maar zal groeien,
•
dat de woningnood in de provincie Utrecht nu al hoog is en daar voorlopig geen eind aan zal
komen,
•
dat immigratie zorgt voor extra vraag naar woningen
•
dat het niet mogelijk is iedereen uit een ander land die dat wenst in Nederland en de provincie
Utrecht een woning aan te bieden
•
dat het wegtrekken van de bevolking uit bepaalde regio's verregaande negatieve gevolgen heeft
voor die regio
constaterende:
•
dat alleen al de gemeente Utrecht de afgelopen 5 jaar meer dan 13.000 statushouders telt
•
dat 78 procent van de statushouders in de gemeente Utrecht afhankelijk is van een uitkering
•
dat de beleidsdruk om grote aantallen migranten in Nederland te laten landen vooral van de EU
afkomstig is
draagt op:
•
te onderzoeken welke mogelijkheden en middelen er zijn om – teneinde immigranten in staat te
stellen hun herkomstland levensvatbaar te houden – woningen te laten bouwen in het land van
origine
•
de uitgaven die hiermee gepaard gaan vrij te maken uit het EU-budget of andere fondsen die gebruikt worden om immigranten op te vangen en statushouders te vestigen/onderhouden
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•
•

en dat onderdeel uit te laten maken van de provinciale Europa-strategie
statushouders/immigranten te hervestigen in het land van herkomst en dit aantal in mindering te
brengen op het aantal te vestigen statushouders in de provincie Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie M116 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de
beraadslaging.
De motie M117 is ingediend door de PvdA. Mevrouw Lejeune, handhaaft u deze motie?
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie.
Motie M117 (PvdA): kennisbijeenkomst voor middenhuur woningen
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, ter bespreking van het
Statenvoorstel "Programmaplan Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021-2024";
constaterende dat:
•
in het coalitieakkoord de ambitie is opgenomen om bij het vergroten van de woningvoorraad
50% daarvan te realiseren in de categorieën socialeen middeldure huur;
•
huishoudens die net boven de sociale grens verdienen geconfronteerd worden met hoge huurprijzen;
•
gemeenten zelf gaan over de eigen huisvestingsverordeningen;
van mening dat:
het van belang is om heldere afspraken te maken over de huurprijzen van woningen in het middensegment;
•
de Provincie Utrecht een belangrijke verbindende rol op zich kan nemen voor het hanteren van
eenduidige normen in verschillende gemeenten en belanghebbenden bij elkaar kan brengen;
•
in de gemeente Utrecht al een werkbare set afspraken is vastgelegd in het Actieplan Middenhuur1, wat als goede voorbeeld gebruikt kan worden;

•

verzoekt het college:
bij de uitvoering van het Programmaplan Versnelling Woningbouw een kennisbijeenkomst over
middenhuur te organiseren met gemeenten, corporaties en project ontwikkelaars;
•
1 De maximale huurprijs wordt gekoppeld aan het gebruikersoppervlak (GBO), van minimaal 50
m2 bij een kale huur vanaf de liberalisatiegrens, tot minimaal 80 m2 GBO bij een kale huur aan
de bovengrens van de Middenhuur;
•
maximale jaarlijkse huurstijging CPI + 1%, minimaal 20 jaar verhuur binnen het segment Middenhuur;
•
voorrang voor doorstromers uit de sociale huur.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie M117 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de
beraadslaging.
De motie M118 is ingediend door de SP. Mevrouw Poppe, handhaaft u deze motie?
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie.
Motie M118 (SP): kaders voor middeldure huur
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, ter bespreking van het
Statenvoorstel “Programmaplan Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021-2024”,
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constaterende dat:
•
in het coalitieakkoord de ambitie is opgenomen om bij het vergroten van de woningvoorraad
50% daarvan te realiseren in de categorieën sociale huur en middeldure huur;
van mening dat:
•
het van belang is voor de categorie middeldure huur afspraken vast te leggen over aanvangshuren in relatie tot het gebruiksoppervlak, maximale huurstijgingen en de minimale periode waarin
middenhuurwoningen binnen dat segment worden verhuurd;
•
het van belang is dat hiervoor in de Provincie en regio eenduidige normen voor worden gehanteerd;
•
in de gemeente Utrecht al een werkbare set afspraken is vastgelegd in het Actieplan Middenhuur1;
verzoeken het college:
•
bij de uitvoering van het Programmaplan Versnelling Woningbouw voor de categorie Middenhuur de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het Actieplan Middenhuur van de gemeente
Utrecht als uitgangspunt te nemen.
En gaan over tot de orde van de dag.
●
●
●

1 De maximale huurprijs wordt gekoppeld aan het gebruikersoppervlak (GBO), van minimaal 50 m2 bij een kale huur
vanaf de liberalisatiegrens, tot minimaal 80 m2 GBO bij een kale huur aan de bovengrens van de Middenhuur.
Maximale jaarlijkse huurstijging CPI + 1%, minimaal 20 jaar verhuur binnen het segment Middenhuur,
Voorrang voor doorstromers uit de sociale huur.

De VOORZITTER: De motie M118 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de
beraadslaging.
Statenvoorstel uitvoering motie M56 – handelsmissie Guangdong.
De VOORZITTER: Ik ga over tot de amendementen en moties bij het statenvoorstel uitvoering motie
M56 – handelsmissie Guangdong.
Het amendement M45 is ingediend door de ChristenUnie. Mevrouw Rikkoert, handhaaft u deze motie?
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement.
Amendement A45 (ChristenUnie, PvdA, SGP, FvD, Lijst Bittich): beëindiging relatie met Guangdong
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, ter bespreking van het
Statenvoorstel 'Toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong';
constaterende dat:
•
de Chinese Communistische Partij mensenrechten stelselmatig met voeten treedt;
•
arbeidsrechten in China stelselmatig met voeten worden getreden;
•
de Chinese Communistische Partij overtuigend beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen in het geval van de Oeigoeren;
•
arbeiders die strijden voor betere rechten in de provincie Guangdong verdwijnen zonder eerlijk
proces en zonder dat hun verblijfplaats bekend is;
overwegende dat:
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•
•

het onderhouden van relaties met Chinese bedrijven en instellingen automatisch betekent dat relaties onderhouden moeten worden met de Chinese overheid, de facto de Chinese Communistische Partij;
de provincie Utrecht niet betrokken wil zijn of impliciet erkenning of instemming wil geven met
zaken als genoemd in de constateringen;

besluiten het in het Statenvoorstel geformuleerde besluit te wijzigen in:
•
kennis te nemen van de evaluatie vriendschapsrelatie provincie Utrecht – provincie Guangdong;
•
deze vriendschapsrelatie te beëindigen en het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken ditbesluit aan de regering van de provincie Guangdong over te brengen.
De VOORZITTER: Het amendement A45 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit
van de beraadslaging.
Het amendement A44 is ingediend door de VVD. Mijnheer Van Schie, handhaaft u het amendement?
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven het amendement.
Amendement A44 (VVD): vriendschapsrelatie Guangdong
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, ter bespreking van statenvoorstel PS2020BEM17, Uitvoering Motie 56 - Handelsmissie Guangdong/ Toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong;
overwegende:
•
dat in Provinciale Staten behoefte is om de vriendschapsrelatie te verrijken en een aantal aanvullende onderwerpen te bespreken in contacten met de provincie Guangdong;
•
dat dit beter lukt vanuit economisch kracht dan vanuit economische zwakte;
wijzigen het voorgestelde besluit als volgt:
de vriendschapsrelatie met de provincie Guangdong graag voort te zetten. De mensenrechten (in
het bijzonder de rechten van werknemers), duurzaamheid, (cyber)veiligheid en het voorkomen
van economische spionage zijn voor de provincie Utrecht daarin belangrijke aandachtspunten
die tijdens wederzijdse bezoeken bespreekbaar worden gemaakt - naast de onderwerpen die al in
het vriendschapsverdrag en de aanvullende verklaring uit 2015 zijn genoemd. Dit zal ook van
andere deelnemers van de handelsmissies vanuit de provincie worden gevraagd;
•
met voortvarendheid uitvoering te geven aan Motie 5 van dit jaar, Utrecht is geen eiland, en het
initiatief te nemen tot de samenwerking met andere regio's in de Rijndelta: Nederland, Nordrhein
Westfalen (Duitsland) en Vlaanderen (België) om hiermee een steviger economische en gesprekspositie te creëren;
•
te zorgen dat de export naar China niet wordt geremd door ruimtebeperkingen op bedrijvenlocaties en daarmee in het beleid voor de Omgevingsvisie meer ruimte toe te staan voor bedrijvenlocaties;
•
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven een brochure op te stellen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de risico's en kansen van het zaken doen met Chinese
bedrijven en deze onderwerpen samen met KvK en ondernemersorganisaties onder de aandacht
te brengen van deelnemers aan de missies en andere ondernemers in de provincie Utrecht.

•

De VOORZITTER: Het amendement A44 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit
van de beraadslaging.
Het amendement A46 is ingediend door de SGP. Mijnheer Van den Dikkenberg, handhaaft u deze motie?
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement.
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Amendement A46 (SGP): geen vriendschapsband zonder gemeenschappelijke waarden
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Uitvoering motie 56 – Handelsmissie Guangdong;
constaterende dat:
het college voorstelt de vriendschappelijke band met de Chinese provincie Guangdong met aanpassingen te continueren;
•
aan bedrijven uit de regio Utrecht die meegaan met een handelsmissie wordt gevraagd een convenant te ondertekenen, met aandacht voor mensenrechten, duurzaamheid, (cyber)veiligheid en
risico's op economische spionage;

•

overwegende dat:
een dergelijk convenant geen gesprek op gang brengt met de Chinese partners;
besluiten:
een vijfde besluitpunt toe te voegen:
5. De provincie Guangdong en betrokken Chinese bedrijven een convenant te laten ondertekenen,
met expliciete aandacht voor mensenrechten en duurzaamheid;
de volgende besluitpunten als volgt te wijzigen:
6. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven tot uitwerking van deze convenanten en deze voor te
leggen aan de Staten;
7. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven een brochure op te stellen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de risico's en kansen van het zakendoen met Chinese
bedrijven.
De VOORZITTER: Het amendement A46 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit
van de beraadslaging.
Het amendement A43 is ingediend door de GroenLinks. Mevrouw Boelhouwer, handhaaft u deze motie?
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement.
Als u mij toestaat wil ik een motie indienen van dezelfde strekking. Heb begrepen dat deze motie
wordt genummerd als de motie M124. Wij dienen deze motie in, omdat wij denken dat er anders geen
enkel besluit is dat op een meerderheid van deze Staten kan rekenen.
Amendement A43 (GroenLinks, D66, CDA, SP): een nieuwe relatie tot China
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 November 2020 aan de orde hebbende het
Statenvoorstel toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong,
besluiten:
de tekst van het in het Statenvoorstel geformuleerde besluit, te wijzigen in:
•
Kennis te nemen van de evaluatie vriendschapsrelatie provincie Utrecht – provincie Guangdong.
•
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven toe te werken naar een nieuw Memorandum of
Understanding (MoU) met de provincie Guangdong waarin wordt benoemd dat we in onze bijzondere relatie nadrukkelijk aandacht gaan hebben voor mensenrechten, zoals benoemt in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, duurzaamheid, de uitwisseling van culturele
initiatieven, en uitwisselingsprojecten tussen scholen en universiteiten van docenten en studenten
en leerlingen, en het stimuleren en ondersteunen van uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden;
•
Gedeputeerde de opdracht te geven deze nieuwe MoU, met aandacht voorvbovenstaande punten,
voor te leggen aan de Staten ter besluitvorming;
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•
•

•

•
•

•

Bedrijven uit de regio Utrecht die meegaan met een missie waar een bestuurder van de provincie
aan deelneemt een convenant te laten ondertekenen met daarin aandacht voor mensenrechten,
duurzaamheid, (cyber)veiligheid en risico's op economische spionage;
De bovengenoemde convenant aan te laten sluiten bij de internationale standaarden voor IMVO
en zoveel mogelijk bij bestaande convenanten. Tevens in de overeenkomst reeds een toezichthoudende rol op te nemen voor bijvoorbeeld de Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) als
onafhankelijke toezichthouder, zoals ook voorgesteld in de “de Initiatiefnota tegen Slavernij en
Uitbuiting”, die binnenkort zal worden behandeld in de Tweede Kamer;
Gedeputeerde Staten te vragen het belang van het werken met bovengenoemde convenant door
deelnemende bedrijven ook breder onder de aandacht te brengen bij Utrechtse gemeenten en andere provincies. Gedeputeerde Staten richt zich daarbij zowel op provincies als op de gemeenten
van de provincie Utrecht;
Gedeputeerde Staten te vragen om voorafgaand van elke missie op bestuurlijk niveau aan Amnesty International te vragen welke concrete casus op het gebied van mensenrechten in de provincie Guangdong speelt die met de bestuurlijke contacten in Guangdong kan worden besproken;
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven een brochure op te stellen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de risico's en kansen van het zaken doen met Chinese
bedrijven en hierbij de samenwerking op te zoeken met het ministerie van Buitenlandse Zaken
zodat de impact gemaximaliseerd wordt;
Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om voor 8 december over het bovenstaande een brief
te sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en in afschrift de Tweede Kamer waarin
ook het belang van het centraal stellen van mensenrechten in de relatie met China wordt benadrukt, wordt gevraagd dit ook op Europees niveau te verkondigen, de steun wordt uitgesproken
voor de Initiatiefnota tegen Slavernij en Uitbuiting”, die binnenkort zal worden behandeld in de
Tweede Kamer en het ministerie te vragen om snel tot een onafhankelijke toezichthouder te komen zoals bedoeld in de initiatiefnota.

Toelichting
Uit de discussies die gevoerd zijn in de Provinciale Staten, de evaluatie van de vriendschapsband, en de eerder aangenomen
motie aangaande mensenrechten in de relatie tot deze vriendschapsband, is gebleken dat een groot deel van de Staten de
vriendschapsband met de provincie Guangdong graag op een andere wijze in zou vullen, waarbij de Universele Rechten van
de Mens meer op de voorgrond staan. De Provincie Utrecht heeft absoluut een rol te spelen in de economische ontwikkeling
van onze provincie, en daar horen ook internationale betrekkingen bij.
Dit amendement probeert invulling te geven aan nieuwe voorwaarden voor deze vriendschapsband, op een manier waarbij
deze ook helder gecommuniceerd worden naar de Chinese overheid. Ook probeert dit amendement met aanvullende beslispunten aan te kaarten dat een groot deel van de besluiten over deze internationale betrekkingen eigenlijk thuis hoort in de
nationale politiek, en probeert dan ook een duidelijk signaal te geven richting de Tweede Kamer.

Motie M124 (GroenLinks, D66, CDA, SP): een nieuwe relatie tot China
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 November 2020 aan de orde hebbende het
Statenvoorstel toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong;
constaterende dat:
uit de gevoerde discussie in Provinciale Staten, de evaluatie van de vriendschapsband, en de
aangenomen motie aangaande mensenrechten in de relatie tot de vriendschapsband, blijkt dat
een groot deel van PS de vriendschapsband met de provincie Guangdong graag op een andere
wijze in zou willen vullen;

•

overwegende dat:
•
de Universele Rechten van de Mens meer op de voorgrond moeten komen te staan;
•
de Provincie Utrecht een rol te spelen heeft in de economische ontwikkeling van onze provincie,
en daar ook internationale betrekkingen bij horen;
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•
•

het van belang is om invulling te geven aan nieuwe voorwaarden voor deze vriendschapsband, op
een manier waarbij deze ook helder gecommuniceerd worden naar de Chinese overheid;
een groot deel van de besluiten over deze internationale betrekkingen eigenlijk thuis hoort in de
nationale politiek en daarvoor ook een signaal nodig is richting de Tweede Kamer;

draagt het college op:
toe te werken naar een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) met de provincie Guangdong, waarin wordt benoemd dat we in onze bijzondere relatie nadrukkelijk aandacht gaan hebben voor mensenrechten, zoals benoemt in de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, duurzaamheid, de uitwisseling van culturele initiatieven, en uitwisselingsprojecten tussen
scholen en universiteiten van docenten en studenten en leerlingen, en het stimuleren en ondersteunen van uitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden;
•
deze nieuwe MoU, met aandacht voor bovenstaande punten, voor te leggen aan de Staten ter besluitvorming;
•
bedrijven uit de regio Utrecht die meegaan met een missie waar een bestuurder van de provincie
aan deelneemt, een convenant te laten ondertekenen met daarin aandacht voor mensenrechten,
duurzaamheid, (cyber)veiligheid en risico’s op economische spionage;
•
het bovengenoemde convenant aan te laten sluiten bij de internationale standaarden voor IMVO
en zoveel mogelijk bij bestaande convenanten. Tevens in de overeenkomst een toezichthoudende
rol op te nemen voor bijvoorbeeld de Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) als onafhankelijke toezichthouder, zoals ook voorgesteld in de “de Initiatiefnota tegen Slavernij en Uitbuiting”, die binnenkort zal worden behandeld in de Tweede Kamer;
•
het belang van het werken met bovengenoemd convenant door deelnemende bedrijven ook breder
onder de aandacht te brengen bij Utrechtse gemeenten en andere provincies. En zich te richten
op zowel provincies als op de gemeenten van de provincie Utrecht;
•
voorafgaand van elke missie op bestuurlijk niveau aan Amnesty International te vragen welke
concrete casus op het gebied van mensenrechten in de provincie Guangdong speelt die met de
bestuurlijke contacten in Guangdong kan worden besproken;
•
een brochure op te stellen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de
risico’s en kansen van het zaken doen met Chinese bedrijven en hierbij de samenwerking op te
zoeken met het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat de impact gemaximaliseerd wordt;
•
voor 8 december over het bovenstaande een brief te sturen naar het ministerie van Buitenlandse
Zaken en in afschrift de Tweede Kamer, waarin het belang van het centraal stellen van mensenrechten in de relatie met China wordt benadrukt, wordt gevraagd dit ook op Europees niveau te
verkondigen, de steun wordt uitgesproken voor de Initiatiefnota tegen Slavernij en Uitbuiting” en
het ministerie te vragen om snel tot een onafhankelijke toezichthouder te komen zoals bedoeld in
de initiatiefnota.

•

En gaat over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: Het amendement en de motie worden toegevoegd aan het statensysteem en maken
deel uit van de beraadslaging.
De motie M119 is ingediend door het CDA. Mijnheer Boswijk, handhaaft u deze motie?
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie.
Motie M119 (CDA, GroenLinks, VVD, SGP en ChristenUnie): de Krijger-doctrine
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020, ter bespreking van de
motie 56 handelsmissie Guangdong;
constateren dat:
de oorsprong van de meeste bezwaren tegen het huidige vriendschapsverdrag met Guangdong voort
komen uit het Chinese politieke systeem;
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overwegende dat:
•
de veranderende verhoudingen op geopolitiek niveau, waarbij China waarschijnlijk in 2030 de
Verenigde Staten voorbij is gegaan als wereldmacht, Democratische Rechtstaten wereldwijd
dwingen tot meer samenwerking;
•
de Provinciale Staten in de toekomst bij nieuwe vriendschapsverdragen wil voorkomen dat ze met
dezelfde dillema's zal worden geconfronteerd;
spreken als Provinciale Staten uit dat:
nieuwe vriendschapsverdragen alleen nog worden aangegaan met provincies en lokale overheden gelegen in democratische rechtstaten waarin mensenrechten en de scheiding der machten in de praktijk
worden nageleefd.
En gaan over tot de orde van de dag.
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de beraadslaging.
De moties vreemd aan de orde van de dag hoeven niet opnieuw bevestigd te worden.
Het woord is aan de heer De Droog.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Behandelen wij de motie M124 na de motie
M119?
De VOORZITTER: Ja, zo staat het wel op mijn lijst.
De motie M120, M121, 122 en M123 zin de moties vreemd aan de orde van de dag. Over de motie
M122 wordt hoofdelijk gestemd.
Motie M120 vreemd aan de orde van de dag (FvD): sabbatical pauzelandschap Rijnenburg
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november;
constaterende:
•
dat het tekort aan gewenste, vooral grondgebonden woningen in de provincie Utrecht razendsnel
oploopt in relatie tot de vraag;
•
dat een doorbraak in de gebiedsontwikkeling Rijnenburg geblokkeerd wordt door het voornemen
om er enkele windturbines te plaatsen;
•
dat een doorbraak in de gebiedsontwikkeling Rijnenburg geblokkeerd wordt door de situatie dat
er pas na 2030 sprake kan zijn van woningbouw;
overwegende:
•
dat een forse MKB-impuls voor de regionale post-Corona economie gewenst is;
•
dat gebiedsontwikkeling voor het plan-Rijnenburg het komende half jaar nog te maken krijgt met
forse politieke en economische onzekerheden;
spreekt uit dat:
•
er in ieder geval gedurende een jaar door GS/PS Utrecht geen definitieve besluiten worden genomen die woningbouw vanaf 2025 blokkeren;
•
er in ieder geval gedurende een jaar door GS/PS Utrecht geen definitieve besluiten worden genomen die de plaatsing van windturbines niet meer kunnen verhinderen;
En gaan over tot de orde van de dag.
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Motie M121 vreemd aan de orde van de dag (FvD): Utrechtse bibliotheken als bewaker van publieke waarden
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergadering op woensdag 19 november 2020;
constaterende dat:
•
verschillende nieuwsmedia1 berichtten dat bibliotheken in de provincie Utrecht boeken met de
afbeelding van zwarte piet verwijderen uit de collectie;
•
bibliotheekorganisaties dit doen omdat deze boeken niet in lijn zouden zijn met ‘de goede zeden’;
•
Artikel 4 van de wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB) stelt dat bibliotheken
haar taak uitoefenen vanuit de publieke waarden; onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit;
•
Artikel 5 van de WSOB onder andere stelt dat de bibliotheek een plaats is voor ontmoeting en debat en kennismaken met kunst en cultuur;
overwegende:
•
de provincie conform artikel 6 van de WSOB en in haar rol als financier van uitvoeringsorganisatie BISC een verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de bibliotheken uitvoering geven aan diezelfde WSOB;
•
dat bibliotheken een vrijplaats moeten blijven en zijn van diversiteit waar elk boek met welke visie, mening of politieke kleur dan ook beschikbaar moet zijn;
•
het niet aan bibliotheek organisaties is om politiek te bedrijven of censuur toe te passen door
boeken om wat voor maatschappelijke redenen dan ook uit de collectie te verwijderen;
draagt Gedeputeerde Staten op:
met BISC en de Utrechtse bibliotheken in gesprek te gaan over de reikwijdte van artikel 4 en artikel 5 van de WSOB en hierover te rapporteren aan Provinciale Staten.

•

En gaat over tot de orde van de dag.
Motie M122 vreemd aan de orde van de dag (PVV): red Zwarte Piet
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020 ter bespreking van de motie vreemd aan de orde van de dag.
constaterende:
•
dat afgelopen week bekend is geworden dat bibliotheken in Nederland bezig zijn om
kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen;
•
dat de directeur van de VOB, Vereniging van OPENBARE Bibliotheken, mensen die anders denken dan hij fascisten noemt, waarmee hij zijn ongeschiktheid voor defunctie onweerlegbaar heeft
aangetoond;
•
dat de VOB hiermee de deur openzet naar willekeurige censuur;
•
dat de VOB hiermee in strijd handelt met artikel 7 van de Grondwet en artikel 4 Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen;
•
Sinterklaas en Zwarte Piet en derhalve ook de boeken hierover, onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur en dus voor geïnteresseerden te leen moeten zijn;
•
dat Zwarte Piet (Hadji Firoez) in Iran zelfs is bestempeld als cultureel erfgoed door de UNESCO;
•
dat Zwarte Piet helemaal niets van doen heeft met racisme;
dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
er op toe te zien dat boeken over Sinterklaas en Zwarte Piet in de bibliotheken waaraan de provincie
verbonden is beschikbaar blijven.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Motie M123 vreemd aan de orde van de dag (D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie):
Fairtrade provincie Utrecht
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 18 november 2020,
constaterende:
•
dat keuzes rondom de inkoop en het gebruik van producten die wij in Nederland maken invloed
hebben op mensen in andere delen van de wereld;
•
dat het stimuleren en toepassen van eerlijke handel een manier is om wereldwijd invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;
•
dat duurzaamheid al een belangrijk criterium is in het Provinciale inkoopbeleid;
•
er een Fairtrade campagne is die Provincies, gemeenten, instellingen en bedrijfsleven aan concrete en meetbare doelstellingen bindt;
•
dat het handhaven en mogelijk uitbreiden van de voorbeeldfunctie van de Provincie een van onze
beleidslijnen is;
•
dat er binnen de Provincie Utrecht 17 Fairtrade gemeenten zijn;
•
dat de Provincie Utrecht al in 2015 de titel Fairtrade Provincie heeft behaald maar deze weer is
kwijtgeraakt;
•
het stimuleren van organisaties en gemeenten in de provincie ook zonder financiële prikkels mogelijk is, bijvoorbeeld via de bestaande communicatiekanalen;
spreken uit:
•
de wens om weer op korte termijn Fairtrade Provincie te worden;
•
deze wens concreet te maken en ons blijvend te willen inzetten voor Fairtrade;
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
een plan van aanpak te maken om voor 1 april 2021 te kunnen voldoen aan de criteria die gelden
voor het behalen van de titel Fairtrade Provincie na consultatie van werkgroep Fairtrade en de
landelijke Fairtrade organisatie;
•
Provinciale Staten binnen de gestelde termijn hierover te informeren.

•

En gaan over tot de orde van de dag.
Stemverklaringen.
De VOORZITTER: Aan de orde zijn de stemverklaringen. Het woord is aan mevrouw Boelhouwer.
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! GroenLinks heeft een stemverklaring bij de motie M118. GroenLinks kan instemmen met de inhoud van deze kaders, maar de provincie
kan het niet afdwingen. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. Wij willen deze kaders betrekken bij de voorbereiding kennisbijeenkomst in de motie van de PvdA.
Ik ga afmaken wat ik wilde zeggen bij de motie M124. Als er bij een besluit geen enkele meerderheid
is waarmee GS uit de voeten kan, dan zal het staande beleid voorlopig niet veranderen. Dat is een situatie waarmee volgens ons niemand blij is, horende het inhoudelijke debat van vanmiddag. Mocht het
voorstel verworpen worden, dan geeft deze motie ons de kans om richting te geven aan het werk van
GS en de provincie voor de komende periode. Indien het amendement A43 en het voorstel het haalt,
dan trekken wij deze motie terug.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van Schie.
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De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De heer Kocken heeft een stemverklaring bij
het besluit van het agendapunt uitvoering motie M56 – handelsmissie Guangdong.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Kocken.
De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De vriendschapsband met de provincie Guangdong
roept de vraag op hoe wij in de relatie omgaan met mensenrechten, productiewijzen en bedrijfsspionage. Voor de VVD is de voorwaarde van het voeren van een goed gesprek daarover in en met Guangdong, dat wij dat doen in een stevige economische positie. Zonder een stevige positie heeft het geen
zin om tijd te stoppen in convenanten en dergelijke.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Weijers.
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD heeft vanavond geen stemverklaringen.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Boswijk.
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA heeft twee stemverklaringen. De eerste
betreft het statenvoorstel uitvoering motie M56 – handelsmissie Guangdong. Het CDA heeft bezwaren
tegen wat er in China gebeurt. Wij verwerpen elke manier of aantijging dat het niet ethisch is om met
hun samen te werken. Wij denken dat het in contact blijven met elkaar meer impact heeft op de mensenrechten aldaar.
De tweede stemverklaring betreft de motie vreemd aan de orde van de dag M121 over de bibliotheken.
Zoals eerder aangekondigd zal het CDA hierover verdeeld stemmen. Mevrouw Welschen, de heer
Wijntjes en de heer Boswijk zullen voor deze motie stemmen. Mevrouw Koelewijn en de heer Westerlaken zullen tegen deze motie stemmen.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer De Droog.
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 heeft twee stemverklaringen. De eerste betreft het amendement A44. D66 onderschrijft dat je bij een samenwerking rekening dient te houden
met de vrucht van die samenwerking. Wij vertrouwen er echter op dat GS een goede inschatting kan
maken om het ruimtelijk mogelijk te maken. Laten wij dat debat voeren bij de Omgevingsvisie. Daarom stemt D66 tegen dit amendement.
De tweede stemverklaring betreft de motie M119. D66 zal tegen deze motie stemmen. De kans dat dit
zich voordoet is heel klein en wij willen de situatie dan op waarde kunnen schatten.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Lejuene.
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA heeft een aantal stemverklaringen. De
eerste betreft de motie M118. Wij vinden het voorstel van de SP best een goed idee, maar de motie is
niet uitvoerbaar. Gemeenten gaan daarover. Daarom stemt de PvdA tegen deze motie.
De tweede stemverklaring betreft het amendement A43 en het statenvoorstel ter uitvoering van de motie M56. De afweging van de juiste keuze om iets te betekenen voor de mensenrechten in China is lastig. De PvdA wil het liefst de vriendschapsband per direct verbreken. Wij hopen dat ons amendement
A45 de meerderheid haalt. Als dat niet gebeurt, zullen wij het amendement A43 steunen. Dit amendement zet zeker stappen in de goede richting ten opzichte van het statenvoorstel. Wij zij blij met beslispunt 2 uit dit amendement, waar staat dat mensenrechten nadrukkelijk aan de orde komen, zoals benoemd in de Universele verklaring rechten van de mens. Dit betekent echter niet dat wanneer amendement A43 wordt aangenomen, wij het aangepaste statenvoorstel steunen. Wij zijn nog steeds van
menig dat het geen zin heeft om door te gaan met de vriendschapsband. Het is naïef om te denken dat
wij daarmee iets bereiken.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Rikkoert.
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Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie heeft twee stemverklaringen. De eerste stemverklaring betreft de motie M118. Wat ons betreft is de motie overbodig in
deze fase. Afhankelijk van de kennisbijeenkomst die de PvdA voorstelt, kunnen wij bezien of er specifiekere kaders nodig zijn.
De tweede stemverklaring betreft de moties en de amendementen over de vriendschapsband met Guangdong. De ChristenUnie stemt voor het amendement A45. Mocht het amendement A45, dat beoogt
de relatie met China te stoppen, het onverhoopt niet halen, dan kiezen wij voor het amendement A43
en tegen het amendement A46. Het amendement A43 stelt voorwaarden aan de relatie en geeft zicht
op een convenant. Als amendement A45 niet wordt aangenomen, dan zullen wij tegen het statenvoorstel stemmen. Ook als eventuele aanname van het amendement A43 maakt dat het voorstel flink verbeterd zou zijn. Immers, wij denken niet dat een gesprek met China nog helpt. De motie M124 zal de
ChristenUnie niet steunen.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Dercksen.
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De PVV heeft twee stemverklaringen. De eerste
stemverklaring betreft de moties M117 en M118. Primair gaan de gemeenten hierover. Daarnaast zal
elk gesleutel aan middenhuur en elke beperking en restrictie bij beleggers leiden tot minder bouwen.
De tweede stemverklaring betreft de motie vreemd aan de orde van de dag M120. De PVV zal tegen
deze motie stemmen. Wij zijn ervan overtuigd dat een nieuw kabinet komt met een rijkscoördinatieregeling om aan het linkse gepruts in de stad en de provincie een einde te maken.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Keller.
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De PvdD heeft een stemverklaring bij het amendement A45. De PvdD zal voor dit amendement stemmen met de opmerking dat het een gemiste kans
is dat de dierenrechten hierin niet benoemd worden. Daarnaast zullen wij voor het amendement A46
en A43 stemmen. Wij gaan ervan uit dat het amendement A45 het niet zal halen. Toch zal de PvdD
tegen het besluit stemmen.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Poppe.
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft twee stemverklaringen. De eerste betreft
de motie vreemd aan de orde van de dag M123. De SP is voor eerlijke handel. Daarom zullen wij instemmen met deze motie, al moeten gemeenten wel in actie komen. Dat is niet aan de provincie.
De heer Eggermont heeft een stemverklaring bij de motie M117.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Eggermont.
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! Zoals de Rekenkamer heeft aangegeven, is er
regie nodig vanuit de provincie ten aanzien van de middenhuur. Toen wij de motie van de PvdA voorbij zagen komen, waarin een kennisbijeenkomst wordt voorgesteld na het gesprek met alle 'stakeholders', moesten wij direct denken aan de quote van de heer Schaefer: "In gelul kun je niet wonen." Volgens de SP is deze motie daarom overbodig.
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van den Dikkenberg.
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De SGP heeft een stemverklaring
bij de motie M116. Dit is een zeer sympathiek voorstel, maar het is niet de taak van het provinciaal
bestuur om deze vorm van ontwikkelingssamenwerking te financieren. Wij zullen deze motie doorgeleiden naar onze landelijke partij.
De SGP zal tegen de motie M117 stemmen. Het college kan dit doen binnen de kaders van het programmaplan. Wij zien niet de noodzaak om hiervoor een specifieke opdracht te geven.
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De SGP zal voor het amendement A43 stemmen, hoewel het een zwaar afgezwakte vorm is van wat
wij willen. Wij hopen dat er een meerderheid is voor het amendement om de relatie met Guangdong
stop te zetten. Ondanks dat is het amendement A43 beter dan het oorspronkelijke voorstel. Daarom
zullen wij het amendement steunen en tegen het voorstel stemmen.
De SGP zal tegen de motie M122 stemmen. Boeken over Zwarte Piet en Sinterklaas moeten altijd beschikbaar blijven in historisch opzicht. Anders ontkennen wij onze geschiedenis. Dit is geen taak voor
de provincie. Gelukkig stemmen wij hierover hoofdelijk, zodat alle Statenleden hierin hun eigen lijn
kunnen volgen.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Hoek.
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus zal voor het amendement A45 en het
amendement A46 stemmen. 50Plus zal voor de motie M119 stemmen, al heeft dit enigszins dezelfde
strekking als een vorige motie. Dit gaat niet over China, maar je kunt banden aanleggen met bepaalde
landen als zij voldoen aan hetgeen in het dictum staat. 50Plus zal tegen het statenvoorstel uitvoering
motie M56- handelsmissie Guangdong stemmen.
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Bittich.
Mevrouw BITTICH (Lijst Bittich): Mijnheer de voorzitter! Ik heb geen stemverklaringen.
De VOORZITTER: Ik stel vast dat u alle stemverklaringen heeft kunnen afleggen.
Stemming.
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de stemming, beginnend bij het agendapunt statenvoorstel programmaplan uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw 2021-2024. Wij gaan eerst stemmen
over het besluit als zodanig.
Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel programmaplan uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw, 2021-2024, PS2020RGW10, met de
aantekening dat de fracties van het FvD en de PVV geacht worden te hebben tegengestemd.
Provinciale Staten verwerpen de motie M116. Voor de motie hebben gestemd de fracties van het FvD,
PVV en 50Plus.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M117. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van de
VVD, FvD, PVV, SP, SGP en 50Plus.
Provinciale Staten verwerpen de motie M118. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de PvdD,
SP, 50Plus en Lijst Bittich.
De VOORZITTER: Ik kom bij het voorstel over de vriendschapsrelatie met Guangdong.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A45. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van het FvD, PvdA, ChristenUnie, PVV, PvdD, SP, SGP, 50Plus en Lijst Bittich.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A44. Voor het amendement heeft gestemd de fractie
van de VVD.
Provinciale Staten verwerpen het amendement A46. Voor het amendement hebben gestemd de fracties
van het FvD, PvdD, SP, SGP, 50Plus en Lijst Bittich.
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A43. Tegen het amendement hebben gestemd de fracties van de VVD, FvD, PVV en 50Plus.
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Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten het geamendeerde statenvoorstel uitvoering Motie 56 – handelsmissie Guangdong, PS2020BEM17, met de aantekening dat de fracties van
Groenlinks, CDA, D66, SP voor het voorstel hebben gstemd.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M119. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het
FvD, D66 en Lijst Bittich.
Provinciale Staten verwerpen de motie M124. Voor de motie hebben gestemd de fracties van GroenLinks, CDA, D66, PvdD, SP en Lijst Bittich.
De VOORZITTER: Wij gaan stemmen over de moties vreemd aan de orde van de dag.
Provinciale Staten verwerpen de motie M120 vreemd aan de orde van de dag. Voor de motie heeft gestemd de fractie van het FvD.
Provinciale Staten verwerpen de motie M121 vreemd aan de orde van de dag. Voor de motie hebben
gestemd de fracties van de VVD, FvD, PVV, 50Plus en drie leden van de CDA-fractie.
De VOORZITTER: Wij gaan hoofdelijk stemmen over de motie M122 vreemd aan de orde van de
dag. Ik vraag de griffier een nummer te trekken. Dat is nummer elf. Dat betekent dat de hoofdelijke
stemming begint bij de heer Van den Dikkenberg. De griffier zal de namen voorlezen en vraagt de leden te stemmen door 'voor' of 'tegen' te zeggen.
Na hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten de motie M122 vreemd aan de orde van de
dag. Voor de motie hebben gestemd de heren Dinklo en Fiscalini, mevrouw Hoek, de heer Potjer, mevrouw Pouw, de heren Weijers en Berlijn, mevrouw Broere en de heer Dercksen. Tegen de motie hebben gestemd de heren Van den Dikkenberg, De Droog en Eggermont, mevrouw Van Elteren, mevrouw Van Gilse, mevrouw Groen, mevrouw De Haan, de heren De Harder, Jager en Janssen, mevrouw De Jong, de heren Kamp en Karatas, mevrouw Keller, de heer Kocken, mevrouw Koelewijn,
mevrouw Krijgsman, mevrouw Lejeune, mevrouw De Man, de heren Van Oort en Oude Wesselink,
mevrouw Poppe, mevrouw Rikkoert, de heren Van Schie, Van der Steeg en Suna, mevrouw Van Ulzen, mevrouw Veen, mevrouw Vrielink, mevrouw Welschen, de heer Westerlaken, mevrouw De Widt,
de heren Wijntjes en Bart, mevrouw Bittich, mevrouw Boelhouwer, de heren Boswijk en De Brey,
mevrouw Chidi en mevrouw d'Hondt.
Provinciale Staten aanvaarden de motie M123 vreemd aan de orde van de dag. Tegen de motie hebben
gestemd de fracties van de VVD, FvD, PVV en 50Plus.
Sluiting.
De VOORZITTER: Wij zijn aan het einde gekomen van deze digitale statenvergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw deelname aan deze vergadering. Wij kijken terug op een goede en boeiende statendag. Dank daarvoor. Ik dank de mensen die deze vergadering technisch mogelijk hebben gemaakt.
Dank aan de griffie voor het vele verrichte werk en dank aan onze onvervangbare catering voor degene die hier in het provinciehuis waren. Ik wens u allemaal een plezierige avond en snel tot ziens. Ik
sluit de vergadering.

Einde van de vergadering om 20.50 uur.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 27 januari 2021.
De voorzitter,

De griffier,
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