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Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 

Aanwezig: de heer J.J. Bart, Utrecht (GroenLinks), mevrouw G. Bikker, 

Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede (GroenLinks), 

mevrouw E.J. Broere-Kaal, Soest (PVV), de heer R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin (PVV), 

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  (SP), mevrouw M. van Elteren, Woudenberg 

(GroenLinks), 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), de heer drs. E.A. Kamp, Doorn  (D66), mevrouw H.J. Keller, 

Driebergen-Rijsenburg (Partij voor de Dieren), 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 ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer P.D. 

Overkleeft, Amersfoort (D66), mevrouw A.M. Poppe, IJsselstein (SP), 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), de heer H.O. Suna, Soest  (PvdA), 

mevrouw mr. S.F. van Ulzen, Zeist (VVD), mevrouw L.E. Veen, Utrecht (D66), de heer C. 

Westerlaken, Lopik (CDA), de heer W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), mevrouw ir. M. de Widt 

MPM, Utrecht (D66), de heer C. Van Wijk (JA21)  

Afwezig: de heer S.A. Berlijn, Utrecht (JA21), mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst 

Bittich), de heer mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn (VVD), de heer ing. B.C. van den 

Dikkenberg, Elst  (SGP), de heer Fiscalini, Maarssen (JA21), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, 

Utrecht (PvdA), mevrouw M. de Jong, Utrecht (GroenLinks), de heer dr. A.R.S. Karataş, 

Utrecht (GroenLinks), de heer drs. A.H.L. Kocken, Utrecht (VVD), mevrouw M. Stegenga, 

Veenendaal (CDA), mevrouw T.M.S. Vrielink, Amersfoort (GroenLinks), mevrouw L.M. 

Welschen-van der Hoek, Zeist  (CDA) 

Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. W.R.C. Sterk, Utrecht (Natuur, 

Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur), de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht 

(Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat), 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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Statenbrede vergadering op woensdag 9 februari 2022 

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

Plaatsvervangend statenvoorzitter: - 

Griffier: mevrouw mr. C.A. Peters 

Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 

 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, van harte welkom. Voordat ik de vergadering 

van Provinciale Staten ga openen, is er eerst nog de gelegenheid voor een bijzonder 

moment. Daar gaan we aanstonds toe over. Maar ik wil nu alvast van de gelegenheid 

gebruikmaken om u te wijzen op het feit dat we gelukkig een fysieke Statenvergadering 

met elkaar kunnen hebben straks, maar dat dat opnieuw vanwege de coronamaatregelen 

maar van korte duur zal zijn. En dat u daarna weer gevraagd wordt om in 

vertegenwoordiging maximaal van twee leden per fractie aanwezig te zijn in de zaal en 

eventueel gebruik te maken van de publieke tribune en alle afstandsmaatregelen in acht 

te nemen. En ook het mondkapje te dragen op het moment dat u gaat lopen.  

Dames en heren, wij beginnen deze bijeenkomst met een bijzonder moment. Ik 

heet van harte welkom de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs. Hij is nu 

even uit mijn- Ja, hij zit er wel, recht voor mij. En de heer Naafs, de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug, heeft de gelegenheid gevraagd om ten overstaan van uw Provinciale Staten 

iets aan te bieden aan de provincie Utrecht. Dus ik wil de heer Naafs graag uitnodigen om 

naar voren te komen. Dan gaan wij als een soort komisch duo tegenover elkaar staan. En 

dan ontrolt het zich verder vanzelf.  

 

Burgemeester NAAFS: Goedemorgen Commissaris, leden van GS en ook de 

leden van Provinciale Staten. Op 18 juni werd de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

getroffen door een valwind. En 19 juni was de Commissaris in Leersum en heeft ons ook 

gevraagd, want hij kwam ter plekke ook kijken hoe erg het allemaal was: welke hulp heb 

je nodig? Binnen no time werd een projectleider afgeleverd die ons heeft geholpen in die 

hectische weken daarna. En daarom ben ik ook hier. Is uiteindelijk een besluit genomen 

door de provincie om een bedrag van anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen om de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug te helpen om de schade te herstellen. In die tussentijd is 

er ook het nodige gebeurd. Ook de gedeputeerde, die inmiddels minister van 

Binnenlandse Zaken is geworden, en de Commissaris heeft ons geholpen met rondfietsen 

door de gemeente om de vertegenwoordiger in Den Haag aan den lijve te laten zien wat 

de valwind had aangericht in het dorp Leersum. Dat heeft er ook toe geleid dat ook het 

ministerie van LNV uiteindelijk een groot bedrag beschikbaar heeft gesteld aan 

Staatsbosbeheer, omdat daar de schade ook groot was. Er lopen nog wat dingen met 

behulp ook vanuit dit huis bij twee ministeries. Dus we hopen dat dat ook nog wat gaat 

opleveren. Maar desalniettemin staat hier een dankbare burgemeester van de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug voor u die namens de inwoners, en dan ook met name de inwoners 

van Leersum, u wil bedanken voor de bijdrage, de aandacht en alles wat er vanuit dit huis 

gerealiseerd is. Om die dank te onderstrepen, staat hier in uw statenzaal een- We 

noemen dat een stormbankje. Het is gemaakt van hout van de bomen die omgegaan zijn. 

Dus dat is gewoon echt de situatie. Met een mooi logo van de provincie er ook in. De 

inwoners zeiden tegen mij: jij gaat die gewoon overhandigen aan de provincie als dank 

voor de inzet die wij vanuit dit huis hebben ervaren in de breedste zin van het woord. Ik 

hecht eraan als burgemeester om dat in uw Provinciale Statenvergadering ook tegen u te 

zeggen. Dank u wel. Wij zijn er dankbaar mee. En tastbaar. We hebben afgelopen 

dinsdag als college een besluit genomen over het herstelplan, want dat kan zich nu ook 

gewoon ontrollen. De duizenden bomen die verdwenen zijn, daar hebben we een plan 
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voor gemaakt. En daar kan het geld wat u ter beschikking heeft gesteld, goed voor 

gebruikt worden. Dus nogmaals, dank u wel. Ik wil het bankje graag aan u overhandigen.  

 

 De VOORZITTER: Dank.  

 

[applaus] 

 

De VOORZITTER: Misschien is het goed, voordat ik hem op mijn rug neem, dat ik 

de burgemeester, u, namens de hele provincie en namens Provinciale Staten hartelijk 

dank zeg voor het bankje. Officieel hadden we moeten besluiten om zo’n gift in ontvangst 

te nemen, maar dat gaat, het bankje gezien, helemaal goedkomen.  

Ja, het was natuurlijk een heel ernstige situatie, de valwind. Dat hebben we met 

elkaar meegemaakt. En op geen enkele wijze hoefde dat verder uitleg en betoog in de 

provincie en zeker ook niet in Provinciale Staten. Want kort nadat de valwind had 

toegeslagen, hebben we het ook hier in Provinciale Staten onmiddellijk aan het begin van 

de vergadering al besproken. Er zijn ook initiatieven uit Provinciale Staten genomen om 

de aandacht te vragen van het college om daar waar mogelijk Utrechtse Heuvelrug en de 

getroffen inwoners en de getroffen landgoedeigenaren te helpen. Dus dat hebben we 

eensgezind en eendrachtig gedaan. Dat was ook heel plezierig om dat te ervaren. We 

weten dat het heel goed terecht is gekomen, want we zijn ook wel onder de indruk, ik ben 

onder de indruk, van de wijze waarop de gemeente mét de grondeigenaren, mét de 

landgoedeigenaren, maar vooral ook met de eigen inwoners, deze klap weer te boven is 

gekomen. Ik heb dat met eigen ogen kunnen gadeslaan. Echt vanaf dag één was er 

aandacht voor de inwoners, werden geholpen met praktische adviezen, maar konden ze 

ook hun hart uitstorten bij het gemeentebestuur en werden mensen verder geholpen. Zeer 

veel waardering voor het feit dat Utrechtse Heuvelrug dat zo heeft aangepakt.  

Wij gaan het bankje in gebruik nemen. We gaan een prachtige plek uitzoeken om 

voor altijd de herinnering te hebben aan een ernstige situatie, maar die we samen weer te 

boven zijn gekomen. Dat is mooi. Dank u wel.  

 

Burgemeester NAAFS: Dank u wel.  

 

[applaus] 

 

 De VOORZITTER opent de vergadering om 10.40 uur.  

 

 

1.  

Opening en vaststellen agenda 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de vergadering van Provinciale 

Staten van de provincie Utrecht. En ik heet u allen van harte welkom. Inderdaad een 

bijzondere gelegenheid dat wij het komend uur in fysieke vergadering weer bijeen zijn om 

een aantal formele, belangrijke besluiten met elkaar te nemen die fysieke aanwezigheid 

vereisen. Maar het voelt toch ook wel weer goed en het voelt misschien zelfs, ondanks 

alle hoge besmettingen en ondanks de vele collega’s die vandaag hier fysiek niet 

aanwezig kunnen zijn, een beetje op de weg terug. En hoop ik, ook voor de samenleving, 

dat we de komende Statenvergaderingen weer steeds vaker in fysieke omstandigheden 

kunnen laten verlopen.  

Dames en heren, ik heb een aantal afwezigen-meldingen, maar die zijn vast niet 

compleet. Maar ik noem ze toch even: mevrouw Bittich, de heer Van den Dikkenberg, 

mevrouw d’Hondt, mevrouw Vrielink, de heer Berlijn, mevrouw De Jong en de heer De 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Opening-en-vaststellen-agenda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Opening-en-vaststellen-agenda


Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Afscheid Statenlid Hanane Bittich (Lijst Bittich) 

 

CONCEPT 5 

Brey, hebben zich bij mij afgemeld. Maar weet dat andere nagekomen meldingen ook in 

het verslag zullen worden genoteerd. We hopen diverse collega’s wel straks bij de hybride 

vergadering via het scherm te mogen verwelkomen. Want ja, de cliffhanger vandaag was 

natuurlijk een beetje: hebben wij een quorum? Kwalitatief vanzelfsprekend, maar ook 

kwantitatief. Dat wordt nog eens een keer versterkt door de binnenkomst van de heer 

Eggermont. Wij waren al op het goede aantal, dus we hebben een quorum. Dus we 

kunnen straks ook besluiten met elkaar nemen. Dus dat is heel plezierig. Nee, nu u er 

toch bent, blijf graag zitten.  

Ik heet ook alle aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. 

Belangstellenden voor de beëdiging van mevrouw Demir en voor de verkiezing en 

beëdiging van de nieuwe gedeputeerde, mevrouw Sterk. Ontzettend fijn dat u erbij bent 

en ook bij kunt zijn. Ik hoop dat we met elkaar een mooie vergadering hebben met deze 

hoogtepunten daarin.  

 

 

2.  

Afscheid Statenlid Hanane Bittich (Lijst Bittich) 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, nu geeft de agenda aan dat ik op dit moment 

afscheid zou willen nemen, mede namens u, van ons statenlid Hanane Bittich. Maar zij is 

niet aanwezig, stel ik vast. De griffier heeft dat ook vastgesteld. Dus zullen wij op een 

andere wijze mevrouw Bittich bedanken voor haar lidmaatschap van Provinciale Staten. 

En haar namens u allen vanzelfsprekend een aantal attenties bij voegen die daarbij 

horen. Dus dat zullen wij voor u verzorgen.  

 

 

3.  

Onderzoek geloofsbrieven Fatma Demir (DENK)  

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, dan komen wij bij agendapunt 3. Dat is het 

onderzoek naar de geloofsbrieven van een nieuw statenlid, kandidaat statenlid, mevrouw 

Fatma Demir namens de fractie DENK. De voorzitter van de Commissie voor de 

geloofsbrieven geef ik graag het woord, want de commissie heeft de geloofsbrieven 

bestudeerd. Mevrouw Hoek, gaat uw gang.  

 

 Mevrouw HOEK: De Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven is bijeen 

geweest en heeft kennisgenomen van de bescheiden van Fatma Demir. De commissie is 

van mening dat de bevindingen overeenkomstig de wettelijke vereisten zijn. Er zijn dus 

geen beletselen in de toelating van Fatma Demir tot de Provinciale Staten van Utrecht. 

Tot zover, voorzitter.  

 

 De VOORZITTER: Ik dank u, en in u ook de leden van de Commissie voor de 

geloofsbrieven. Helder.   

 

 

4.  

Beëdiging Statenlid Fatma Demir (DENK) 

 

 De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar agendapunt vier en dat is de beëdiging 

van mevrouw Demir, die ik graag uitnodig om hier naar voren te komen. En dan zal de 

griffier de bijbehorende eed voorlezen.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Afscheid-Statenlid-Hanane-Bittich-Lijst-Bittich
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Afscheid-Statenlid-Hanane-Bittich-Lijst-Bittich
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Onderzoek-geloofsbrieven-Fatma-Demir-DENK
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Onderzoek-geloofsbrieven-Fatma-Demir-DENK
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Beediging-Statenlid-Fatma-Demir-DENK
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Beediging-Statenlid-Fatma-Demir-DENK
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 Dames en heren, ik verzoek u, voor zover u daartoe in staat bent, allemaal te 

gaan staan.  

 

 De GRIFFIER: Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te 

worden rechtstreeks nog middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift 

of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten 

rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal 

vervullen. Mevrouw Demir.  

 

 Mevrouw DEMIR: Dat verklaar en beloof ik.  

 

 De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Demir. Van harte gefeliciteerd met uw 

toelating tot Provinciale Staten en uw beëdiging. Ik wens u heel veel succes toe met uw 

werk in Provinciale Staten in deze collegiale kring. Van harte welkom. Daarbij hoort een 

bloemetje.  

 

 [applaus] 

 

 De VOORZITTER: U mag gelijk in de kring plaatsnemen op de plek- De griffier 

weet waar de plek is. Succes. Dank u wel.  

 Dames en heren, dat geldt voor mevrouw Demir en straks ook voor mevrouw 

Sterk: ik kan me voorstellen dat u het allemaal leuk vindt om hen ook persoonlijk te 

feliciteren. Vanwege alle afstandsregels gaan we geen rijtje vormen nu, maar er zal 

tijdens de lunch of tijdens schorsingen gelegenheid zijn om mevrouw Demir en straks 

mevrouw Sterk ook geluk te wensen met hun benoeming. 

 

De heer DE DROOG: Voorzitter. 

 

 De VOORZITTER: Meneer De Droog. 

 

 De heer DE DROOG: Een punt van orde.  

 

De VOORZITTER: Ja. 

 

De heer DE DROOG: Nu DENK teruggekeerd is in de statenzaal is dat ook het 

moment om dan onze spreektijden op het scherm aan te passen? Dat de Lijst Bittich 

vervangen wordt door DENK?  

 

De VOORZITTER: Dat gaan we doen, maar het hele systeem moet dan even plat. 

Maar dat doen we straks in de schorsing. Voor deze vergadering, meneer De Droog, redt 

u het daar nog mee denk ik. Dus, ja. Mooi. Dan gaan we dat straks proberen te regelen.  

  

 

5. 

Voordracht en beëdiging Gedeputeerde Mirjam Sterk  

 

De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde agendapunt vijf. Dat gaat om de 

voordracht en de beëdiging van een nieuwe gedeputeerde, mevrouw Sterk. Ik geef graag 

het woord aan de heer Westerlaken.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Voordracht-en-beediging-Gedeputeerde-Mirjam-Sterk
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Voordracht-en-beediging-Gedeputeerde-Mirjam-Sterk
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De heer WESTERLAKEN: In verband met het vertrek van gedeputeerde Bruins 

Slot naar Den Haag heeft de CDA-fractie een uitgebreide sollicitatie- en selectieprocedure 

gevolgd om hier een adequate vervanging in te vinden. Wij zijn trots en blij dat het ook zo 

snel gebeurd is om hierin voor te dragen: mevrouw Sterk. Mevrouw Sterk zal zelf een 

introductie verzorgen.  

 

 De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Westerlaken. Dan vraag ik mevrouw Sterk 

om achter het spreekgestoelte plaats te nemen en haar introducerende woorden uit te 

spreken.  

 

Mevrouw STERK: Geachte voorzitter, geachte leden van de Provinciale Staten, 

collega’s, aanwezigen op de publieke tribune en ook iedereen die van dichtbij of veraf via 

het internet meekijkt.  

Daar sta je dan. Vier weken geleden was ik nog bezig in Amerika met na te 

denken over wat ik het laatste halfjaar nog allemaal wilde gaan doen en nu sta ik hier voor 

u als kandidaat gedeputeerde. Het leven kan verkeren. Laat ik beginnen met te zeggen 

dat ik het een enorme eer vind dat ik hier ben voorgedragen. Ik ben echt een kind van 

deze provincie. Als kind speelde ik in de bossen bij Zeist, als tiener fietste ik over de 

Heuvelrug naar school in Veenendaal en als student fietste ik hier voorlangs toen het 

provinciehuis nog geen provinciehuis was, maar van de bank, op weg naar de universiteit. 

En de laatste jaren woon ik in Houten voordat ik naar Amerika vertrok.  

Ik vind het niet alleen bijzonder dat ik ín de provincie Utrecht mag gaan werken, 

maar ik vind het ook bijzonder dat ik námens de provincie Utrecht mag gaan werken. 

Want de afgelopen vier jaar heb ik in Amerika gezien wat er gebeurt als mensen niet meer 

met elkaar praten en als mensen elkaar niet meer respecteren. Het dieptepunt was wel de 

bestorming van het Capitool, het hart van de Amerikaanse democratie, waar ik zelf 

getuige van was.  

En juist de provincie vormt zo’n belangrijke laag als verbinder tussen alle 

omgevingsfactoren die er zijn: tussen het rijk en de gemeenten, tussen de vele partners 

hier in de provincie die met elkaar willen zorgen dat het een provincie blijft waar het fijn is 

om te werken, te wonen en te leven. Ik zie dat dan ook als een opdracht voor mij hier 

vanuit deze rol om daar ook aan mee te doen, die partijen met elkaar te verbinden. Want 

we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Ik heb me al wat mogen inlezen de 

afgelopen periode, in wat dossiers. Er is veel aan de hand. Of het nou gaat over het 

creëren van nieuwe natuur, als het gaat over zorgen voor een toekomstbestendige 

kringlooplandbouw, als het gaat over schoon water en veilig water voor iedereen hier in 

de provincie; ik noem er maar een paar. Ik weet dat mijn collega’s nog veel meer dossiers 

ook hebben.  

Er is veel aan de hand. Ik besef ook dat dat niet altijd vanzelf gaat en dat het 

soms kraakt en schuurt en dat dat soms ook pijn doet. Daarom wil ik ook onderstrepen dat 

mijn deur altijd open staat. We mogen het wellicht niet altijd met elkaar eens zijn – dat sluit 

ik ook niet uit; daarvoor zitten we hier ook vanuit verschillende partijen – en politiek is niet 

zwartwit. Er is een grijs gebied. En juist daar gaat vaak de discussie over. Maar het is van 

groot belang dat wij met elkaar in gesprek blijven, ook als het moeilijk is.  

Tot slot een woord van dank aan de CDA-fractie, die het vertrouwen in mij heeft 

uitgesproken om de niet geringe klus te gaan vervullen om Hanke op te volgen. En in het 

bijzonder ook een woord van dank aan mijn familie, die waarschijnlijk nu geeuwend achter 

de computer zit mee te kijken hier en die het mogelijk hebben gemaakt dat ik hier nu voor 

u sta. ja, en het laatste woord is nu aan u. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Sterk. Misschien wilt u nog even blijven 

staan, want ik wil Provinciale Staten vanzelfsprekend de gelegenheid geven om u 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Voordracht en beëdiging Gedeputeerde Mirjam Sterk 

 

CONCEPT 8 

misschien, als daar behoefte aan is, nog een vraag te stellen. Ja, mevrouw Boelhouwer, 

gaat uw gang.  

 

Mevrouw BOELHOUWER: Dank u, mevrouw Sterk. En ook veel dank aan de 

CDA-fractie, die er naar onze mening voor heeft gezorgd dat we een waardige opvolger 

van de voorganger van mevrouw Sterk krijgen. Ja, Hanke Bruins Slot. Het is niet makkelijk 

denk ik om in haar voetsporen te gaan treden. Dus één kleine vraag. U heeft al iets 

gezegd over dat u zich aan het inlezen bent, dat uw deur altijd open staat. Dat is 

ontzettend fijn om te horen. Daar zullen we ook gretig en graag gebruik van maken. Maar 

wat zijn de plekken of de zaken waar u naar uitkijkt om zo snel mogelijk te gaan bezoeken 

of onderzoeken?  

 

Mevrouw STERK: Wat natuurlijk een heel groot dossier op dit moment is, is het 

stikstofdossier. Ik heb daar gisteren al over gesproken met de voorman van LTO en 

vanmorgen met de trekker van de Bestuurlijke Commissie Stikstof. Dat is een dossier wat 

in eerste instantie ontzettend veel aandacht zal vragen, wat eigenlijk uiteindelijk ook aan 

heel veel andere dossier raakt. Dan gaat het over natuur, maar het gaat ook over die 

toekomstbestendige kringlooplandbouw. Ja, en uiteindelijk – dat heb ik net ook 

geprobeerd te benadrukken – denk ik dat het een zaak is die we met elkaar uiteindelijk 

zullen moeten gaan oplossen. Ik weet dat dat niet makkelijk is. Dat doet zeer, overal, bij 

elke partij: of dat het nou over natuurorganisaties gaat of dat het nou over de boeren gaat 

en al die andere betrokkenen die er zijn. Maar ik wil mij ervoor in gaan zetten dat we daar 

met elkaar uit komen. Het kabinet heeft een mooie voorzet gegeven denk ik, hoewel daar 

natuurlijk nog veel onduidelijk over is. Maar er is in ieder geval geld beschikbaar gesteld. 

En ik denk dat we met elkaar moeten proberen om daar zo snel mogelijk een integrale 

visie op neer te zetten, zodat we daar met elkaar aan de slag kunnen.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog anderen die een vraag hebben? Dat is 

niet het geval.  

Mevrouw Sterk, dan mag u nog weer even op de publieke tribune plaatsnemen.  

En leg ik uit aan Provinciale Staten- Nee, stel ik voor, laat ik het zo zeggen, om 

een Commissie voor de stemopneming te benoemen. Mijn voorstel is om tot leden van die 

commissie te benoemen: de heer De Harder, de heer Dinklo, mevrouw Krijgsman en 

mevrouw Van Gilse. Daar kan Provinciale Staten mee instemmen. Dank u wel.  

Dan wil ik de commissie verzoeken om een plek aan te nemen die door de griffie 

zal worden aangewezen om de stemmen straks te kunnen tellen. En wil ik de bode 

vragen – want dat is nu aan de hand – om de stembriefjes rond te delen aan alle 

aanwezige Provinciale Statenleden. Dus er zitten er ook een aantal aan de zijkant, maar 

dat maakt hun stem niet minder geldig. En dan schors ik de vergadering totdat de 

stemming is afgerond. U moet wel allemaal blijven zitten, in de zaal blijven. Zeker, zeker, 

ja. En ook niet gaan lopen. Nee, er mag niks. Nee, dat zegt de griffier.  

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wij hebben 

zojuist de stemming achter de rug over kandidaat gedeputeerde Mirjam Sterk. Ik geef 

graag de voorzitter van de Commissie voor de stemopneming, mevrouw Krijgsman, het 

woord. Mevrouw Krijgsman, gaat uw gang. 
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Mevrouw KRIJGSMAN: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben 37 stemmen geteld, 

waarvan 2 blanco en 35 voor mevrouw Mirjam Sterk. Dank u wel.  

 

[applaus] 

 

 De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Krijgsman. Ik dank ook de Commissie 

voor de stemopneming voor het verrichte werk. En ik dechargeer ze bij deze.  

 Dan wil ik mevrouw Sterk vragen om naar voren te komen, zodat ik haar kan 

beëdigen. Ik verzoek u, voor zover u daartoe in staat bent, allemaal te gaan staan.  

 

De GRIFFIER: Ik zweer dat ik om tot gedeputeerde benoemd te worden 

rechtstreeks nog middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst 

heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks 

nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer 

dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als gedeputeerde naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Sterk. 

 

Mevrouw STERK: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

 

 De VOORZITTER: Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Er mag voor 

geapplaudisseerd worden.  

 

 [applaus] 

 

 De VOORZITTER: Mevrouw Sterk, beste Mirjam, welkom hier in de Provinciale 

Staten waar het allemaal gebeurt. Welkom in onze kring als college van Gedeputeerde 

Staten en welkom in onze provinciale organisatie. We zijn ontzettend blij dat je zojuist 

bent gekozen. Ja, je zit te popelen, ja, je kan niet wachten om met je werk aan te vangen. 

Van harte welkom. Heel veel succes gewenst met het boeiende en mooie werk. En we 

gaan het mooi beleven de komende anderhalf jaar.  

 Ik geef je graag ook een bosje bloemen, wat erbij hoort.  

  

[applaus] 

 

 

6.  

Sluiting 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, ik sluit de Provinciale Statenvergadering met 

dank voor uw aanwezigheid en dank voor uw inbreng ook. Dank aan de publieke tribune 

en voor de mensen die online de vergadering hebben gevolgd. Ik vraag u om weer of hier 

ofwel via uw toestel in te schakelen voor de voorbereidende brede Statenvergadering die 

om 11.30 uur zal beginnen. Tot dan. Dank u wel.  

 

 De VOORZITTER sluit de vergadering om 11.09 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 

 

De voorzitter, 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Sluiting
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/10:30/Sluiting
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De griffier, 

 


