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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), de heer mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn (VVD), 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), mevrouw J.C.A.M. van Gilse Bsc, 
Utrecht (VVD), mevrouw mr. N.M. Groen MA, Doorn (GroenLinks), de heer M.C. Fiscalini, 
Maarssen  (JA21), 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 T.M.S. Vrielink, Amersfoort (GroenLinks), 
mevrouw L.M. Welschen-van der Hoek, Zeist  (CDA), de heer W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), 
de heer C. Westerlaken, Lopik (CDA), mevrouw ir. M. de Widt MPM, Utrecht (D66), de heer 
C. Van Wijk (JA21) 

Afwezig: mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, 
Utrecht (PvdA), mevrouw L.E. Veen, Utrecht (D66) 

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 17 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 16.00 uur. 
 

1.  
Opening 

 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik begrijp dat ik verstaanbaar ben. Van harte 

welkom bij onze Provinciale Statenvergadering van 17 november. Wij gaan vandaag met 
elkaar stemmen over de voorstellen die vanmorgen in de voorbereidende 
Statenvergadering aan de orde zijn geweest.  

Van tevoren zijn berichten van verhindering opgegeven door mevrouw d'Hondt, 
mevrouw Veen en mevrouw Bittich. Maar we gaan in ieder geval ook via het oplezen van 
uw namen door de griffier checken of u allen overigens wel aanwezig bent in onze 
vergadering. Mevrouw de griffier.  
  

De heer BART: Aanwezig.  
De heer BERLIJN: Aanwezig. 
Mevrouw BIKKER: Aanwezig. 
Mevrouw BITTICH: Afwezig. 
Mevrouw BOELHOUWER: Aanwezig. 
De heer DE BREY: Aanwezig. 
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/2021/17-november/16:00/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: Afwezig. 
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 SCHADDELEE: Aanwezig. 
De heer STRIJK: Aanwezig. 
De heer VAN ESSEN: Aanwezig. 
De heer VAN MUILEKOM: Aanwezig. 

 
 De VOORZITTER: Dan weten wij welke leden van Provinciale Staten aan de 
stemming zullen gaan deelnemen.  

 
 

2.  
Vaststellen agenda 
 

 De VOORZITTER: Dan ga ik over naar het volgende agendapunt. Dat is het 
vaststellen van onze agenda. Daar stemt u mee in? Dank u wel.  

 
Akkoord. 
 
 
3.  
SV Aanleg rotonde N224 – N226 in Woudenberg (PS2021MM08) 
 

 De VOORZITTER: Dan gaan wij vervolgens door met agendapunt drie, het 
statenvoorstel Aanleg rotonde N224 – N226. Daar stemt u mee in? Dank u wel.  
 

Dit punt is gehamerd. 
 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 
Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM08. 
 

 
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/Vaststellen-agenda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/SV-Aanleg-rotonde-N224-N226-in-Woudenberg-PS2021MM08
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4.  
SV Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley (PS2021RGW06) 
 

 De VOORZITTER: Agendapunt vier, het statenvoorstel Verstedelijkingsconcept 
Arnhem Nijmegen Foodvalley. Daar stemt u mee in? Dank u wel.  
 
 Mevrouw POPPE: Nee, nee. Sorry, voorzitter. Ik zou een stemverklaring hierbij 
willen geven, want wij worden geacht tegen te stemmen op dit voorstel. Op nummer vier. 
SP.  
 
 De VOORZITTER: Dan herroep ik even het besluit. Dan geef ik u even de 
gelegenheid om een stemverklaring op dit punt af te geven.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw POPPE (stemverklaring): Wij worden geacht tegen dit statenvoorstel te 

stemmen.  
 

 De VOORZITTER: Dank u wel.  
Mag ik dan zo vaststellen, dames en heren, dat het statenvoorstel is aanvaard met 

de stem van de fractie van de SP daartegen en de overige leden voor? Dat is de juiste 
conclusie. Dank u wel. Dan is dat voorstel aanvaard.  
  

Dit punt is gehamerd. 
 

De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 
Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021RGW06. 
 

De VOORZITTER: En komen wij achtereenvolgens bij de agendapunten vijf, zes, 
zeven en acht. Dan gaat het over de besluitvorming over de ingediende moties en 
amendementen en over de voorstellen zelf. Dan wil ik eerst voor die vier agendapunten met 
u de ingediende moties en amendementen even langslopen. Daarna krijgt u de gelegenheid 
om stemverklaringen af te geven. Daarna gaan we over tot stemming. 

 
 
5.  
SV Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal (PS2021RGW07) 
 

 De VOORZITTER: Dus ik begin dan met agendapunt vijf, het Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort Centraal.  

Dan begin ik met het amendement A65, Een betrokken bestuur enzovoorts, 
enzovoorts, ingediend door de PVV. Meneer Dercksen, u handhaaft dat amendement?  
 
 De heer DERCKSEN: Ja, zeker. Met de kanttekening dat we de tekst enigszins 
hebben aangepast, zoals ik de fractievoorzitters in de app reeds heb laten weten.  
 
 De VOORZITTER: Prima. En de juiste tekst van het amendement zit inmiddels in 
ons stateninformatiesysteem. Ja, dan gaan we dat straks in stemming brengen.  
 

Amendement A65A van het lid Dercksen inzake Een betrokken bestuur dat 
samenwerkt met haar inwoners maakt deel uit van de besluitvorming.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/SV-Verstedelijkingsconcept-Arnhem-Nijmegen-Foodvalley-PS2021RGW06
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/SV-Ontwikkelbeeld-Regio-Amersfoort-Centraal-PS2021RGW07
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CONCEPT 6 

Motie M116 van de leden Koelewijn (CDA), De Jong (GroenLinks) en Weyers 
(JA21) inzake Groene Buffer maakt deel uit van de besluitvorming. 
   

6.  
Actualiteitenmotie Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop, ingediend 

door VVD en D66  
 

 Motie M117 van de leden Van Ulzen (VVD), De Droog (D66) en De Harder 
(ChristenUnie) inzake Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop maakt deel uit van de 
besluitvorming.  

 
 De VOORZITTER: Ik zie ook een handje, maar niet van wie.  
 

Mevrouw HOEK: Van Mieke. 
 

 De VOORZITTER: Ja. U wilt iets zeggen? Gaat uw gang, mevrouw Hoek. 
 
 Mevrouw HOEK: Voorzitter, ik wil bij motie 17 een stemverklaring geven.  
 
 De VOORZITTER: Nee, maar dat is nog niet aan de orde. Ik kom zo bij de 
stemverklaringen.  
 

Mevrouw HOEK: O, ik dacht dat u al het inventariseren was.  
 

 De VOORZITTER: Nee, nog niet.   
 

Mevrouw HOEK: Oké, dan ga ik weer weg.  
 

 De VOORZITTER: Ik kom er zo bij. 
 Dat is over motie M117, die wordt ingediend en daar gaan we straks over stemmen.  

  
 

7.  
Actualiteitenmotie Zeg nee tegen 2G, ingediend door JA21 

 
 De VOORZITTER: Agendapunt zeven, de actualiteitenmotie M118, Zeg nee tegen 
2G, ingediend door JA21. Blijft deze gehandhaafd, meneer Weyers? Dient u hem in?  
 

De heer WEYERS: Die dienen wij in voor hoofdelijke stemming.  
 
 De VOORZITTER: U vraagt daarbij hoofdelijke stemming. Dat is inderdaad goed 
dat u dat aangeeft. Dan zullen we bij dit agendapunt hoofdelijk gaan stemmen.   

 
Motie M118 van het lid Van Wijk (JA21) inzake Zeg nee tegen 2G maakt deel uit 

van de besluitvorming.  
 

  
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/Actualiteitenmotie-Verken-mogelijkheden-Utrechtse-klimaattop-ingediend-door-VVD-en-D66
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/Actualiteitenmotie-Zeg-nee-tegen-2G-ingediend-door-JA21
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8.  
SV Verkoopstrategie HvdH (PS2021RGW05) 

 
 De VOORZITTER: Dan hebben wij tot slot het agendapunt acht, statenvoorstel 
Verkoopstrategie HvdH. Dan gaat het in eerste instantie over het amendement A67, 
ingediend door de PVV. Meneer Dercksen, die blijft gehandhaafd? 
 

De heer DERCKSEN: Nee. Daar wil ik wat over zeggen, maar ik weet niet wat ik 
daarover mag zeggen zonder dat er dadelijk een marechausseebusje voorrijdt.  

 
 De VOORZITTER: Ik zou zeggen: probeert u het eens. Nee, hoor.  
 Maar geef aan wat de reden is van het intrekken.  
 
 De heer DERCKSEN: Nou ja, wij vonden de kwaliteit van de inbreng van het college 
dermate karig dat wij toch ook graag de optie die in het amendement van de SGP straks ter 
stemming komt ook wel willen zien. Ik hoop me zo cryptisch genoeg te hebben 
uitgesproken, voorzitter.  
 
 De VOORZITTER: Ja, dus u trekt amendement A67 in. 
 

Amendement A67 van het lid Dercksen (PVV) maakt geen deel meer uit van de 
beraadslaging.  
 

Amendement A68 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Janssen (VVD) op 
basis van PS voorstel Verkoopstrategie woonwijk Vliegbasis Soesterberg / Sortie 16 maakt 
deel uit van de besluitvorming.  
 
 De VOORZITTER: Dan hebben we nog tot slot bij dit agendapunt HvdH 
amendement A66, ingediend door de VVD. Meneer Van Schie? 
 

De heer VAN SCHIE: Ja, voorzitter, dit amendement dienen we zeker bij deze in. 
Ik vraag me even af waarom de titel niet vermeld is, want die is wat ons betreft niet geheim. 
Maar goed, hij blijft ingediend.  

 
 De VOORZITTER: Nee, dat begrijp ik. Dat ging over de openbaarmaking van een 
rapport. Ja. Dan weten we allemaal weer waar we het over hebben. Prima.  
  

 Amendement A66 van het lid Janssen (VVD) inzake geheimhouding 
Verkoopstrategie HvdH maakt deel uit van de besluitvorming.  
 
    

6.  
Stemverklaringen 
 
De VOORZITTER: Dan heb ik volgens mij alle moties en amendementen gehad en 

ga ik over tot de stemverklaringen bij al deze voorstellen, zoals ik ze zojuist heb 
langsgelopen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een 

stemverklaring.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/SV-Verkoopstrategie-HvdH-PS2021RGW05
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/Stemverklaringen
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Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): Wij hebben een stemverklaring bij 
motie M118, Zeg nee tegen 2G. GroenLinks vindt het maken van een afweging over deze 
motie ingewikkeld. Het vraagt een principiële keuze waar in de samenleving, in de 
provinciale organisatie en ook in onze fractie verschillend over wordt gedacht. In onze 
afweging is het van belang wat het effect van een uitspraak als deze is voor de organisatie 
en haar medewerkers. We vinden het gesprek in de organisatie met medewerkers en OR 
van belang. Tegelijkertijd zijn wij geen voorstander van 2G op de werkvloer. Dat leidt ertoe 
dat wij als fractie verdeeld zullen stemmen. Dat wil zeggen, vier leden voor en vier leden 
tegen. Dat is dan voor het gemak. U zult zo meteen bij de hoofdelijke stemming merken wie 
waar voor of tegen is.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie.  
 
De heer VAN SCHIE: Wij hebben een stemverklaring bij het besluit op agendapunt 

acht, al dan niet instemmen met het besluit hangt bij ons samen met het al dan niet 
aannemen van amendement A68. Als amendement A68 wordt aangenomen, stemmen wij 
voor. Is dat niet het geval, dan zullen wij tegen stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring. 
 
De heer WEYERS: Een kleine stemverklaring ook bij amendement A68. Dat is 

dezelfde voorwaarde die de heer Van Schie zo-even zei: wordt die aangenomen, dan 
steunen wij ook het statenvoorstel en anders zullen wij voor het statenvoorstel tegen 
stemmen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een 

stemverklaring.  
 
De heer WESTERLAKEN (stemverklaring): Ja, wij hebben één stemverklaring en 

die betreft amendement A65 ‘Een betrokken bestuur’ van de PVV. Ook wij hebben onze 
zorg over participatie, maar volgens ons is dit niet de oplossing, want ook dit verwordt zeer 
waarschijnlijk tot een vinkje op het protocol, zoals de heer Dercksen ook al aanmerkte.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG (stemverklaring): Ja, één stemverklaring bij motie M116, De 

groene buffer. De strekking van de motie is reeds voldoende uitgewerkt in het 
Ontwikkelbeeld. Wij zullen daarom tegen deze motie stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna voor een stemverklaring.  
 
De heer SUNA(stemverklaring): Ja, voorzitter, twee stemverklaringen. 
De eerste gaat over motie M116. Wat wij met de indieners ook belangrijk vinden, is 

dat de groene corridor daar gehandhaafd blijft. Alleen omdat het nu expliciet over Zuidoost 
gaat, triggert dat ons om toch tegen te stemmen, omdat gedeputeerde heeft aangegeven 
dat het in de stukken sowieso wel aandacht heeft en het eigenlijk niet nodig is om deze 
motie daarvoor te gebruiken. Nu wordt toch een onderscheid gemaakt. Daarom zullen wij 
tegen stemmen.  

En de tweede gaat over actualiteitenmotie M118. Daar sluit ik me bijna volledig aan 
bij de inbreng van mevrouw Boelhouwer, alleen het laatste gedeelte is dat wij helaas niet 
zoveel stemmen hebben. Onze verdeling zal allemaal hetzelfde zijn. U zult straks merken 
welke dat is.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw RIKKOERT (stemverklaring): We hebben drie stemverklaringen.  
Allereerst bij amendement A65. Wij zijn voor het betrekken van inwoners bij grote 

trajecten, zoals het Ontwikkelbeeld. De manier waarop dit amendement dat koppelt aan dit 
Ontwikkelbeeld doet daar te weinig recht aan. Dus we zullen daarom tegen stemmen en 
blijven werken aan een goed participatiekader.  

Verder hebben wij een stemverklaring bij motie M116. De ChristenUnie is voor 
bescherming van de wespentaille. Het is positief dat de gemeenteraad in Bunschoten dit 
ook bevestigt. In het advies uit 2010 van de adviseur ruimtelijke kwaliteit beslaat het gebied 
van volle breedte van de Kronkels en de Bovenduist en niet alleen de zuidoostelijke zijde. 
Wat ons betreft is de motie volstrekt overbodig, want de groene buffer is opgenomen in het 
Ontwikkelbeeld. Bovendien kun je de motie ook uitleggen als een inperking van de 
wespentaille en als inperking van de groene buffer. Daarom stemmen we tegen.  

Tot slot amendement A66. Wij zijn tegen dit amendement, maar we willen wel het 
signaal afgeven dat het college echt maximaal transparant moet zijn en in het vervolg 
scherper aangeeft waarom stukken of onderdelen van stukken wel of niet openbaar zijn.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  
 
De heer DERCKSEN (stemverklaring): Alleen een stemverklaring bij amendement 

A68, gelijk als die van de VVD en JA21: we zijn voor het amendement en als het niet wordt 
aangenomen, zijn we tegen het voorstel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw KELLER: We hebben geen stemverklaring. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw POPPE: Wij hebben ook geen stemverklaring. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een 

stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Voorzitter, een generieke 

stemverklaring. Voor de verandering zullen we vandaag overal voor stemmen, behalve voor 
de actualiteitenmotie M117. Wij zijn als SGP niet zo gecharmeerd van het circus. Laten we 
vooral niet een klimaatcircus hiernaartoe halen.  

En natuurlijk zal onze voorstem afhangen van amendement A68, hoe de stemming 
uitvalt.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw HOEK (stemverklaring): Wij zullen voor motie M116 stemmen. Als die niet 

wordt aangenomen, zullen wij tegen het besluit stemmen. Het eerste is het besluit geloof ik 
en dan de motie. Dus dat is even afwachten.  

 
 De VOORZITTER: Ja, mevrouw Hoek, ik onderbreek u even. We stemmen eerst 
over het besluit en daarna over de motie.  
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 Mevrouw HOEK: Ja, dat is mijn spagaat ook. Maar goed. Ik kan er nog even over 
nadenken.  
 
 De VOORZITTER: Ja.  
  
 Mevrouw HOEK: Ja, sorry dat ik het zo zeg.  
 Maar motie M117, daar zullen wij tegen stemmen, omdat het budget nog ontbreekt, 
er ook geen beperking al in is meegenomen. Van, we gaan hieraan meewerken als- Er zijn 
nog geen voorwaarden in meegenomen. Dus het is een open einde. En voordat we weer in 
een miljoenen-toestand komen zoals bij de Vuelta- Daarom zullen wij nu op dit moment 
tegen stemmen. 
 JA21 over Nee tegen 2G. Wij zijn tegen 2G, maar we stemmen toch voor deze 
motie, omdat we wel een signaal af willen geven dat we ertegen zijn, want dat wordt er dan 
wel in meegenomen. Tot zover, voorzitter.  
 Even kijken, wat heb ik nog meer? Ja. Ja, dat is het.  

 
 De VOORZITTER: Ja? Dat was hem? Dank u wel.  
 Dan stel ik vast dat de stemverklaringen voor zover u die wilde afgeven, dat u die 
heeft kunnen afgeven.  

 
 
7.  
Stemming 
 

 De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot de stemming. In algemene zin geldt dat ik 
de fractievoorzitters vraag om de stem van hun fractie kenbaar te maken. Na de stemming 
is er altijd gelegenheid voor diegenen die zich niet herkennen in het voorstel van hun 
fractievoorzitter om aan te geven dat zij anders wensen te stemmen. Dus aarzelt u niet om 
dat te doen als dat aan de orde is. Vanzelfsprekend gaan we bij die ene stemming hoofdelijk 
stemmen, dus dan wordt dat vanzelfsprekend helder hoe het individuele stemgedrag van 
de statenleden is.  

 
SV Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal (PS2021RGW07) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A65A van het lid Dercksen 

(PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A65A is aangenomen met de 

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

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021RGW07, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van amendement A65A aangebrachte wijzigingen.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/17-november/16:00/Stemming
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Aan de orde is de stemming over de motie M116 van de leden Koelewijn (CDA), 
De Jong (GroenLinks) en Weyers (JA21). 

 
De VOORZITTER constateert dat motie M116 is aangenomen met de stemmen 

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

 
Actualiteitenmotie Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop 
 
Aan de orde is de stemming over de motie M117 van de leden Van Ulzen (VVD), 

De Droog (D66) en De Harder (ChristenUnie). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M117 is aangenomen met de stemmen 

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

 
Actualiteitenmotie Zeg nee tegen 2G  
 

 De VOORZITTER: Dat wordt een hoofdelijke stemming. Ik wil de griffier vragen- 
Nee, ik moet een nummertje trekken. Spannend dat me dat weer eens overkomt. Dat is 
mooi. Het is nummer negen. De hoofdelijke stemming begint bij de heer Van den 
Dikkenberg. Dus de griffier leest uw naam op en u zegt ‘voor’ of ‘tegen’.  

 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Voor. 
 
De GRIFFIER: De heer Dinklo.  
De heer Dinklo? Ik kom zo bij u terug.  
 
De heer DE DROOG: Tegen. 
De heer EGGERMONT: Tegen. 
Mevrouw VAN ELTEREN: Voor. 
De heer FISCALINI: Voor. 
Mevrouw VAN GILSE: Tegen. 
Mevrouw GROEN: Voor. 
Mevrouw DE HAAN: Tegen. 
De heer DE HARDER: Tegen. 
Mevrouw HOEK: Voor. 
De heer DE JAGER: Tegen. 
De heer JANSSEN: Tegen. 
Mevrouw DE JONG: Tegen. 
De heer KAMP: Tegen. 
De heer KARATAŞ: Voor. 
Mevrouw KELLER: Voor. 
De heer KOCKEN: Tegen. 
 
De GRIFFIER: Mevrouw Koelewijn.  
Mevrouw Koelewijn? Ik kom zo even terug. 
 
De heer KOERTS: Tegen. 
Mevrouw KRIJGSMAN: Tegen. 
Mevrouw LEJEUNE: Tegen. 
Mevrouw DE MAN: Tegen. 
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De heer OUDE WESSELINK: Tegen. 
De heer OVERKLEEFT: Tegen.  
Mevrouw POPPE: Tegen. 
Mevrouw RIKKOERT: Tegen. 
De heer VAN SCHIE: Tegen. 
De heer VAN DER STEEG: Voor. 
Mevrouw STEGENGA: Tegen. 
De heer SUNA: Tegen. 
Mevrouw VAN ULZEN: Tegen. 
Mevrouw VRIELINK: Voor. 
Mevrouw WELSCHEN: Tegen. 
De heer WEYERS: Voor. 
De heer WESTERLAKEN: Tegen. 
Mevrouw DE WIDT: Tegen. 
De heer VAN WIJK: Voor. 
De heer BART: Tegen.  
De heer BERLIJN: Voor. 
Mevrouw BIKKER: Tegen. 
Mevrouw BOELHOUWER: Tegen. 
De heer DE BREY: Tegen. 
Mevrouw BROERE: Voor. 
De heer DERCKSEN: Voor. 
 
De GRIFFIER: Dan kom ik nog even terug in de hoop dat het nu wel lukt bij de heer 

Dinklo.  
Die zit er niet meer in. De heer Dinklo stemt niet mee. 
En mevrouw Koelewijn stemt ook niet mee.  
 
De VOORZITTER constateert dat motie M118 is verworpen met 14 stemmen voor 

en 29 stemmen tegen. 
 
De heer DE DROOG: Voorzitter, een punt van orde.  
 

 De VOORZITTER: Ja, meneer De Droog, gaat uw gang.  
 
De heer DE DROOG: Bij het ontbreken van twee personen, hoe gaan we nu verder 

met de stemming?  
 

 De VOORZITTER: Ja, dat is een goed punt, meneer De Droog. Als zij zich niet in 
de vergadering melden, dan tellen zij niet meer mee bij de stemming. Zo werkt het. Toch? 
[...] Ja.  

 
De heer VAN SCHIE: Nog even een punt van de volgende orde.  
 

 De VOORZITTER: De heer Van Schie. 
 

De heer VAN SCHIE: Kunnen dan de betreffende fractievoorzitters aangeven dat 
hun fractiegenoten terugkeren in de vergadering als ze de vergadering hebben verlaten, 
omdat ze blijkbaar een belang hadden bij deze stemming? Ik vind het een opmerkelijke 
stijlfiguur, maar goed. Dat ze dan weer terugkeren in de vergadering. Want ik neem aan dat 
ze er net niet waren inderdaad, met de heer De Droog. Maar het zou wel fijn zijn als ze weer 
terugkomen in de virtuele zaal. 
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 De VOORZITTER: Misschien kunnen we dat even checken. Meneer Westerlaken, 
keer mevrouw Koelewijn terug in de vergadering?  
 

De heer WESTERLAKEN: Ik ga er wel vanuit.  
 

 De VOORZITTER: Oké. Maar dan moet zij zich wel even melden. Dus als u dat aan 
haar kenbaar wilt maken? 
 

De heer WESTERLAKEN: Ja, dat klopt. Ik heb geen melding van het tegendeel. 
 

 De VOORZITTER: Oké.  
 Meneer Weyers, geldt dat ook voor de heer Dinklo?  
 
 De heer WEYERS: Ja, hetzelfde laken een pak. Ik ga ervanuit dat hij verder gewoon 
meestemt. 
 
 De VOORZITTER: Ik ga nu de stemming doen, dus dan moeten ze zich nu kenbaar 
maken, want anders is het te laat.  
 Ja, ik roep nog even de heer Dinklo en mevrouw Koelewijn op om zich te melden 
in de vergadering. Daar wacht ik nog heel even op. 
 
 De heer WEYERS: Ik heb een melding dat Ted Dinklo weer in de vergadering zit.  
 
 De VOORZITTER: Dan moet hij zich even melden. Meneer Dinklo, kunt u het woord 
tot ons richten? 
 Dat lukt nog niet. Misschien zit hij in de verkeerde vergadering.  
 
 De heer DINKLO: Moet ik me melden? 
 
 De VOORZITTER: Ja. Meneer Dinklo, laat u even zien en horen.  
 

De heer DINKLO: Daar ben ik. Ziet u mij? 
 

 De VOORZITTER: Nee. Maar we horen u wel. We kennen u zo goed dat ik- Ja, 
nee, daar komt u. Kijk eens. Ja. In volle glorie. Helemaal goed. Dank. 
 En mevrouw Koelewijn, is zij teruggekeerd in de vergadering?  
 
 De heer WESTERLAKEN: Ik probeer wanhopig contact met haar te krijgen, maar 
ik denk dat Bunschoten is afgesloten.  
 
 De VOORZITTER: Dan gaan we er maar vanuit dat zij niet verder deelneemt aan 
de vergadering. Dus ook niet aan de stemming.  
 
 De VOORZITTER: Dan ga ik door met de stemming over agendapunt acht.  
 

SV Verkoopstrategie HvdH (PS2021RGW05) 
  
  Aan de orde is de stemming over het amendement A68 van de leden Van den Dikkenberg 
(SGP) en Janssen (VVD). 
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De VOORZITTER constateert dat amendement A68 met algemene stemmen is 
aangenomen. 

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A66 van het lid Janssen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A66 is aangenomen met de 

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

 
Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 
 

  De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met de stemmen van 
GroenLinks, VVD, JA21, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, SP, SGP en 50PLUS voor en PvdA 
en Partij voor de Dieren tegen is aangenomen. 
 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 
Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021RGW05, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van de amendementen A68 en A66 aangebrachte 
wijzigingen.  
 

De heer SUNA: Voorzitter, correctie.  
 

 De VOORZITTER: Te laat.  
 

De heer SUNA: Als het nog kan. Kan het nog dat- 
 

 De VOORZITTER: Helaas, meneer Suna, het Reglement van Orde schrijft voor dat 
als de volgende fractie de stem heeft uitgebracht, dan kunt u niet meer wisselen. 

Dan hebben wij besluitvorming gepleegd over alle moties en amendementen en 
voorstellen die we vandaag met elkaar besproken hebben.  

  
 
8.  
Sluiting 
 

 De VOORZITTER: Ik ben dan aan het einde van de vergadering gekomen. Ik dank 
u allen voor uw inbreng vandaag en ook vanmiddag bij de stemmingen. Ik zou u van harte 
willen toewensen: blijf vooral gezond en let op elkaar, want we zitten weer in heftige tijden. 
Ik hoop u snel weer te zien, digitaal of fysiek, maar dat we elkaar weer in goede gezondheid 
zien. Fijne dag verder en tot ziens.  
 
 De VOORZITTER sluit de vergadering om 16:40 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/2021/17-november/16:00/Sluiting
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