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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 H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich), mevrouw A.C. Boelhouwer, Wijk bij 
Duurstede (GroenLinks), de heer ing. D.G. Boswijk, Wilnis (CDA), de heer mr. B.M.H. de 
Brey MBA Doorn (VVD), mevrouw E.J. Broere-Kaal, Soest (PVV), mevrouw H. Chidi, 
Amersfoort (D66), 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), mevrouw N.A. 
Krijgsman, Utrecht (PvdA), mevrouw M. Lejeune-Koster, Linschoten  (PvdA) mevrouw O. 
De Man, Zeist (VVD), de heer drs. J.H. van Oort, Utrecht (ChristenUnie), de heer ing. D.A. 
Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer Y.V. Potjer, Utrecht (JA21), mevrouw A.M. 
Poppe, IJsselstein (SP), mevrouw N.J.F. Pouw-Verweij MSc (JA21), 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), 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 W.G.J Wijntjes RA, Nieuwegein (CDA) 

Afwezig:  
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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CONCEPT 3 

Statenbrede besluitvormende vergadering op woensdag 27 januari 2021 
Statenvoorzitter: de heer mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning 
Plaatsvervangend statenvoorzitter: mevrouw H.J. Keller 
Griffier: mevrouw mr. C.A. Peters 
Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 
 
 De VOORZITTER opent de vergadering om 18.30 uur.  
  

1.  
Opening 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, een bijzonder goede avond. Ik open met 

plezier de vergadering van de Provinciale Staten van Utrecht. Ik heet u allen van harte 
welkom, ook degenen die onze vergadering via de livestream volgen. Voordat wij kunnen 
beginnen zal de griffier door het voorlezen van de namenlijst controleren wie in de 
vergadering aanwezig zijn. Mevrouw de griffier, aan u het woord.  

 
De heer BART: Aanwezig.  
De heer BERLIJN: Aanwezig. 
Mevrouw BITTICH: Aanwezig. 
Mevrouw BOELHOUWER: Aanwezig. 
De heer BOSWIJK: Aanwezig. 
De heer DE BREY: Aanwezig. 
Mevrouw BROERE: Aanwezig. 
Mevrouw CHIDI: 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 VAN HAAN-MOURIK: 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. 
Mevrouw KRIJGSMAN: Aanwezig. 
Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 
Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 
De heer VAN OORT: Aanwezig. 
De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 
De heer POTJER: Aanwezig. 
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Mevrouw POPPE: Aanwezig. 
Mevrouw POUW-VERWEIJ: Aanwezig. 
Mevrouw RIKKOERT: Aanwezig. 
De heer VAN SCHIE: Aanwezig. 
De heer VAN DER STEEG: 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 WIJNTJES: 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: Fijn dat alle leden aanwezig kunnen zijn bij deze vergadering.  
  
2.  
Vaststellen agenda 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we door met onze agenda en is aan de orde het 

vaststellen van de agenda. U stemt in met de laatste versie zoals u in het 
stateninformatiesysteem hebt aangetroffen. Dat is het geval. Dan gaan we de agenda zo 
afhandelen. Dank u wel. 

 
Conform besloten.  
 
 
3a.  
Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten 
(verwijzing naar de notulen)  
 

 De VOORZITTER: Dan heb ik agendapunt 3a, dat is het vaststellen van de notulen 
van Provinciale Staten van 18 november en die van 9 december. Daar stemt u mee in. Dank 
u wel.  
 

Conform besloten.  
 
 
3a.  
Lijst moties en lange termijn planning Provinciale Staten 27 januari 2021 
(verwijzing naar de stukken)  
 

 De VOORZITTER: Onder 3b, de lijst moties, lange termijn planning. Daar stemt u 
mee in. Dank u wel.  

 
Conform besloten.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/27-januari/18:30/Vaststellen-van-de-notulen-van-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/27-januari/18:30/Lijst-moties-en-lange-termijn-planning-Provinciale-Staten-27-januari-2021
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CONCEPT 5 

 
 
4. 
Statenvoorstel opdrachtbevestiging controle JR 2020  
(verwijzing naar het statenvoorstel en de bijlagen) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021FAC01. 
 
 
11.  
Stemverklaringen (indien van toepassing) 
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, wij gaan vervolgens stemmen over de 
voorstellen onder 5, 6, 7, 8, 9 en 10 op uw agenda. Ik wil het zo doen dat ik u dan direct 
meeneem naar agendapunt 11, de stemverklaringen en de stemmingen. Bij agendapunt 11 
begin ik eerst nog even met de bevestiging van de aangekondigde amendementen. Die 
loop ik eerst nog even met u door. Daarna bied ik alle fracties de gelegenheid voor het 
afleggen van stemverklaringen indien gewenst. En gaan we vervolgens bij agendapunt 12 
stemmen.  

Ik loop het even met u door.  
Behorende bij agendapunt 5, dat is het geheime Statenvoorstel Kredietaanvraag 

vernieuwing audiovisuele installatie in de Statenkamer en de commissiekamer. Daar is een 
amendement, amendement met het nummer 02 ingediend. De indiener kijk ik even aan. 
Die staat er bij mij niet bij, maar dat is de SP. Ja, mevrouw Poppe, die handhaaft u? 

 
Mevrouw POPPE: Ja, die dienen we in.  
 

 De VOORZITTER: Mooi. Die gaan we zo in stemming brengen.  
 En motie 02 is ook ingediend. Die was van de PVV. Meneer Dercksen? 

 
De heer DERCKSEN: Ja, die dienen we in.1 
 

 De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 6. Dat is het krediet ten behoeve van 
de vervanging van de dienstauto’s. Daar is een amendement ingediend door de SP, Twee 
is genoeg. Mevrouw Poppe, die handhaaft u? 
 

Mevrouw POPPE: Die handhaven we.  
 

 De VOORZITTER: Dan hebben we bij agendapunt 7, het Statenvoorstel tot 
gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet VRT. Daar is een motie met nummer 01, 
ruimhartiger compensatie gedupeerde reizigers VRT, ingediend door Partij voor de Dieren 
en Lijst Bittich. Mevrouw Keller, die dient u in? 
 

Mevrouw KELLER: Ja, die dienen we in.  
 

 
1 De tekst van motie M02 van het lid Dercksen (PVV) is opgenomen in het addendum van het verslag van de 
besloten vergadering van 27 januari 2021. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/27-januari/10:30/Statenvoorstel-opdrachtbevestiging-controle-JR-2020-PS2021FAC01
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 De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 8, het Statenvoorstel Vuelta 2022. 
Daar is amendement met het nummer 03 ingediend door de VVD. Meneer Van Schie, die 
handhaaft u? 
 

De heer VAN SCHIE: Die dienen we inderdaad in. Dank.  
 

 De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 9, daar zijn geen moties en 
amendement bij ingediend.  
 

Mevrouw HOEK: Voorzitter, mag ik nog even vragen voor de zekerheid? Het 
amendement van de VVD, is dat A03? Zo heb ik hem genoemd. En is de kop daarvan: 
amendement COVID-reserve is er om de samenleving te helpen. Is het die? 

 
 De VOORZITTER: Ja. De essentie van het amendement is dat de kosten voor 
personeel en organisatie niet uit de COVID-reserve gaan. Dat is wat de VVD vraagt.  

 
Mevrouw HOEK: Oké, dank u.  
 

 De VOORZITTER: Bij 9 zijn geen moties of amendementen ingediend. Dus dat 
gaan we straks in één keer in stemming brengen. 10 is een interpellatie. Daar wordt alleen 
gestemd over de motie die is ingediend. Dat is de motie met het nummer 03, ingediend door 
de VVD, de Staten aan het stuur in de provincie Utrecht. Meneer Van Schie, die blijft, neem 
ik aan, gehandhaafd?  
 

De heer VAN SCHIE: Bij deze ingediend, voorzitter.  
 

 De VOORZITTER: Dan kijk ik even of mijn administratie klopt. Meneer Weyers, zie 
ik, wil even reageren.  
 

De heer WEYERS: Een heel kort verduidelijkingsvraagje. Ik heb alleen 
amendement 02 bij Statenvoorstel 5. Wat was ook alweer de naam en de strekking van het 
amendement wat de SP wilde inbrengen.  

 
 De VOORZITTER: Die heb ik niet paraat hier op mijn lijst.  

O, dat is geheim. Het amendement 02, ingediend door de SP, ziet toe op- Kunnen 
we dat zeggen? Ja. Die ziet toe op het niet meenemen van Bob’s Bar in het 
investeringsvoorstel.  
 

De heer WEYERS: Weet ik genoeg. Bedankt.  
 
De VOORZITTER: Ja, voldoende? En de strekking van de motie van de PVV is 

helder, hè? Ja? Oké. Dan is die administratie afgerond.  
Dan ga ik dus bij agendapunt 11 vragen welke fracties een stemverklaring hebben 

te geven.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een 

stemverklaring.  
 
Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): Twee stemverklaringen. De eerste is 

bij amendement 03, behorend bij Statenvoorstel Vuelta. Wij kunnen het amendement 
begrijpen. In zoverre, dat we secuur om willen gaan met de COVID-reserve. Tegelijkertijd 
vinden we het belangrijk om onze eigen provinciale organisatie lucht te geven, wetende dat 
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deze een heel belangrijke rol heeft om de doorkomstgemeenten te ondersteunen met 
maatschappelijke en economische doelen.  

En een voorstel bij motie 03, Staten aan het stuur. Die vinden we geheel overbodig 
en daarom zullen we tegen stemmen.  

 
De heer VAN SCHIE: Mevrouw De Man heeft een stemverklaring, voorzitter, bij 

agendapunt 9.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Man voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw DE MAN (stemverklaring): De toezegging van de heer Van Essen over 

het proces doet ons besluiten om toch oplettend te blijven in dit soort processen. Maar dit 
specifieke besluit is op de juiste wijze aan ons voorgelegd en we hopen dit tot een goed 
einde te brengen met elkaar. Dus in deze casus kunnen wij voor stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers.  
 
De heer WEYERS (stemverklaring): Wij hebben geen stemverklaring, voorzitter.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Boswijk voor een stemverklaring.  
 
De heer BOSWIJK (stemverklaring): Wij hebben twee stemverklaringen. De eerste 

is bij het Statenvoorstel over de audiovisuele installatie. Met de inhoud kunnen we helemaal 
leven, alleen bij het proces, hoe het tot stand is gekomen, hebben we wel een aantal 
vraagtekens. Dat moet in het vervolg echt wel een stuk beter.  

En de andere stemverklaring hebben we bij het amendement van de VVD, 03. Het 
CDA volgt de redenatie van de VVD omtrent de financiering van de inzet van provinciale 
personeels- en proceskosten. Uiteraard, geld is geld, Maar het is beter om deze interne 
kosten niet ten laste te laten komen van de COVID-reserve. De reserve is immers in het 
leven geroepen om de samenleving te helpen. Daarom zullen wij dit amendement steunen. 
Dat was het. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG (stemverklaring): Voorzitter, we hebben één stemverklaring 

bij amendement 03 van de VVD over de Vuelta. Het amendement is wat ons betreft geen 
essentieel amendement voor een fantastisch evenement als de Vuelta. Een evenement als 
drager voor ons regionale profiel voor gezond stedelijk leven, waar onze inwoners, maar 
waar ook onze ondernemers veel plezier aan en activiteit van zullen beleven. Het 
amendement kan evenwel geen kwaad. Als dit nodig is om de VVD voor het voorstel te 
laten stemmen, draagt dat bij aan een breder draagvlak voor dit voorstel. Daarom zullen wij 
dit amendement steunen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw LEJEUNE (stemverklaring): Wij hebben één stemverklaring op motie 01. 

Op zich vinden we het een sympathiek voorstel. Het gaat over de ruimhartige compensatie. 
We vinden dat heen sympathiek voorstel, maar we kunnen ook de redenering van GS goed 
volgen, dat in deze tijd waarin het ov zo hard wordt getroffen, we extra scherp moeten zijn 
op hoe we onze schaarse middelen effectief benutten. Dus we gaan tegen die motie 
stemmen.  
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 De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw RIKKOERT (stemverklaring): We hebben één stemverklaring. De 

ChristenUnie vindt de omvang van de investering voor de audiovisuele installatie te hoog. 
We zien niet gelukkig met het doorlopen proces. We willen de aanbesteding opnieuw 
uitzetten. Daarbij moeten we wel zeggen dat we niet op voorhand willen sturen op 
vertraging, maar we geven wel de voorkeur aan een zorgvuldig proces. We stemmen 
daarom ook voor het amendement en de motie.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  
 
De heer DERCKSEN (stemverklaring): Ik heb drie stemverklaringen. Wij gaan 

tegen het Statenvoorstel audiovisuele installatie stemmen. Niet omdat we vinden dat die in 
de Statenzaal of in de commissiezaal niet moet worden vervangen, maar omdat er geen 
enkele onderbouwing is om nog een grotere investering te doen dan dat. Ik weet niet of ik 
dat allemaal mag zeggen, maar ik noem er maar geen bedragen bij. De goede verstaander 
begrijpt wat ik bedoel. Daarnaast is het proces natuurlijk niet zoals het hoorde, maar dat 
was niet de reden om tegen het voorstel te stemmen. Het is wel een reden om daar weer 
scherp op te letten.  

Dan het Statenvoorstel voor wat betreft de VRT, verleend aanvullend krediet. Ja, 
overschotten horen terug te gaan naar de algemene reserve. Hier wordt toch het principe 
van balletje-balletje weer geïntroduceerd. Daarom zullen we tegen stemmen.  

 Tot slot het amendement van de VVD over de Vuelta. Dat is een dermate minieme 
verbetering van het voorstel, dat we daar ook tegen zullen stemmen. We vinden dat 
coronageld niet aan de start van de Vuelta hoort te worden gegeven, maar aan 
ondernemers en organisaties die in de problemen zijn. Tot zover.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw KELLER (stemverklaring): Voorzitter, we hebben twee stemverklaringen. 

De eerste is over amendement 03 over de Vuelta. Partij voor de Dieren is tegen de komst 
van de Vuelta, maar wel voor dit amendement, want we willen dat er geen COVID-reserves 
worden aangewend voor de Vuelta.  

En we hebben een stemverklaring bij motie 02 over de tweede commissiekamer. 
Het betoog van de griffier tijdens de commissievergadering heeft ons overtuigd van de 
noodzaak van de tweede commissiezaal. Daarom stemmen wij tegen deze motie.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw POPPE (stemverklaring): Wij hebben twee stemverklaringen. Allereerst 

bij de VRT. We stemmen in met het voorstel, omdat de gedeputeerde ons verzekerd heeft 
dat er voor de risico’s voldoende budget is. Bij de Vuelta stemmen we voor het 
amendement. De beantwoording van de gedeputeerde heeft ons ervan overtuigd dat 
amendement van de VVD te steunen. Op het voorstel zijn we echter tegen. Dat waren ze.  

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

stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Ik heb één stemverklaring. Dat 

is bij de interpellatie ingediende motie van de VVD. Dat was voor ons een heel lastige motie, 
want het sluit goed aan bij de lijn waar we ons heel erg in herkennen: PS in positie brengen. 
Toch zullen we tegen deze motie stemmen. Enerzijds omdat het dictum strak stuurt op 
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besluitvorming bij de Omgevingsvisie. Dat is over zes weken en het lijkt ons onuitvoerbaar 
de gevraagde zaken daar te hebben liggen. Dat is door de gedeputeerde ook al 
herhaaldelijk beloofd, een aantal zaken in de motie. Dus daarom zullen wij deze motie niet 
steunen. We willen de stappen die het college hier zet niet doorkruisen door nu deze motie 
te steunen, maar het college het vertrouwen geven om een goed samenspel met de Staten, 
waar de heer Schaddelee verantwoordelijkheid voor heeft, vorm te geven. Dank u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw HOEK (stemverklaring): Eigenlijk anderhalf, maar zeg maar twee. 

50PLUS stemt tegen het voorstel van de Vuelta, omdat wij vinden dat dat niet echt bijdraagt 
aan alles wat genoemd is binnen de provincie en de ondernemers die er dan van zouden 
kunnen profiteren, et cetera. En ook omdat het niet de hele provincie Utrecht bestrijkt.  

50PLUS zal voor het voorstel van de audiovisuele installatie stemmen, omdat dat 
een enorme verbetering is en veel meer, uitgebreidere mogelijkheden biedt om jezelf te 
kunnen profileren, maar ook tot dienst is van bezoekers. Tot zover.  

  
 De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bittich voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw BITTICH (stemverklaring): Ik heb één stemverklaring bij agendapunt 9. 

Dat is het Statenvoorstel fase 1 regio Amersfoort, om het maar even te verkorten. Ik zal hier 
voor stemmen, maar met de opmerking dat ik nog een schriftelijke uitleg krijg van de 
gedeputeerde over wat dat laatste kader inhoudt. En met de mogelijkheid dat ik bij de 
volgende bespreking van dit voorstel kan laten blijken dat ik denk van, wat was dat nou, de 
uitleg? Maar ik zal voor nu dus voor stemmen. Dank u wel.  

  
 De VOORZITTER: Dan stel ik vast dat de stemverklaringen die u wilde afgeven, 

dat u die hebt afgegeven. Dank daarvoor. Dan gaan we over tot de daadwerkelijke 
stemmingen.  

  
 
5.  
Statenvoorstel GEHEIM Kredietaanvraag vernieuwing audiovisuele installatie 

in Statenzaal en commissiekamer  
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A02 van het lid Eggermont (SP). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A02 is aangenomen met de 

stemmen van GroenLinks, JA21, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP 
en Lijst Bittich voor en VVD, CDA, D66 en 50PLUS tegen. 
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Statenvoorstel Krediet ten behoeve van vervanging dienstauto’s 
(PS2021BEM03) 

 

CONCEPT 10 

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM03, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van het amendement van de fractie(s) SP 
aangebrachte wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M02 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M02 is verworpen met de stemmen van 

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

 
Mevrouw BITTICH: Voorzitter, mag ik de opmerking maken dat ik mij vergist heb, 

dat ik dacht dat we net over de motie aan het stemmen waren. Maar dat zal ik nu niet meer 
kunnen wijzigen, neem ik aan?  

 
 De VOORZITTER: Nee, dat kan helaas niet meer. Nee.  

 
 
6. 
Statenvoorstel Krediet ten behoeve van vervanging dienstauto’s 

(PS2021BEM03) 
  

Aan de orde is de stemming over het amendement A01 van het lid Eggermont (SP). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A01 is verworpen met de stemmen 

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM03.  
 
 
7. 
Statenvoorstel tot gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet VRT 

(Vernieuwde Regionale Tramlijn) (PS2021MM02) 
 
Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 
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CONCEPT 11 

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM02.  
 
Aan de orde is de stemming over de motie M01 van het lid Van der Steeg (Partij 

voor de Dieren) en Bittich (Lijst Bittich). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M01 is verworpen met de stemmen van 

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

 
 
8. 
Statenvoorstel Vuelta 2022 (PS2021BEM01) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A03 van het lid Kocken (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A03 is aangenomen met de 

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

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM01.  
 
 
9. 
Statenvoorstel fase 1 ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: urgentie 

en opgaven, Afwegingskader (PS2021OGV01) 
 
Aan de orde is de stemming over het statenvoorstel. 
 
De VOORZITTER constateert dat de voordracht met de stemmen van GroenLinks, 

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021OGV01.  
 
  



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
27 januari 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Interpellatie ‘De mening van de staten zijn relevant voor afspraken over 
mobiliteit met ander overheden’, ingediend door de VVD e.a. 

 

CONCEPT 12 

10.  
Interpellatie ‘De mening van de staten zijn relevant voor afspraken over 

mobiliteit met ander overheden’, ingediend door de VVD e.a. 
 
Aan de orde is de stemming over de motie M03 van de het lid De Jager (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M03 is verworpen met de stemmen van 

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

 
 De VOORZITTER: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen 
over de voorstellen die we vandaag met elkaar hebben besproken. Ik dank u allen hartelijk 
voor deelname aan deze Statenvergadering en deelname aan de vergaderingen de hele 
dag.  Ik wens u een plezierige avond en blijf vooral gezond. We zien elkaar weer snel. Tot 
dan. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.10 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van 27 januari 2021. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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