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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), 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), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, Utrecht (PvdA), 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) 

Aanwezig: gedeputeerden  

de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht (Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, 

Energietransitie en Klimaat; tijdelijk Natuur en landbouw (inclusief regionale veenweide 

strategie en klimaatadaptatie), de heer ir. R.G.H. van Muilekom, Amersfoort 

(Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde leefomgeving; tijdelijk 

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

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie; tijdelijk Sport 

(incl. Vuelta)), de heer R.C.L. Strijk, Utrecht (Financiën, Organisatie, Economie en Europa; 

tijdelijk Water en Stikstof), de heer mr. J.H. Oosters (tijdelijk Bestuur) 

Afwezig: 
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CONCEPT 3 

Statenbrede besluitvormende vergadering op woensdag 12 januari 2022 

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

Plaatsvervangend statenvoorzitter:  

Griffier: de heer R. Poort 

Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 

 

De VOORZITTER opent de vergadering om 17.00 uur. 

 

1. 

Opening 

 

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

Provinciale Staten van de provincie Utrecht. De vergadering zou aanvangen om 16.30 uur, 

maar is een halfuur vertraagd. Dus we beginnen nu om 17.00 uur. En wij beginnen met een 

controle op uw aanwezigheid als statenleden. De griffier zal uw naam oplezen. Ik verzoek 

u te bevestigen of u in deze vergadering aanwezig bent.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan 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: Aanwezig. 

De heer DE JAGER: Aanwezig. 

De heer JANSSEN: Aanwezig. 

Mevrouw DE JONG: Aanwezig. 

De heer KAMP: Aanwezig. 

De heer KARATAŞ: Aanwezig. 

Mevrouw KELLER: Aanwezig. 

De heer KOCKEN: Aanwezig. 

Mevrouw KOELEWIJN: Aanwezig. 

De heer KOERTS: Aanwezig. 

Mevrouw KRIJGSMAN: Aanwezig. 

Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 

Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/Opening
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CONCEPT 4 

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 [sluit aan voordat de stemmingen plaatsvinden]. 

De heer WEYERS: Aanwezig. 

De heer WESTERLAKEN: Aanwezig. 

Mevrouw DE WIDT: Aanwezig. 

De heer VAN WIJK: Aanwezig. 

De heer VAN ESSEN: Aanwezig. 

De heer STRIJK: Aanwezig. 

De heer VAN MUILEKOM: Aanwezig. 

De heer SCHADDELEE: Aanwezig. 

 

De GRIFFIER: Op verzoek van de voorzitter: als het voor de stemming nog lukt om 

u even te melden. Als mevrouw Welschen zich nog even wil melden voordat de echte 

stemming begint, dan kunnen we haar nog meenemen als aanwezig.  

 

 De VOORZITTER: Dank u wel, griffier. Dan weten wij welke leden aanwezig zijn en 

welke leden aan de stemming zullen meedoen.  

 

 

2. 

Agenda 12 januari 2022 

 

 De VOORZITTER: De agenda vervolgt met agendapunt 2 en dat is de agenda van 

de vergadering vast te stellen. Daar stemt u mee in. Dank u wel.  

  

Akkoord. 

 

 

3. 

SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Vernieuwde Regionale Tramlijn” 

(PS2022PS01) 

 

 De VOORZITTER: Dan is aan de orde agendapunt 3, het statenvoorstel Rapport 

Randstedelijke Rekenkamer “Vernieuwde Regionale Tramlijn”. We doen dat volgens de 

inmiddels vertrouwde procedure dat ik eerst even controleer of de ingediende moties ook 

daadwerkelijk zijn ingediend en in stemming zullen worden gebracht. En vervolgens vraag 

ik u, voor zover u daar behoefte aan heeft, om een stemverklaring af te leggen. En daarna 

zullen we gaan stemmen.  

Ik wijs er op voorhand op dat gegeven de aangekondigde moties, een motie van 

afkeuring en een motie van wantrouwen, mijn voorstel is om eerst die moties in stemming 

te brengen en daarna het voorstel geagendeerd onder agendapunt 3.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/Agenda-12-januari-2022
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/SV-Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Vernieuwde-Regionale-Tramlijn-PS2022PS01
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/SV-Rapport-Randstedelijke-Rekenkamer-Vernieuwde-Regionale-Tramlijn-PS2022PS01
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CONCEPT 5 

Ik controleer even of de motie van wantrouwen (PS2022PS01MOTIE1) ingediend 

door de PVV of die blijft ingediend. De heer Dercksen.  

 

Motie van wantrouwen (PS2022PS01MOTIE1) van het lid Dercksen (PVV) maakt 

deel uit van de besluitvorming.  

 

 De VOORZITTER: Dan hebben we motie PS2022PS01MOTIE2. Dat is de motie 

van afkeuring, ingediend door JA21. Meneer Weyers, die wordt ingediend? 

 

Motie van afkeuring (PS2022PS01MOTIE2) van het lid Berlijn (JA21) maakt deel 

uit van de besluitvorming.  

 

 De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog andere moties die ter tafel komen? Dat 

is niet het geval. Nee. Dan zijn dit de twee moties.  

 

 

4. 

Stemverklaringen 

 

 De VOORZITTER: Dan kijk ik even de fractie af of er behoefte is aan een 

stemverklaring. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een 

stemverklaring.  

 

Mevrouw BOELHOUWER: Nee, voorzitter, geen stemverklaring. Dank u.  

 

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

 

De heer VAN SCHIE: De heer De Brey heeft een stemverklaring bij beide moties.  

 

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

 

De heer DE BREY (stemverklaring): Ik zal het even samenvatten in één 

stemverklaring. Eigenlijk – om de SGP aan te halen – een rode kaart ligt voor en een gele 

kaart. De gele kaart. Deze gedeputeerde is bestuurlijk verantwoordelijk voor fouten die zijn 

gemaakt. Wij hebben, de VVD-fractie heeft net in het debat in de tweede termijn toch echt 

nadrukkelijk een stelling genomen en nog een paar vragen gesteld aan dit college. Daaraan 

is de gedeputeerde totaal voorbijgegaan, niet eens onze inbreng genoemd. Dat is toch wel 

een behoorlijke minachting, zeker bij zo’n zwaar dossier. Het is niet genoeg om hem een 

rode kaart te geven, maar wij geven heel nadrukkelijk die gele kaart. Dus wij zullen de motie 

van afkeuring steunen. Dank u wel.  

 

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

 

De heer WEYERS: Collega Stefan Berlijn heeft twee stemverklaringen. 

 

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

 

De heer BERLIJN (stemverklaring): We hebben een motie van afkeuring ingediend 

naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Wij denken dat dit een 

stevig signaal is naar de gedeputeerde en zien dit dan ook als een laatste waarschuwing. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/Stemverklaringen
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CONCEPT 6 

De motie van wantrouwen zien we nu niet als zinvol gezien de periode die GS nog zit. Het 

lijkt ons niet handig om een nieuwe portefeuillehouder aan te stellen voor de korte periode 

die ons nog rest. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een 

stemverklaring.  

 

De heer WESTERLAKEN: Wij hebben geen stemverklaringen. 

  

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

 

De heer DE DROOG: Voorzitter, ook wij hebben geen stemverklaringen. 

  

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

 

Mevrouw D’HONDT: Ik zal het woord voeren namens de PvdA. Wij hebben ook 

geen stemverklaringen.  

  

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

 

Mevrouw RIKKOERT: Ook wij hebben geen stemverklaringen. 

  

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

 

De heer DERCKSEN: Nee, ik heb niets eraan toe te voegen vandaag.  

 

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

 

Mevrouw KELLER: Wij hebben geen stemverklaringen. 

  

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

 

Mevrouw POPPE (stemverklaring): Ik heb een korte stemverklaring  bij motie 

PS2022PS01motie2, de motie van afkeuring. Die zien wij ook daadwerkelijk als een gele 

kaart en zo moet de gedeputeerde hem ook beschouwen. Het is niet persoonlijk, maar het 

is een afkeuring van een beleid. Dank u wel.  

  

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

stemverklaring.  

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Geen stemverklaringen, voorzitter.  

 

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

 

Mevrouw HOEK (stemverklaring): Wij zullen dus de motie van afkeuring steunen – 

vóór stemmen dus – omdat wij toch wel een signaal willen geven. Ik heb het zojuist al 

gezegd in de tweede ronde. Dus ook wel nog een herkansing. Maar wij willen ook dit signaal 

afgeven dat- Ja, het is toch wel niet helemaal goed zoals het is gegaan. En dat 

ondersteunen wij dus met deze motie van afkeuring te steunen.  
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 De VOORZITTER: Ik zag via de chat dat mevrouw Welschen in ons midden is. Kan 

zij nog even de camera aanzetten, zodat we dat met elkaar ook kunnen zien. Mevrouw 

Welschen. 

 

 Mevrouw WELSCHEN: Goedemiddag, de camera is aan en de microfoon ook. 

Welschen, CDA, aanwezig.  

 

 De VOORZITTER: Fijn dat u erbij bent.  

 

 

5. 

Stemming 

 

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

aangegeven, stemmen we eerst over de twee moties en daarna over het voorstel wat u is 

voorgelegd.  

 

SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Vernieuwde Regionale Tramlijn” 

(PS2022PS01) 

 

Aan de orde is de stemming over de motie van wantrouwen (PS2022PS01MOTIE1) 

van het lid Dercksen (PVV). 

 

De VOORZITTER constateert dat motie PS2022PS01MOTIE1 is verworpen met de 

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

voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS tegen. 

 

  Aan de orde is de stemming over de motie van wantrouwen (PS2022PS01MOTIE2) van 

het lid Berlijn (JA21). 

 

De VOORZITTER constateert dat motie PS2022PS01MOTIE2 is verworpen met de 

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

PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tegen. 

 

Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 

 

De VOORZITTER constateert dat het statenvoorstel met algemene stemmen is 

aangenomen. 

 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2022PS01.  

 

 

6. 

Sluiting 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, daarmee is een eind gekomen aan onze 

digitale Statenvergadering. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng vanavond, maar ook 

gedurende de hele dag. Ik wens u nog een plezierige avond, mogelijk bij de 

groeisprongdiscussie. En graag zie ik u binnenkort weer voor een volgende bijeenkomst. 

Dank u wel en een fijne avond. Tot ziens.  

  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/Stemming
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/12-januari/16:30/Sluiting
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CONCEPT 8 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 17:16 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 


