
   
 

 Provinciale Staten Utrecht 
Provinciale Staten 
 

Concept notulen 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPT 
1 

 OPENBARE VERGADERING PROVINCIALE STATEN VAN UTRECHT  
Jaar 2021 
Vergaderdatum 10 november 2021  
Publicatiedatum 29 november 2021 

 
 

 
 

Inhoudsopgave 
 

Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 2 

Opening 3 

Vaststellen agenda 4 

SV Zomernota 2021 (PS2021PS11) 4 

SV Programmabegroting 2022 (PS2021PS12) 5 

SV Vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Legesverordening provincie Utrecht 
2018 per 1 januari 2022 (PS2021BEM21) 6 

Stemverklaringen 7 

Stemming 11 

Sluiting 15 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 november 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 

CONCEPT 2 

Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 
 

Aanwezig: de heer J.J. Bart, Utrecht (GroenLinks), de heer S.A. Berlijn, Utrecht 
(JA21), 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 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  (SP), mevrouw M. van Elteren, Woudenberg 
(GroenLinks), de heer M.C. 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 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), mevrouw M. Stegenga, Veenendaal (CDA), de heer H.O. 
Suna, Soest  (PvdA), mevrouw mr. S.F. van Ulzen, Zeist (VVD), mevrouw L.E. Veen, 
Utrecht (D66), mevrouw T.M.S. Vrielink, Amersfoort (GroenLinks), 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 C. Van 
Wijk (JA21) 

Afwezig: mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich), de heer mr. B.M.H. de Brey 
MBA, Doorn (VVD), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, Utrecht (PvdA) 

Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. H.G.J. Bruins Slot, 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 besluitvormende vergadering op woensdag 10 november 2021 
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 opent de vergadering om 22.00 uur. 
 

 1.  
Opening 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, een heel goede avond. Van harte welkom bij 

onze Provinciale Statenvergadering van de provincie Utrecht. Een digitale vergadering. Ik 
heet u allen van harte welkom.  

We lossen nog een misverstandje op bij een aantal leden die nog in de vergadering 
van vanochtend zitten. Maar die worden vast hierheen gelokt naar deze digitale 
vergadering. Dat gaan we zo ook met elkaar vaststellen bij het oplezen van de namen door 
de griffier. Daar wilde ik gelijk maar mee beginnen, of de griffier de aanwezigen wil checken 
door hun naam voor te lezen.  
  

De heer BART: Aanwezig.  
De heer BERLIJN: Aanwezig. 
Mevrouw BIKKER: Aanwezig. 
Mevrouw BITTICH: Afwezig. 
Mevrouw BOELHOUWER: Aanwezig. 
De heer DE BREY: Afwezig. 
Mevrouw BROERE: 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. 
Mevrouw D'HONDT: Afwezig. 
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. 
Mevrouw KRIJGSMAN: Aanwezig. 
Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/Opening
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Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 
De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 
De heer OVERKLEEFT: Aanwezig.  
Mevrouw POPPE: Aanwezig. 
Mevrouw RIKKOERT: Aanwezig. 
De heer VAN SCHIE: Aanwezig. 
De heer VAN DER STEEG: Aanwezig. 
Mevrouw STEGENGA: Aanwezig. 
De heer SUNA: Aanwezig. 
Mevrouw VAN ULZEN: Aanwezig. 
Mevrouw VEEN: Aanwezig. 
Mevrouw VRIELINK: Aanwezig. 
Mevrouw WELSCHEN: Aanwezig. 
De heer WEYERS: Aanwezig. 
De heer WESTERLAKEN: Aanwezig. 
Mevrouw DE WIDT: Aanwezig. 
De heer VAN WIJK: Aanwezig. 
Mevrouw BRUINS SLOT: Aanwezig. 
De heer VAN ESSEN: Aanwezig. 
De heer STRIJK: Aanwezig. 
De heer VAN MUILEKOM: Aanwezig. 
De heer SCHADDELEE: Aanwezig. 

 
 De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw de griffier. Dat betekent dat niet bij onze 
vergadering zijn: mevrouw Bittich, mevrouw d'Hondt en de heer De Brey. Dat is de stand. 
De overige leden zijn er wel.  

 
 

2.  
Vaststellen agenda 
 

 De VOORZITTER: Fijn. Dan kunnen we inderdaad de agenda vervolgen met 
agendapunt twee, het vaststellen van de agenda. U stemt in met deze agenda? Dank u wel.  

 
Akkoord. 
 
 
3.  
SV Zomernota 2021 (PS2021PS11) 
 

 De VOORZITTER: Dan gaan we bij agendapunt drie en agendapunt vier de moties 
en amendementen die zijn ingediend even doornemen om even te checken of dat ook 
allemaal klopt.  

Dan begin ik met agendapunt drie, het statenvoorstel Zomernota 2021.  
 
Amendement A59A van de leden Poppe (SP) en Hoek (50PLUS) inzake 

Bestemmingsreserve COVID-flankerend beleid behouden maakt deel uit van de 
besluitvorming.  

 
Amendement A60 van het lid Van den Dikkenberg (SGP) inzake Samen houden 

we Houten bereikbaar maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/Vaststellen-agenda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/SV-Zomernota-2021-PS2021PS11-1
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 De VOORZITTER: Dan hebben we bij de Zomernota behorend motie M95, maar 
die is ingetrokken. Waarvan akte.  

Dus dan hebben we twee amendementen en het besluit voor de Zomernota. Straks 
ga ik u vragen stemverklaringen af te leggen en daarna stemmen we daarover.  

 
 
4.  
SV Programmabegroting 2022 (PS2021PS12) 
 

 De VOORZITTER: Dan gaan we bij agendapunt vier hetzelfde doen voor het 
statenvoorstel Programmabegroting 2022.  

 
Amendement A61 van het lid Janssen (VVD) inzake Toekomstbegroting maakt deel 

uit van de besluitvorming. 
 
Amendement A62A van de leden Bart (GroenLinks), Suna (PvdA), Eggermont (SP) 

en Hoek (50PLUS) inzake Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap, wie A 
zegt... maakt deel uit van de besluitvorming.  

 
Amendement A63 van de leden De Droog (D66), Westerlaken (CDA) en Weyers 

(JA21) inzake Meer structuur in beleidsdocumenten maakt deel uit van de besluitvorming.  
 
Amendement A64A van het lid Poppe (SP) inzake Voorsorteren op de schaalsprong 

maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

 De VOORZITTER: Dat zijn alle amendementen behorende bij de Begroting. Dan 
gaan we nu over tot de moties.  
 

Motie M96 van de leden Janssen (VVD), De Droog (D66), Westerlaken (CDA) en 
Van den Dikkenberg (SGP) inzake Langetermijnstrategie maakt deel uit van de 
besluitvorming.  
 
 De VOORZITTER: Motie M97 is vervallen.  
 

Motie M98 van het lid De Jager (VVD) inzake Versnelling in de ontwikkeling van 
(vervoers)knooppunten maakt deel uit van de besluitvorming.  

 
Motie M99A van de leden Kocken (VVD) en Dinklo (JA21) inzake Benut het DNA 

van Utrecht voor de opgaven van nu maakt deel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M100 van de leden Weyers (JA21) en Hoek (50PLUS) inzake Ruimte voor 

de Noordvleugel maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

 De VOORZITTER: Motie M101 Enthousiasmeren door visualiseren. De heer 
Weyers, door u ingediend. Ingetrokken. Die is ingetrokken. Waarvan akte.  
 

Motie M102A van de leden Bikker (CDA), Van den Dikkenberg (SGP) en Hoek 
(50PLUS) inzake ov maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M103 van de leden Westerlaken (CDA), De Droog (D66), Groen 
(GroenLinks), Rikkoert (ChristenUnie) en Lejeune (PvdA) inzake Wet van Wijntjes maakt 
deel uit van de besluitvorming.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/SV-Programmabegroting-2022-PS2021PS12-2
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Motie M104 van het lid Dercksen (PVV) inzake Beëindig de vriendschapsband met 

Guangdong maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M105 van het lid Dercksen (PVV) inzake Regeren wordt weer vooruitzien 
maakt deel uit van de besluitvorming.  

 
 De VOORZITTER: Motie M106 is ingetrokken.  
 

Motie M107 van het lid Krijgsman (PvdA) inzake Scoren met toegankelijke 
voetbalwedstrijden maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M108 van de leden Koerts (ChristenUnie), d’Hondt (PvdA), Kamp (D66), 
Oude Wesselink (GroenLinks), Bikker (CDA), Hoek (50PLUS), De Jager (VVD) en Van den 
Dikkenberg (SGP) inzake Rijnbrug voor en door verbinding maakt deel uit van de 
besluitvorming.  
 

Motie M109 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS) inzake 
Trek vastlopende projecten los maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M110A van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS) inzake 
Van kwantiteit naar kwaliteit maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M111van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS) inzake 
Biodiversiteit vanuit het veld maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M112 van de leden Hoek (50PLUS) en Van Schie (VVD) inzake Veiligheid 
bocht N210 bij IJsselstein maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M113 van het lid Dinklo (JA21) inzake Restaureren is anticiperen, maakt deel 
uit van de besluitvorming.  
 

Motie M114 van het lid Fiscalini (JA21) inzake Ontvangers onthuld maakt deel uit 
van de besluitvorming.  
 

Motie M115 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Hoek (50PLUS), Van der 
Steeg (Partij voor de Dieren) en Van Elteren (GroenLinks) inzake Weten hoe het ervoor 
staat maakt deel uit van de besluitvorming.  

 
 De VOORZITTER: Dan zou het zo moeten kloppen dat alle moties en 
amendementen die u hebt willen indienen, dat die ook daadwerkelijk straks voor stemming 
voorliggen. Dat klopt? Fijn. Dank u wel.  
 

 
5.  
SV Vaststelling van de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 

provincie Utrecht 2018 per 1 januari 2022 (PS2021BEM21) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 

Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM21. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/SV-Vaststelling-van-de-tarieventabel-behorend-bij-de-Legesverordening-provincie-Utrecht-2018-per-1-januari-2022-PS2021BEM21
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/SV-Vaststelling-van-de-tarieventabel-behorend-bij-de-Legesverordening-provincie-Utrecht-2018-per-1-januari-2022-PS2021BEM21
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CONCEPT 7 

  
 
6.  
Stemverklaringen 
 

 De VOORZITTER: Ik ga daarbij de fractievoorzitters af of zij of hun fractie een 
stemverklaring willen afleggen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een 

stemverklaring.  
 
Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): GroenLinks heeft drie 

stemverklaringen.  
Een bij motie M96. GroenLinks is van mening dat het benoemen van een 

concernbrede opgave voor dit onderwerp niet noodzakelijk is en constateert dat 
gedeputeerde de inhoud van de motie reeds ter harte neemt. Wij zullen tegen stemmen. 

Motie M104. GroenLinks is nog altijd voorstander van een Chinabeleid waar strenge 
voorwaarden aan worden gesteld, die leiden tot verbetering van omstandigheden voor de 
lokale bevolking en een streng charter over maatschappelijk verantwoord ondernemen. We 
hopen dat GS alsnog deze motie als een aansporing ziet snel met een voorstel te komen, 
zodat we daar een proper debat over kunnen voeren. Voor nu stemmen we tegen deze 
ongenuanceerde motie.  

Motie M111. Wij zien de inspanning voor de motie natuurlijk het liefst niet ten koste 
gaan van het Natuurnetwerk Nederland en gaan vanwege een toezegging van 
gedeputeerde tegen deze motie stemmen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie.  
 
De heer VAN SCHIE: Wij hebben vier stemverklaringen, die we in volgorde van de 

agenda dan ook zullen bijdragen. Als eerste heeft de heer Janssen een stemverklaring bij 
het besluit op de Zomernota.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Janssen voor een stemverklaring.  
 
De heer JANSSEN (stemverklaring): Wij zullen voor het besluit van de Zomernota 

stemmen. We vinden het wel belangrijk – er is ook een amendement over de reserve voor 
Houten – of die aangenomen wordt of niet. Wij vinden het wel belangrijk dat de investering 
in Houten in beeld blijft, maar wij hebben daar van gedeputeerde een duidelijke toezegging 
op gehoord om dat gesprek nog verder met elkaar te voeren. Daarom stemmen wij voor de 
Zomernota.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie voor een stemverklaring.  
 
De heer VAN SCHIE (stemverklaring): Dan heb ik zelf een stemverklaring bij het 

besluit op de Begroting. Het zal u niet verbazen: de VVD heeft scherpe keuzes zelf 
voorgelegd in een eigen amendement. Ons instemmen met de Begroting hangt natuurlijk 
samen met het al dan niet aanvaarden van dat amendement. Wij zijn optimistisch, dat weet 
u. Maar mocht het nou zo zijn dat de Staten niet instemmen met ons amendement, dan 
zullen wij ook niet instemmen met de Begroting. We zijn wel positief over het gesprek van 
vandaag over de Begroting, met name over de vorm en dat we in de toekomst ook echt met 
elkaar samen het gesprek aan kunnen gaan over de grote opgave waar de provincie voor 
staat, en dat ook langjarig gaan doen waarschijnlijk. We hopen dat alle partijen, net als wij, 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/Stemverklaringen
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ook de keuze kunnen maken om scherp te kiezen in de focuspunten voor die lange termijn, 
zodat de belangrijke punten wonen, werken, wegen en wieken ook kunnen terugkeren in 
de komende begrotingen. Misschien worden wij dan weer verleid om voor te stemmen.  

Dan, voorzitter, heeft de heer Janssen nog een stemverklaring bij motie M103. 
  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Janssen voor een stemverklaring.  
 
De heer JANSSEN (stemverklaring): Net als anderen hebben we vandaag Willem 

Wijntjes zeer gemist, en wij vooral vanwege zijn autonome en eigenzinnige optreden wat 
hij ook vaak had. Wij zullen in lijn met die eigenzinnigheid dan ook waarschijnlijk afwijkend 
ten opzichte van anderen stemmen als het gaat over deze motie. Wij zullen deze motie niet 
steunen. Wij vinden dat het probleem van de onderbesteding aan de voorkant aangepakt 
moet worden door scherper en realistischer te begroten en te ramen en te plannen. En niet 
aan de achterkant door op indicatoren te sturen.  

 
 De VOORZITTER: Dat waren de- Meneer Van Schie, u bent niet te verstaan. 
 

De heer VAN SCHIE: Nee, ik had hem uitgezet. Maar tot slot hebben wij nog één 
stemverklaring van mevrouw Van Gilse bij motie M110A Van kwantiteit naar kwaliteit.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Gilse voor een 

stemverklaring.  
 
Mevrouw VAN GILSE (stemverklaring): Zoals wij ook vaak hebben aangekaart, 

betreuren wij het ook ten zeerste dat de gestelde doelen met betrekking tot de realisatie 
van het toevoegen van natuur aan het NNN steevast niet lukt. En dat het college van 
Gedeputeerde Staten daar jaar op jaar maar aan vast blijft houden. Deze motie probeert 
voor duidelijkheid te zorgen over de haalbaarheid van die doelen met betrekking tot het tot 
2027 toevoegen van die hectaren aan het NNN en aan de relevantie daarvan. Daarom 
zullen wij voor deze motie stemmen.  

 
 De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen van de VVD begrijp ik, meneer 
Van Schie? Ja.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring. 
 
De heer WEYERS: Wij hebben geen stemverklaringen, voorzitter. Dank.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een 

stemverklaring.  
 
De heer WESTERLAKEN (stemverklaring): Wij hebben één stemverklaring en dat 

is bij amendement A61. Ondanks de vele sympathieke en goede bedoelingen van de VVD, 
als het door de VVD anders was gespeeld, hadden we misschien op onderdelen zeker 
steun kunnen verlenen aan hun voorstellen. Maar omdat zij nu vragen om het geheel te 
beoordelen, is ons oordeel hierover toch negatief.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG (stemverklaring): Een aantal stemverklaringen.  
Amendement A64A loopt ons te veel vooruit op de inhoudelijke bespreking. Dus 

hier zullen we tegen stemmen.  
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Motie M98 en M109 zaten wat ons betreft te veel in de lijn van overbodig, volgens 
GS. Dus daar stemmen we tegen.  

Motie M104 Vriendschapsband Guangdong, daar volgen we de lijn van GS zoals 
die in de commissie is verwoord. Daar zullen we ook tegen stemmen. 

En M114 inzake de UBO-toets, daar zullen we tegen stemmen, omdat het vooral 
zien als een toets voor de vergunning in dat geval. Maar er zit misschien nog wel een 
interessante kant aan. Dus we willen GS vragen om te kijken of het alsnog een zinvolle 
indicator zou kunnen zijn, maar nog niet meteen opnemen als een toets.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw LEJEUNE (stemverklaring): De Partij van de Arbeid heeft twee 

stemverklaringen. 
De eerste bij motie M102 ov. De PvdA vindt ook dat kleine kernen ’s avonds en in 

het weekend beter bereikbaar moeten zijn met ov, maar er zijn in onze provincie veel 
situaties zoals deze. Die moeten integraal gerepareerd worden bij een nieuwe ov-concessie 
en niet per situatie met een motie worden aangepakt. Daarom stemmen we tegen deze 
motie.  

Verder motie M104 Beëindig de vriendschapsband met Guangdong. We zijn blij dat 
de PVV opkomt voor een minderheid die op grond van zijn moslimgeloof wordt onderdrukt. 
Ook wij vinden dat onacceptabel. Wij steunen daarom de motie. Terecht constateert de 
PVV dat mensenrechten zwaarder wegen dan economische belangen. Voor de Oeigoeren 
die om humanitaire redenen moeten vluchten, maken wij graag plaats in onze provincie.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw RIKKOERT (stemverklaring): De ChristenUnie heeft drie 

stemverklaringen.  
Allereerst bij motie M104 over Guangdong. De ChristenUnie heeft een consistente 

lijn ingezet met betrekking tot de relatie met China. Of meer precies eigenlijk de Chinese 
overheid. De mensenrechtensituatie, waaronder de omgang met de Oeigoerse 
bevolkingsgroep en de geopolitieke houding van China zijn voor de ChristenUnie voldoende 
reden om per direct een punt te zetten achter de vriendschapsband. En wachten op een 
stellinginname van een nieuw te vormen kabinet of van de EU is wat ons betreft niet nodig. 
Laat onze steun voor deze motie een signaal zijn. Wat ons betreft wordt hieruit ook duidelijk 
dat wij de onderdrukte personen steunen en zo nodig opvangen in ons land en onze 
provincie.  

Dan ga ik verder naar motie M105, ook van de PVV, over vooruitzien. Wat ons 
betreft is vooruitzien belangrijk. Dat zijn we eens met de PVV. Maar als wij dat doen, dan 
zien we dat toch iets anders, namelijk een wereld waarin mensen op drift zijn, omdat ze 
slachtoffer zijn van armoede, oorlog of kwaadaardige regimes. Wij zien het als onze plicht 
binnen onze mogelijkheden deze mensen opvang en bescherming te bieden. Dat vraagt 
wat van ons. Dat vraagt om vooruitzien. Maar onze blik verschilt duidelijk van die van de 
PVV. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. 

Dan tot slot motie M107 over toegankelijke voetbalwedstrijden. Gedeputeerde gaf 
aan dat er een volwaardig alternatief is, namelijk de regiotaxi. Hij deed de toezegging dat 
er wordt gekeken naar wat er verbeterd kan worden. Daarom vinden wij deze motie 
overbodig.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  
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De heer DERCKSEN (stemverklaring): Ja, voorzitter, ik heb een paar 
stemverklaringen.  

Bij amendement A61, dat is de Toekomstbegroting van de VVD. Ja, het klinkt 
natuurlijk interessant, maar na elke vier jaar komt er een nieuw clubje die een college vormt. 
Dan kan die hele Toekomstbegroting weer de prullenbak in. Dus dat lijkt me een 
buitengewoon overbodige activiteit. We zullen tegen stemmen.  

Amendement A62A Geef elke Utrechter de kans op ondernemerschap. Nu gaat de 
overheid de markt uitleggen dat ze het ondernemerschap moeten delen en mensen 
toegang moet geven tot aandelen en zo. Ja, dan heb je niet begrepen hoe de economische 
orde van dit land in elkaar zit. Dus we stemmen tegen. 

Motie M107, daar hadden we bijna voor gestemd, totdat de heer Schaddelee zei 
dat het toch een meer generiek vervoer was, die FC-Utrecht Express. Hij kwam ook met de 
oplossing met de regiotaxi. Dus daar gaan we vanuit. We zullen tegen die motie stemmen. 

En ook heeft de heer Schaddelee wat toezeggingen gedaan en aandacht geboden 
voor de onveilige bocht bij motie M112 in de N210. Dus uiteindelijk, hoe sympathiek ook, 
zullen we tegen die motie stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw KELLER (stemverklaring): Partij voor de Dieren heeft één stemverklaring 

en dat is bij motie M101 over de beëindiging van de vriendschapsband met Guangdong. 
Hoewel we het zelf misschien anders opschreven zouden hebben, zijn we het wel helemaal 
eens met het dictum en zullen wij voor stemmen, wat past in de lijn van hoe wij dat steeds 
hebben gezien, de vriendschapsband.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw POPPE (stemverklaring): Wij hebben twee stemverklaringen. 
Allereerst bij motie M102A over het ov. Dat gaat hier inderdaad over twee 

voorbeelden, maar dat is ook uitgelegd. De bedoeling is dat dat onderzoek zich over de 
randen van de provincie uitspreidt. Daarom zullen wij voor die motie stemmen.  

En dan M107, de bus naar FC Utrecht. Dat vinden wij op zich een heel goed idee. 
Het zou alleen niet nodig moeten zijn. Er zou gewoon vaker een bus moeten rijden op 
zondag of de tram zou moeten rijden. Maar zolang dat niet het geval is, is dit een goede 
oplossing en zullen we dus voor de motie stemmen. 

Dat was ‘m. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een 

stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Een paar stemverklaringen. 
Bij amendement A61. Wij stemmen tegen dit amendement. Het is voor ons niet 

makkelijk, want we herkennen het vele werk van de collega’s erin. Er zitten echter ook 
onderdelen in die wij onverstandig vinden. Gedeputeerde heeft daar een paar goede 
voorbeelden van gegeven. Graag hadden we maatregel voor maatregel gewogen, zoals we 
ook ooit 26 amendementen voor iedere gemeente één hebben gewogen. Maar als pakket 
zullen we ertegen stemmen.  

Bij amendement A64, daar zullen wij voor stemmen. Het strekken van lijnen heeft 
veel opgeleverd, maar we moeten nu weer aandacht krijgen voor het individu.  

Het besluit in de Programmabegroting, daar zullen wij tegen stemmen. Dat doen 
we niet lichtvaardig. Het is volgens mij ook de eerste keer deze periode. Het is ook een 
grote stap voor ons. Daarvoor hebben we drie samenhangende argumenten. De lasten 
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worden verzwaard, terwijl er niet gefocust wordt op de kerntaken en de bezuinigingen die 
wel ingeboekt zijn. Die zijn onvoldoende uitgewerkt, waardoor we dat een onvoldoende 
tegemoetkoming vinden aan de bezwaren die we bij de Kadernota hebben geuit.  

Dan nog motie M112, een stemverklaring. Het is een sympathieke motie, maar het 
antwoord van de gedeputeerde en de actie die er nu al direct is ondernomen – dat vonden 
wij met name belangrijk, dat er acuut actie is ondernomen – die zijn reeds in gang gezet. 
Dus zullen we de motie niet steunen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw HOEK: Wij hebben geen stemverklaringen. 
 

 De VOORZITTER: Mooi. Dank u wel.  
 Dames en heren, dan zijn alle stemverklaringen die u wilde afgeven, afgegeven, 
denk ik. Ja? Dat is zo. Prima.  

 
 
7.  
Stemming 
 

 De VOORZITTER: Dan kunnen wij overgaan tot de stemming over de voorstellen 
en over de moties en amendementen. Ik zal straks de fractienaam noemen en verzoek dan 
de fractievoorzitter aan te geven of het voor of tegen is. Ik vraag van tevoren alle leden aan 
te geven, dat mocht u zich niet herkennen in de weergave van uw fractievoorzitter of anders 
willen stemmen, dat ook gelijk kenbaar te maken nadat ik heb geconstateerd hoe de 
stemming is uitgevallen per stuk. Dus dan doe ik dat niet elke keer, maar heb ik dat nu in 
één keer vooraf gedaan.  
 
 SV Zomernota 2021 (PS2021PS11) 
 

Aan de orde is de stemming over het amendement A59A van de leden Poppe (SP) 
en Hoek (50PLUS). 

 
De VOORZITTER constateert dat amendement A59A is verworpen met de 

stemmen van Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, JA21, CDA, 
D66, PvdA, ChristenUnie, PVV en SGP  tegen. 
 

Aan de orde is de stemming over het amendement A60 van het lid Van den 
Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS). 

 
De VOORZITTER constateert dat amendement A60 is verworpen met de stemmen 

van VVD, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, JA21, CDA, D66, PvdA, 
ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 
 
De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met algemene stemmen/de 

stemmen van GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de 
Dieren, SGP en 50PLUS voor en PVV en SP  tegen is aangenomen. 

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS11.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/Stemming
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SV Programmabegroting 2022 (PS2021PS12) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A61 van het lid Janssen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A61 is verworpen met de stemmen 

van VVD en 50PLUS voor en GroenLinks, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, 
Partij voor de Dieren, SP en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A62A van de leden Bart 

(GroenLinks), Suna (PvdA), Eggermont (SP) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A62A is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS 
voor en VVD, JA21, D66,  PVV en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A63 van de leden De Droog 

(D66), Westerlaken (CDA) en Weyers (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A63 met algemene stemmen is 

aangenomen. 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A64A van het lid Poppe (SP). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A64A is verworpen met de 

stemmen van VVD, CDA, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, 
JA21, D66, PvdA, ChristenUnie en PVV tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 
 
De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met algemene stemmen/de 

stemmen van GroenLinks, JA21, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie voor en VVD, PVV, 
Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS tegen is aangenomen. 

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS12, met inachtneming van de 
daarin als gevolg van aanneming van de amendementen A62A en A63 aangebrachte 
wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M96 van de leden Janssen (VVD), De 

Droog (D66), Westerlaken (CDA) en Van den Dikkenberg (SGP). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M96 is aangenomen met de stemmen van 

VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, PVV, 
Partij voor de Dieren en SP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M98 van het lid De Jager (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M98 is aangenomen met de stemmen van 

GroenLinks, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, SGP en 50PLUS voor en JA21, D66, PVV 
en Partij voor de Dieren tegen. 
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Aan de orde is de stemming over de motie M99A van de leden Kocken (VVD) en 
Dinklo (JA21). 

 
De VOORZITTER constateert dat motie M99A is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, 
SP en 50PLUS voor en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M100 van de leden Weyers (JA21) en 

Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M100 is aangenomen met de stemmen 

van JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD,  CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, 
Partij voor de Dieren, SP en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M102A van de leden Bikker (CDA), Van 

den Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M102A is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, CDA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS voor en JA21, 
D66, PvdA en ChristenUnie tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M103 van de leden Westerlaken (CDA), 

De Droog (D66), Groen (GroenLinks), Rikkoert (ChristenUnie) en Lejeune (PvdA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M103 is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 
50PLUS voor en VVD en JA21 tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M104 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M104 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SGP en 50PLUS voor en 
GroenLinks, VVD, CDA, D66 en SP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M105 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M105 is verworpen met de stemmen van 

JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij 
voor de Dieren, SP en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M107 van het lid Krijgsman (PvdA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M107 is verworpen met de stemmen van 

GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren en SP voor en VVD, JA21, D66, 
ChristenUnie, PVV, SGP en 50PLUS tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M108 van de leden Koerts 

(ChristenUnie), d’Hondt (PvdA), Kamp (D66), Oude Wesselink (GroenLinks), Bikker (CDA), 
Hoek (50PLUS), De Jager (VVD) en Van den Dikkenberg (SGP). 
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De VOORZITTER constateert dat motie M108 is aangenomen met de stemmen 
van GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP en 50PLUS 
voor en Partij voor de Dieren tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M109 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M109 is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, JA21, PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP en 50PLUS voor en CDA, 
D66, en Partij voor de Dieren tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M110A van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M110A is verworpen met de stemmen van 

VVD, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, 
Partij voor de Dieren en SP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M111van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M1111 is verworpen met de stemmen van 

JA21, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, 
PvdA, ChristenUnie en PVV tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M112 van de leden Hoek (50PLUS) en 

Van Schie (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M112 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, SP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, 
Partij voor de Dieren en SGP tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M113 van het lid Dinklo (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M113 met algemene stemmen is 

aangenomen. 
 
Aan de orde is de stemming over de motie M114 van het lid Fiscalini (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M114 is verworpen met de stemmen van 

JA21,PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, 
D66, PvdA en ChristenUnie tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M115 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), Hoek (50PLUS), Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en Van Elteren (GroenLinks). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M115 is aangenomen met de stemmen 

van GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SP, 
SGP en 50PLUS voor en PVV tegen. 

 
 De VOORZITTER: Dames en heren, dan hebben wij alle stemmingen gehad en 
daarvan een uitslag kunnen vaststellen. Dank daarvoor. Het is denk ik ook weer een mooi 
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moment dat de Begroting is aanvaard door uw Provinciale Staten. Dat is meestal een 
heugelijk moment om elkaar daar na de vergadering nog even mee te feliciteren en 
complimenteren. Dat doe ik nu even via het beeldscherm. Altijd, nogmaals, een belangrijk 
moment. Laten we met elkaar de hoop uitspreken dat we dat bij de volgende 
begrotingsvaststelling opnieuw kunnen doen op de wijze waarop we dat normaal doen en 
daar misschien ook nog na afloop gezamenlijk een drankje bij kunnen drinken. Dat is denk 
ik ook heel goed. Maar dat houden we tegoed voor volgend jaar.  

 
 
8.  
Sluiting 
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, mij rest niets anders dan, na u dank te hebben 
gezegd voor uw inbreng de hele dag, maar zeker ook vanavond bij de stemmingen, de 
vergadering te sluiten en u nog een plezierig restant van de avond toe te wensen. Graag 
tot ziens.   
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 22:52 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-november/22:00/Sluiting
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