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Bladwijzer 
op de notulen van Provinciale Staten van Utrecht 
Vergadering 30 september 2020 
 
 
BESTUUR, EUROPA EN MIDDELEN 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2020, dienst/sector SGU, nummer PS2020BEM14, inzake herbenoeming 
bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM14 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 juli 2020, dienst/sector BDO, nummer PS2020BEM13, inzake Europastrategie 
2020-2023. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM13 
 
Amendement A29, ingediend door de fractie van de VVD, inzake Europastrategie. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A30, ingediend door de fractie van het FvD, inzake de juiste naam is EU-strategie. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Motie M68, ingediend door de fractie van het FvD, inzake evalueren is belangrijk. 
De motie is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Motie M69, ingediend door de fractie van D66, inzake Europa in beeld. 
De motie is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2020, dienst/sector BDV, nummer PS2020BEM12, inzake Zomernota 2020. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM12 
 
Amendement A31, ingediend door de fractie van de SP, inzake behoud middelen OV voor OV. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Motie M70, ingediend door de fracties van D66, VVD, PVV, CDA, 50Plus, PvdA en SGP, inzake arbeidsmarkt in actie. 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
 
MILIEU EN MOBILITEIT 
 
Memo van gedeputeerde Schaddelee van 21 september 2020, inzake debacle vergunningverlening project Vernieuwde Regi-
onale Tramlijn.. 
 
Motie M66, ingediend door de fractie van de VVD, inzake reizigers centraal. 
De motie is ingetrokken. 
Daartoe besloten   
 
Motie M67, ingediend door de fractie van de PVV, inzake onderzoek door Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van 
de "tramorganisatie". 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
 
OMGEVINGSVISIE 
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Voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 september 2020, dienst/sector SLO, nummer PS2020OGV02, inzake kaderstelling 
regionale programmering wonen en werken. 
Daartoe besloten   
PS2020OGV02 
 
Amendement A33, ingediend door de fracties van de VVD, SGP en FvD, inzake bredere bandbreedte regio Amersfoort. 
Het amendement is ingetrokken. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A34, ingediend door de fractie van de VVD, inzake bredere bandbreedte werklocaties subregio Utrecht West 
van de U16. 
Het amendement is ingetrokken. 
Daartoe besloten   
 
Motie M71, ingediend door de fracties van D66, VVD en SGP, inzake the proof of the pudding is in the eating. 
De motie is ingetrokken. 
Daartoe besloten   
 
Motie M72, ingediend door de fracties van de SGP , VVD en ChristenUnie, inzake  pak rol als middenbestuur. 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Motie M73, ingediend door de fractie van de VVD, inzake binnenstedelijke onder de 50 woningen vrij'. 
De motie is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
 
RUIMTE, GROEN en WATER 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2020, dienst/sector LLO, nummer PS2020RGW06, inzake nota Grondbeleid. 
Daartoe besloten   
PS2020RGW06 
 
Amendement A32, ingediend door de fracties van het FvD, inzake extra voorwaarde actief grondbeleid. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 mei 2020, dienst/sector LLO, nummer PS2020RGW08, inzake programma Kli-
maatadaptatie 2020-2023. 
Daartoe besloten   
PS2020RGW08 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 september 2020, dienst/sector BDO, nummer PS2020RGW09, inzake bodemda-
ling. 
Daartoe besloten   
PS2020RGW09 
 
 
STATEN (provinciale) 
 
Vaststelling agenda. 
 
Mondelinge vragen van mevrouw Boelhouwer over de mogelijkheid van hybride vergadering in de Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming. 
 
Motie M74 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van de SGP, CDA, FvD, PVV, 50Plus, VVD, en 
ChristenUnie, inzake versterking relatie boer en burger. 
De motie is aangehouden. 
Daartoe besloten   
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Opening. 
 
De VOORZITTER: Ik open de digitale vergadering van Provinciale Staten van Utrecht. Ik heet u allen 
van harte welkom bij deze statenvergadering van 30 september 2020. Welkom aan degene die de 
livestream volgen. Voordat wij beginnen met de vergadering, zal de griffier uw aanwezigheid in deze 
vergadering vaststellen. Zij leest daartoe de namen van de Statenleden in alfabetische volgorde voor en 
daarna de namen van de gedeputeerden. 
 
Vaststellen van de aanwezigheid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 
 
De heer FISCALINI (FvD): Mijnheer de voorzitter! De heer Potjer krijgt zijn microfoon niet aan. Hij 
is wel aanwezig. Is er een andere manier waarop hij zich kan aanmelden? 
 
De GRIFFIER: Dat kan in principe niet. Ik ga kijken hoe wij dit kunnen oplossen. 
 
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb de heer Potjer live aan de telefoon. Is dat 
goed? 
 
De VOORZITTER: Wij moeten vaststellen of de heer Potjer in de vergadering aanwezig is. Kan de 
heer Potjer wel zijn beeld aanzetten? Ik hoor de heer Potjer. Dan hebben wij zijn aanwezigheid hierbij 
vastgesteld. 
 
De aanwezigheid van de Statenleden is vastgesteld. Hierdoor weten wij hoe straks de stemmen worden 
geteld. 
 
Vaststellen agenda. 
 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda onge-
wijzigd vast.  
 
Statenvoorstel herbenoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel herbenoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer, PS2020BEM14. 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een punt van orde. Het is ons net niet ge-
lukt om onze fractievergadering af te ronden voordat de statenvergadering is geopend. Daarom ver-
zoek ik een schorsing tot 21.20 uur. 
 
De VOORZITTER: Daarbij geldt dat iedereen ingeschakeld moet blijven, anders moeten wij opnieuw 
uw aanwezigheid vaststellen. De heer Van Schie heeft een schorsing gevraagd. Die krijgt hij tot 21.25 
uur. Ik vraag u om allemaal ingeschakeld te blijven. 
 
Schorsing van 21.13 uur tot 21.24 uur. 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en stel vast dat wij tot agendapunt 3 waren gekomen. U 
heeft zojuist ingestemd met de herbenoeming van de bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. 
 
Debacle vergunningverlening project Vernieuwde Regionale Tramlijn. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan over naar agendapunt 4 het debacle vergunningverlening project Ver-
nieuwde Regionale Tramlijn. Eerst zal ik bevestiging vragen van de motie M67 van de PVV om deze 
vervolgens in stemming te brengen. De heer De Harder heeft een punt van orde. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-herbenoeming-bestuurder-directeur-Randstedelijke-Rekenkamer-PS2020BEM14/PS2020BEM14-02-Ontwerpbesluit-herbenoeming-bestuurder
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Debacle-vergunningverlening-project-Vernieuwde-Regionale-Tramlijn-PS2020PS12/PS2020PS12-01-Memo-vertraging-VRT-irt-spoeddebat.pdf
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De heer DE HARDER (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Bij een van de fractievoorzitters zie ik 
op de achtergrond een partijuiting. Dit is niet de afspraak bij officiële statenvergadering. 
 
De VOORZITTER: Wij hebben de betrokkene daar reeds op gewezen. Ik ga ervan uit dat het gecorri-
geerd wordt. 
 
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een punt van orde. 
 
De VOORZITTER: Gaat uw gang, mijnheer Dercksen. 
 
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! Beginnen wij niet met de stemverklaringen? 
 
De VOORZITTER: Eerst wordt bij elk agendapunt bevestigd of een motie of amendement is inge-
diend. Dan ga ik de stemverklaringen opnemen en daarna gaan wij stemmen over de voorstellen. 
Ik ga eerst een bevestiging vragen of de motie daadwerkelijk is ingediend. De motie M67 is ingediend 
door de PVV. De heer Dercksen, handhaaft u deze motie? 
 
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De PVV brengt deze motie graag in stemming. 
 
Motie M67 (PVV): onderzoek door Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van de "tramorgani-
satie". 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, ter bespreking van het 
debacle vergunningverleningstraject project Vernieuwde Regionale Tramlijn; 
 
constaterende dat: 
• de "tramorganisatie" blundert met de vergunningsaanvraag voor de Vernieuwde Regionale 

Tramlijn naar Nieuwegein en IJsselstein; 
• de uitvoeringsorganisatie nog steeds niet in orde is en het ingezette verbetertraject van de orga-

nisatie niet leidt tot significante verbeteringen; 
• verkeerde aannames, onderschattingen en niet voorziene zaken leiden tot onaanvaardbare ver-

tragingen bij de ingebruikname van de SUNIJ lijn; 
 
overwegende dat: 
de Randstedelijke Rekenkamer twee jaar geleden onderzoek heeft gedaan naar de Uithoflijn en er toen 
ook al aanwijzingen waren dat de afdeling OV (lijnorganisatie) niet goed functioneerde en onvol-
doende ontwikkeld is voor wat betreft formatie, kwaliteit en competenties; 
 
dragen de statengriffier op: 
de Randstedelijke Rekenkamer namens Provinciale Staten te verzoeken (aanvullend) onderzoek te 
doen naar de slagvaardigheid en kwaliteit van de provinciale OV-organisatie en in overleg met Pro-
vinciale Staten te komen tot de formulering van de opdracht. Mocht de Randstedelijke Rekenkamer 
zichzelf niet geschikt achten om uitvoering te geven aan de geformuleerde opdracht, dan zal Provinci-
ale Staten een ander geschikt bureau aanstellen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie M67 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging. 
 
Statenvoorstel Europastrategie 2020-2023. 
 
De VOORZITTER: Bij dit agendapunt is een tweetal amendementen ingediend. Het eerste is amen-
dement A29 ingediend door de VVD. De heer Van Schie handhaaft dit amendement? 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Europastrategie-2020-2023-PS2020BEM13/PS2020BEM13-02-Ontwerpbesluit-Europastrategie-2020-2023.pdf
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De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD brengt dit amendement graag in 
stemming. 
 
Amendement A29 (VVD): Europastrategie 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, ter behandeling van het 
statenvoorstel PS2020BEM13 inzake Europastrategie 2020 2023; 
 
overwegende dat; 
• in het statenvoorstel geen concrete doelstellingen en indicatoren zijn benoemd voor de Europas-

trategie 2020-2023; 
• het enig voorgestelde besluitpunt luidt 'het vaststellen van de strategie'; 
• daarmee onduidelijk is wat precies wordt vastgesteld; 
• in de programmabegroting 2020-2023 extra middelen zijn gereserveerd voor uitvoering van de 

Europastrategie; 
• de provincie Utrecht in de periode 2016-2019 € 2,4 miljoen rechtstreeks aan Europese subsidies 

ontving, binnen de provincie Utrecht (2014-2019) € 20 miljoen voor Kansen voor West en € 39 
miljoen voor POP3 ontvangen is; 

• de totale Europese financiering in de periode 2014-2019 ca. € 400 miljoen (subsidies) + ruim 
€ 1,2 miljard aan leningen en garanties door de EIB bedroeg; 

 
wijzigen het besluit van statenvoorstel PS2020BEM13 als volgt: 
• voor 2020-2023 gelden de volgende prioriteiten in het Europees beleid van de provincie Utrecht: 
 • healthy urban living; 
 • schone lucht; 
 • multimodale & slimme mobiliteit; 
 • energietransitie; 
 • digitale transformatie; 
 • circulaire economie; 
• de doelstelling voor de periode 2020-2023 is dat, gekoppeld aan de beleidsprioriteiten van de 

provincie Utrecht, binnen en door de provincie meer Europese subsidies worden ontvangen en 
besteed dan in de voorgaande periode: 

 • de provincie Utrecht ontvangt in de periode 2020-2023 meer dan € 2,4 miljoen subsidie; 
 • subsidies voor POP3 en Kansen voor West binnen de provincie Utrecht bedragen in de pe-

riode 2020-2023 meer dan € 40 miljoen; 
• de volgende doelstellingen voor wat betreft profilering en beleidsbeïnvloeding zijn mede door in-

zet van de provincie Utrecht gerealiseerd: 
 • het probleem met amoniakzouten uit Nedersaksen is opgelost; 
 • er is een Europees energielabel voor motoren van binnenvaartschepen; 
 • internationale spoorverbindingen zijn verbeterd; 
 • energieregelgeving is gunstiger voor Utrecht en levert minder knelpunten op voor de 

Utrechtse energietransitie; 
 • standaardisatie, harmonisatie en interoperabiliteit op Europees niveau Communicatiepro-

tocollen voor slimme mobiliteit; 
 • het derde EFRO-programma voor West-Nederland en POP3 zijn opgestart en dragen sub-

stantieel bij aan de Utrechtse welvaart en werkgelegenheid. 
 
De VOORZITTER: Het amendement A29 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit 
van de beraadslaging. 
Het amendement A30 is ingediend door het FvD. De heer Weijers handhaaft dit amendement? 
 
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD handhaaft dit amendement. 
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Amendement A30 (FvD): de juiste naam is EU-strategie 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 september 2020, voor de be-
handeling van Statenvoorstel Europastrategie 2020-2023; 
 
constaterende dat: 
• in de commissievergadering van BEM op 16 september 2020 verwarring was over de naam 'Eu-

ropastrategie' aangezien het feitelijk over een EU-strategie gaat; 
• in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van FvD van 24 juni 2020 over de concept -

Europastrategie de constatering werd onderschreven dat het inderdaad gaat om een EU-
strategie.1; 

 
overwegende dat: 
• o.a. Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland, Zwitserland, Noorwegen, Moldavië, Oekraïne, 

Montenegro, Wit-Rusland, Rusland, Kosovo, Noord-Macedonië, San Marino, Liechtenstein, Mo-
naco, Vaticaanstad, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië wel deel uitmaken van Europa, maar 
niet van de EU; 

• o.a. Mayotte, Réunion, Frans-Guyana, Canarische Eilanden, Guadeloupe wel onderdeel zijn van 
de EU (als UPR/UPG) maar geen deel uitmaken van het continent Europa; 

• de EU sluit met heel veel landen overeenkomsten, niet alleen met landen in Europa (o.a. Liba-
non, Israël, Singapore, Zuid-Korea en Zuid-Afrika). Dat niet tot de EU behorende Europese lan-
den wel een overeenkomst hebben met de EU en de naam daarom Europastrategie zou moeten 
blijven is daarom geen valide argument.2; 

• wij een voorbeeldfunctie hebben en daarom duidelijk moeten zijn in onze communicatie; 
• het begrijpelijk is dat GS gehecht is aan de naam Europastrategie, maar dat dit geen goede re-

den is om de naam niet aan te passen aan de werkelijkheid; 
 
besluiten dat: 
• beslispunt 'de Europastrategie 2020-2023 vast te stellen' wordt aangepast en wel als volgt: 
  'de EU-strategie 2020-2023 vast te stellen'; 
• en laat door GS 'Europastrategie' in het Statenvoorstel op alle plekken vervangen door 'EU-
strategie'. 
 
1 "Gaat het om een Europastrategie (inclusief bijvoorbeeld VK en Zwitserland) of een EU-strategie? Bent u het ermee 

eens dat het feitelijk niet hetzelfde? Bent u bereid de naam te veranderen?" 
 Antwoord: "Het gaat inderdaad om een EU-strategie. Het is inderdaad strikt genomen niet hetzelfde. In het gewoon 

taalgebruik is het echter volkomen gebruikelijk om met Europa, de Europese Unie aan te duiden. Niet alleen in het Ne-
derlands, maar ook in andere talen. Zo wordt het woord 'Europa' ook bijv. gebruikt in het artikel waar u in de volgen-
de vraag naar verwijst. 

 Bovendien landen die geen lid zijn van de EU, zoals Zwitserland of Noorwegen, werken nauw met de EU, zijn via vele 
verdragen nauw verbonden met de EU en volgen veel van de EU-regelgeving en beleid. Zo is bijv. Zwitserland lid van 
het Verdragen van Schengen over het vrije verkeer van personen. VK onderhandelt al jaren om een omvangrijke sa-
menwerkingsovereenkomst met de EU te sluiten. Vanwege de herkenbaarheid en de historische vergelijkbaarheid 
hechten wij aan de naam Europastrategie. Het staat de Staten natuurlijk vrij de naam te amenderen." 

2  "Bovendien landen die geen lid zijn van de EU zoals Zwitserland of Noorwegen, werken nauw met de EU, zijn via vele 
verdragen nauw verbonden met de EU en volgen veel van de EU-regelgeving en beleid. Zo is bijv. Zwitserland lid van 
het Verdragen van Schengen over het vrije verkeer van personen. VK onderhandelt al jaren om een omvangrijke sa-
menwerkingsovereenkomst met de EU te sluiten." 

 
De VOORZITTER: Het amendement A30 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit 
van de beraadslaging. 
De motie M68 is ingediend door het FvD. Mijnheer Weijers, handhaaft u deze motie? 
 
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD handhaaft deze motie. 
 
Motie M68 (FvD): evalueren is belangrijk" 
 



 10 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 30 september 2020, voor de be-
handeling van Statenvoorstel EU-strategie 2020-2023; 
 
constaterende dat: 
in 2020 het cluster Europa uitgebreid wordt met bijna 2 fte's, een toename van ruim 71%. 
 
overwegende dat: 
• het als GS belangrijk is zorgvuldig om te gaan met het belastinggeld van de inwoners van de 

provincie Utrecht; 
• het bij alle professionele organisaties met de grootte en het budget van de provincie Utrecht ge-

bruikelijk is om bij vergelijkbare budgetverhogingen doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) te formuleren, zodat op een later tijdstip geëvalueerd kan 
worden of de verhoging zinvol is geweest; 

 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
uiterlijk 31 december 2020 met een zo concreet mogelijk voorstel te komen over wat er in 2023 met de 
EU-strategie bereikt moet zijn om te kunnen spreken over een zinvolle besteding van het gestegen 
budget. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie M68 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging.  
De motie M69 is ingediend door D66. Mijnheer De Droog, handhaaft u deze motie? 
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 brengt deze motie in stemming. Ik realiseer-
de mij dat wij deze alleen via de e-mail opnieuw hebben ingediend. Wij brengen de gewijzigde motie 
in stemming.  
 
De VOORZITTER: Kennen de Statenleden de tekst van de gewijzigde motie?  
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Er is een extra dictum aan de motie toegevoegd 
om rekening te houden met de vlaggen van de gemeenten, zoals in het debat bleek. 
 
Motie M69 (D66): Europa in beeld 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 30 september 2020, voor de behandeling van de 
Europastrategie; 
 
constaterende dat:: 
• de provincie Utrecht deel uitmaakt van de Europese Unie; 
• in de statenzaal wel een Nederlandse vlag en een vlag van de provincie Utrecht staan; 
 
overwegende dat: 
• de Europese Unie belangrijke wetgeving uitvaardigt die tevens geldt voor de provincie Utrecht; 
• het goed is om de EU daarom ook in beeld te hebben bij onze vergaderingen; 
• in andere provincies de vlag van de Europese Unie wél in de statenzaal hangt (bijvoorbeeld in 

Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland); 
 
spreken uit dat: 
• de vlag van de Europese Unie in de Utrechtse statenzaal wordt opgehangen naast de Nederland-

se vlag en de vlag van de provincie Utrecht; 
 
spreken naar aanleiding van het debat voorts uit dat: 
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de vlaggen van de gemeenten in de provincie Utrecht tevens een plaats krijgen in de statenzaal. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie M69wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging. 
 
Statenvoorstel Zomernota 2020. 
 
De VOORZITTER: Agendapunt 6 is het statenvoorstel Zomernota 2020. Hiervoor is het amendement 
A31 ingediend door de SP. Mevrouw Poppe, handhaaft u dit amendement? 
 
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP brengt dit amendement graag in stemming. 
 
Amendement A31 (SP): behoud middelen OV voor OV 
 
Provinciale Staten van Utrecht, digitaal ter besluitvorming bijeen op 30 september 2020, ter bespre-
king van de Zomernota 2020; 
 
overwegende dat: 
• het met de huidige ontwikkelingen rond de vertraging VRT ook de verwachting van de kapitaal-

lasten voor OV in 2020 onzeker is geworden; 
• bij de jaarstukken 2020 pas daadwerkelijk kan worden vastgesteld wat de kapitaallasten voor OV 

in 2020 zijn geworden; 
• naar aanleiding van jaarstukken 2020 een integrale afweging gemaakt kan worden ten aanzien 

van de het te verwachten overschot; 
• tijdelijk extra middelen ten gunste van de exploitatie van het openbaar vervoer in verband met de 

coronacrisis een onderdeel van deze integrale afweging moet zijn; 
• deze afroming naar de algemene middelen prematuur is; 
 
besluiten: 
besluit 1 onder k aan te vullen met "met uitzondering van de vrijval van € 2.688.000 aan de algemene 
middelen". 
 
De VOORZITTER: Het amendement A31 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit 
van de beraadslaging.  
De motie M70 is ingediend door D66, VVD, PVV, CDA, 50Plus, PvdA en SGP. Mijnheer De Droog, 
handhaaft u deze motie?  
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Deze motie wordt in stemming gebracht. 
 
Motie M70 (D66, VVD, PVV, CDA, 50Plus, PvdA, SGP): arbeidsmarkt in actie 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 30 september 2020, voor de behandeling van de 
zomernota; 
 
constaterende dat: 
• corona net als elders enorme gevolgen heeft voor de provincie en provinciale economie; 
• de eerste mensen die onder de economische klap lijden mensen zijn zonder vast arbeidscontract, 

zoals ZZP'ers en uitzendkrachten en dat jongeren een groot deel van deze groep vormen; 
• het niet hebben van werk voor schoolverlaters extra negatief effect heeft; 
• het niet hebben van een stageplaats in een aantal opleidingen negatief doorwerkt op het examen, 

maar sowieso jongeren onthoudt ervaring op te doen, wat vooral bij opleidingen waarin leren in 
de praktijk centraal staat (zoals (V)MBO en HBO) extra van belang is; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Zomernota-2020-PS2020BEM12/PS2020BEM12-02-Ontwerpbesluit-Zomernota-2020.pdf
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• de provincie samen met haar partners werkt aan de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, 
waaronder hulp bij het creëren van stageplaatsen en techniek onderwijs (zoals de MKB deal 
West); 

 
overwegende dat: 
• de komende maanden naar verwachting meer mensen op de arbeidsmarkt zullen komen; 
• dit leidt tot extra werkzaamheden voor bestaande organisaties die zich inzetten voor matching 

naar stageplaatsen en banen en werk-naar-werktrajecten; 
• economisch verschuivingen tussen sectoren optreden: in sommige sectoren is geen behoefte aan 

arbeid; in andere sectoren des te meer; 
• de opgave zodanig is dat extra hulp gewenst kan zijn: netwerken om tot innovatieve oplossingen 

te komen en leveren van kennis, vaardigheden en financiële middelen; 
• dat de provincie een centrale rol heeft in een regionaal netwerk met partners zoals bedrijven, on-

derwijs en gemeenten; 
• dit een uitgelezen moment is om de analyses en onderzoeken met aanbevelingen die de laatste ja-

ren zijn opgesteld in de praktijk te brengen en al in gang zijnde ontwikkelingen te versnellen; 
 
voorts overwegende: 
• de onderbesteding in de programmabegroting 2020 van de provincie; 
 
verzoeken Gedeputeerde Staten 
• de organisaties en mensen die al jaren ervaring hebben met het ondersteunen van mensen bij het 

aan een stageplaats of (nieuwe) baan komen en (om)scholing voor de duur van zes maanden te 
versterken met kennis en informatie, netwerkkracht, eventueel mensen en middelen; 

• een ambassadeur aan te stellen die ingangen heeft in cruciale netwerken die de organisaties kan 
helpen nieuwe werklozen aan toekomstige arbeid en onderwijs/omscholingsmogelijkheden te ko-
men en haar/hem te voorzien van een regionaal team dat met ervaring helpt de verbinding te leg-
gen tussen de verschillende organisaties; 

• versnelde omscholing mogelijk te maken voor markten waar nu en in de toekomst groei te ver-
wachten is (onderwijs, techniek, circulaire economie, zorg etc); 

• juist nu extra in te zetten op het matchen en creëren van stageplaatsen in sectoren waar mensen 
nodig zijn en bijvoorbeeld voor de begeleiding te vragen of (recent) gepensioneerden bereid zijn 
een rol te spelen; 

• wat betreft stageplaatsen tevens aansluiting te zoeken bij landelijke en regionale initiatieven zo-
als NLwerktdoor.nl en SBB Actieplan stages en leerbanen; 

• op korte termijn een voorbeeldfunctie te vervullen door actief meer stageplaatsen aan te bieden 
aan (V)MBO- en HBO studenten; 

• te inventariseren of extra middelen nodig zijn (bijv aanvullende arbeids- of onderwijsvouchers) 
en daar bij PS dit najaar op terug te komen; 

• bij de behandeling van de begroting 2021 in beeld te brengen hoe de provincie structureel finan-
cieel kan bijdragen aan marktinitiatieven1 die door innovatie en samenwerking met onderwijs het 
MKB versterken; 

 
dragen voorts GS op om: 
• hiervoor EUR 500.000 vrij te maken in de begroting 2020; 
• na 6 maanden te evalueren of voortzetting nodig is. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
1 Denk aan initiatieven als de TechnoHub in Woerden, Makerspace in Mijdrecht, MAKE center Nieuwegein, Itvitea 

Amersfoort. 
 
De VOORZITTER: Het motie M70 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging. 
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Statenvoorstel Nota Grondbeleid. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan over tot agendapunt 7 statenvoorstel Nota Grondbeleid. Hiervoor is het 
amendement A32 ingediend door het FvD. Mijnheer Weijers, handhaaft u dit amendement? 
 
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD handhaaft dit amendement. 
 
Amendement A32 (FvD): extra voorwaarde actief grondbeleid 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering (digitaal) bijeen op 30 september 2020, ter behande-
ling van het statenvoorstel 'Nota Grondbeleid (PS2020RGW06)'; 
 
overwegende dat: 
• het actief grondbeleid, d.w.z. het (mede) aankopen van grond, met provinciale middelen waar-

door investeringen en exploitaties van rechtspersonen als bedrijven of natuurlijke personen fi-
nancieel worden bevoordeeld ongewenst is; 

• de provincie Utrecht haar beleidsdoelen via het ruimtelijk beleid prima kan sturen via het aan-
wijzen van bestemmingen; 

• de provincie Utrecht eventuele gewenste kostprijsverlagingen vanuit maatschappelijk oogpunt 
(b.v. cultuur) ook prima via een exploitatiesubsidie kan realiseren; 

• grondaankopen ten behoeve van woningbouw eerder bij een gemeentelijke overheid thuishoren 
omdat deze later ook retourinkomsten ter dekking geniet (b.v. WOZ); 

 
besluiten: 
1. Dat aan de lijst van voorwaarden opgesomd in het ontwerpbesluit bladzijde 4/9 en dat aanvangt 

met: De "Nota Grondbeleid 2020" door Provinciale Staten vast te laten stellen, waarbij: 
 De extra voorwaarde 
 'Grondaankoop door de provincie uitsluitend is toegestaan voor grondbestemmingen die een z.g. 

collectief goed betreffen'1 
 wordt toegevoegd. 
2. dat de hiermee corresponderende teksten plus teksten die niet meer actueel zijn uit de onderlig-

gende nota Ontwerpbesluit Nota Grondbeleid 2020 worden verwijderd en/of aangepast. Een 
overzicht hiervan is toegevoegd op bijlage 1; 

 
Bijlage 1. Te verwijderen teksten uit de Nota Grondbeleid 
(Blz 8/21): 
"Sinds 2013 heeft Nederland de financiële crisis van 2008 en de daarop volgende economische reces-
sie achter zich gelaten. Er is sprake van een stijgend bruto nationaal product en een stijgend consu-
menten en producentenvertrouwen. Dit heeft gevolgen voor de grondmarkt. Er komen momenteel meer 
vastgoedontwikkelingen van de grond en ook op de agrarische grondmarkt zijn de gevolgen merkbaar. 
De druk uit het stedelijk gebied neemt toe, wat tot stijgende grondprijzen leidt. 
Daarnaast neemt de vraag naar grond toe door de energietransitie. Meer grond is nodig voor bij-
voorbeeld zonneweiden, windmolenparken en biomassa. Banken zijn terughoudend bij financiering 
van (grond)investeringen, terwijl er wel sprake is van een zekere 'grondhonger' bij agrarische bedrij-
ven." 
 
"Tevens is er vanuit interbestuurlijke samenwerking in toenemende mate een druk op de provincie om 
op regionaal niveau een regierol te nemen. Hierbij is de inzet van grondposities aan de orde. Voor-
beelden hiervan zijn de stikstof- en klimaatdossiers."  
 
(blz 9/21): 
"Als gevolg van de energietransitie, de problematiek rondom stikstof en het terugdringen van de CO2 
en afremmen van de bodemdaling zal er naar verwachting meer inzet van het actieve grondinstrumen-
tarium gaan plaatsvinden." 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Nota-Grondbeleid-PS2020RGW06/PS2020RGW06-02-Ontwerpbesluit-Nota-Grondbeleid-2020.pdf
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(blz 12/21) 
"C- Anticiperende verwerving is mogelijk. 
Anticiperende ofwel strategische verwerving houdt in dat grond wordt verworven nog voor dat er con-
crete plannen zijn voor de betreffende grond (..) Dit middel wordt alleen ingezet onder de voorwaar-
den zoals opgenomen in het uitvoeringskader." 
 
1 Dit zijn goederen die alleen door de overheid geleverd kunnen worden. De particuliere sector kan deze goederen niet 

leveren, omdat het goed niet leverbaar is in eenheden per persoon. Hierdoor is het onmogelijk het product aan indivi-
duele klanten te verkopen. 

 
De VOORZITTER: Het amendement A32 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit 
van de beraadslaging. 
 
Statenvoorstel Programma Klimaatadaptatie 2020-2023. 
De VOORZITTER: Bij dit statenvoorstel zijn geen moties en amendementen ingediend. 
 
Statenvoorstel Bodemdaling. 
 
De VOORZITTER: Bij dit statenvoorstel zijn geen moties en amendementen ingediend. 
 
Statenvoorstel Kaderstelling regionale programmering wonen en werken. 
 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 10. Er is een tweetal amendementen ingediend. Het 
amendement A33 is ingediend door de VVD, SGP en FvD. Mijnheer Van Schie, handhaaft u dit 
amendement? 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Het amendement A33 wordt ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Het amendement A33 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraad-
slaging. 
Het amendement A34 is ingediend door de VVD. Mijnheer Van Schie, handhaaft u dit amendement? 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Dit amendement wordt ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: Het amendement A34 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraad-
slaging.  
Dan zijn er bij dit agendapunt een drietal moties ingediend. De motie M71 is ingediend door D66, 
VVD en SGP. Mijnheer De Droog, handhaaft u deze motie? 
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Deze motie wordt ingetrokken. 
 
De VOORZITTER: De motie M71 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraadslaging. 
De motie M72 is ingediend door de SGP, VVD en ChristenUnie. Mijnheer Van den Dikkenberg, 
handhaaft u deze motie? 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie.  
 
Motie M72 (SGP, VVD, ChristenUnie):  pak rol als middenbestuur 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020; 
 
constaterende dat: 
• het college een kader heeft opgesteld waarbinnen de regionale programmering wonen en werken 

moet gaan plaatsvinden; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Programma-Klimaatadaptatie-2020-2023-PS2020RGW08/PS2020RGW08-02-Ontwerpbesluit-Programma-Klimaatadaptatie.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Bodemdaling-PS2020RGW09/PS2020RGW09-02-Ontwerpbesluit-Uitvoeringsprogramma-Bodemdaling.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/30-september/21:00/Statenvoorstel-Kaderstelling-regionale-programmering-wonen-en-werken-PS2020OGV02/PS2020OGV02-02-Ontwerpbesluit-kader-Regionale-Programmering
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• er in dit kader een paragraaf is opgenomen over de rol van de provincie; 
• het kader nog extra is ingevuld door een memo vanuit het college; 
 
overwegende dat: 
onvoldoende helder wordt uitgesproken dat de provincie zal toezien op een goede positie van kleine 
gemeenten, zodat lokale belangen van grote en kleine gemeenten in gelijke mate worden meegewogen 
bij de regionale afspraken; 
 
roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
• binnen de regionale overleggen speciaal toe te zien op de belangen van kleine gemeenten, zodat 

lokale belangen van grote en kleine gemeenten in gelijke mate worden meegewogen bij de regio-
nale afspraken, zowel wat betreft de woningmarkt als wat betreft de bedrijventerreinen; 

• deze inzet met het resultaat jaarlijks aan de Staten te rapporteren bij het vaststellen van het pro-
vinciaal programma van dat jaar. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie M72 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging. 
De motie M73 is ingediend door de VVD. Mijnheer Van Schie, handhaaft u deze motie? 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie. 
 
Motie M73 (VVD): binnenstedelijke onder de 50 woningen vrij' 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, ter behandeling van het 
statenvoorstel Kaderstelling regionale programmering wonen en werken (PS2020OGV02); 
 
constaterende dat: 
• in het buitengebied eenmalige uitbreiding tot 50 woningen voor lokale vitaliteit van kernen is uit-

gezonderd van regionale programmering; 
• op grond van het kader ook de mobiliteitstoets niet noodzakelijk is voor dergelijke plannen; 
• alle woningbouwplannen in stedelijk gebied wel moeten voldoen aan de mobiliteitstoets en de re-

gionale programmering; 
• het kader op pagina 8, alinea 2, tweede zin aangeeft dat ....'niet noodzakelijk om alle binnenste-

delijke locaties afzonderlijk op te nemen, maar wel de grotere locaties....'; 
• het kader geen definitie geeft van de omvang van een 'grotere locatie'; 
 
overwegende dat: 
• er geen onderbouwing gevonden kan worden voor bovenstaand onderscheid in toetsing tussen 50 

woningen in et buitengebied en alle woningen in stedelijk gebied; 
• binnenstedelijke locaties altijd bijdragen aan de vitaliteit van het stedelijk gebied; 
• binnenstedelijke locaties altijd zijn ontsloten door OV, fietsverbindingen en wegen; 
• een mobiliteitstoets en regionale programmering voor binnenstedelijke bouwplannen kleiner dan 

50 woningen een onnodige belemmering vormt voor de doelstelling van de bouw van 10.000 wo-
ningen per jaar; 

 
spreken als staten uit dat: 
we op pagina 8, tweede alinea, de tweede zin zo interpreteren dat we onder grotere locaties, locaties 
verstaan die groter zijn dan 50 woningen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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De VOORZITTER: De motie M73 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de 
beraadslaging. 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag versterking relatie boer en burger 2020, ingediend door 
SGP, CDA, FvD, PVV en 50Plus. 
 
De VOORZITTER: De motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend door de SGP, CDA, FvD, 
PVV en 50Plus. Mijnheer Van den Dikkenberg, handhaaft u deze motie? 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij zullen deze motie aanhouden. 
 
Motie M74 vreemd aan de orde van de dag (SGP, CDA, FvD, PVV, 50Plus, VVD, Christen-
Unie): versterking relatie boer en burger 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020, 
 
constaterende dat: 
• de mogelijkheden voor reclame-uitingen beperkt worden door onze landschapsverordening; 
• deze beperkingen gewenst zijn om een kermislandschap te voorkomen; 
• de handhaving van deze beperkingen in de coronaperiode is afgeschaald; 
• de handhaving per 1 september weer is opgepakt, wat tot knelgevallen leidt; 
• dit met name knelt bij lokaal producerende agrarische bedrijven die aan huis verkopen; 
 
overwegende dat: 
• lokale producten nog steeds te weinig bekend zijn, wat niet bevorderlijk is voor het verdienver-

mogen van verbrede bedrijven met een eigen winkeltje; 
• onze doelen meer gerealiseerd kunnen worden door een bredere bekendheid van lokale pro-
ducten; 
• de uitzonderingen niet de gewenste effecten op het landschap hebben (bijvoorbeeld: een span-

doek tegen een tankstation 9 m2 groot mag zijn en daar vier vlaggen geplaatst mogen worden 
van 6 m2, terwijl boeren het moeten doen met een bordje van max. 1 m2); 

 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
een voorstel aan PS voor te leggen, waarin artikel 5.2.3.20 en 21 van de Landschapsverordening zo-
danig worden omgezet in de Omgevingsverordening dat: 
• het plaatsen van uitingen van lokale voedselproductie mogelijk is op locaties van productie en 

locaties van verkoop; 
• de plaats in het landschap een groter deel uit te laten maken van de uitzondering en niet alleen 

grootte leidend te laten zijn; 
• korte-keteninitiatieven de mogelijkheid te geven om leesbaar en duidelijke aankondigingen, on-

der voorwaarden, te kunnen plaatsen naast openbare wegen op eigen terrein 
• om zo bij te dragen aan de naamsbekendheid van lokale producten en aan de versterking van de 

band tussen boer en burger. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie M74 vreemd aan de orde van de dag wordt niet in stemming gebracht. 
 
Stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de stemverklaringen over alle voorstellen die wij straks in 
stemming brengen. Als eerste is het woord aan mevrouw Boelhouwer. 
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Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! GroenLinks heeft twee stemverkla-
ringen. De eerst gaat over de motie M69a over de vlaggen. Vanwege de toevoeging van de samenwer-
king met onze gemeenten en de samenwerking van Europa met de rest van de wereld, zijn wij voor 
deze motie. Wij zien het liefst de regenboogvlag toegevoegd. Dat maakt geen deel uit van de motie en 
gaat niet gebeuren, maar wij gaan ervan uit dat deze vlag op de Coming Out Day op 11 oktober gaat 
wapperen voor ons provinciehuis.  
De tweede stemverklaring betreft de motie M70. De gedeputeerde omarmt dat wij praten over een in-
clusieve arbeidsmarkt en dat wij discriminatie in de stagemarkt willen tegengaan. Daarom zullen wij 
deze motie van harte ondersteunen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van Schie. 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft een drietal stemverklaringen. De 
heer Janssen heeft een stemverklaring bij het besluit van de Europastrategie en bij de motie M69a. 
Mevrouw De Man heeft een stemverklaring bij de het besluit van de kaderstelling regionale program-
mering. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Janssen. 
 
De heer JANSSEN (VVD): Mijnheer de voorzitter! Bij het statenvoorstel Europastrategie heeft de 
VVD een amendement ingediend waarin wij de kaderstellende rol van de Staten willen verankeren. 
Een positief besluit van de Staten op dat amendement is voor ons de voorwaarde om met de Europas-
trategie in te stemmen. Als dit amendement niet wordt aangenomen, dan stemmen wij tegen de Euro-
pastrategie. 
De tweede stemverklaring betreft de motie M69a. De VVD zal tegen deze motie stemmen op basis van 
twee overwegingen. Ten eerste missen wij de waterschappen in de motie. Daarmee zouden wij deze 
bestuurslaag tekort doen. Ten tweede wordt het aantal vlaggen in de statenzaal erg groot. Twee vlag-
gen vinden wij voldoende. Om deze redenen zullen wij tegen de motie M69a stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw De Man. 
 
Mevrouw DE MAN (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD kan niet instemmen met het kader regi-
onale programmering. Het is een ondemocratische laag. Ik hoopte veel duidelijkheid te krijgen tijdens 
de voorbereidende statenvergadering. Gezien de vragen die gesteld zijn is dit een onvoldoende kader 
waarmee wij de gemeenten op pad sturen. De regionale programmering gaat in onze ogen niet bijdra-
gen aan het bouwen van de huizen die wij zo ontzettend hard nodig hebben in onze provincie. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Weijers. 
 
De heer WEIJERS (FvD): Mijnheer de voorzitter! Het FvD heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Boswijk. 
 
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA heeft een aantal stemverklaringen. Het 
CDA zal voor de motie M67 stemmen. Daarbij formuleren wij wel dat er in de opdracht van de Staten 
uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de inhoud van het onderzoek, de feiten in de organisatie en 
de deskundigheid van de Randstedelijke Rekenkamer. Voor andere deskundigheid moeten andere or-
ganisaties betrokken worden. Dit is al toegezegd en geconcludeerd door de heer Van den Dikkenberg. 
Op basis van die conclusie stemt het CDA voor deze motie.  
Het CDA zal tegen de motie M71 stemmen. Wij willen de organisatie niet belasten met een extra lijst-
je. De toezegging van de gedeputeerde is hierbij voldoende.  
Het CDA zal tegen de motie M72 stemmen. De intentie van de motie is goed, maar de gedeputeerde 
heeft beloofd dit te zullen bewaken. Wat ons betreft is de motie daarmee overbodig geworden.  
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Het amendement A32 introduceert een nieuwe term: 'het collectieve goed'. In de toelichting wordt 
hierover geen duidelijkheid gegeven. Het CDA is blij met het huidige grondbeleid voor 2020. Wij zul-
len instemmen met het voorstel en niet met dit amendement. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer De Droog. 
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 heeft een stemverklaring bij de motie M72. 
Wij zullen deze motie steunen. Wij zien dit evenwel als een logisch gevolg van de regionale pro-
grammering. Dat proces willen wij voor en met gemeenten, klein en groot, succesvol laten verlopen. 
Wij zien deze motie als een aanmoediging om de zorg van kleine gemeenten en kernen weg te nemen 
en samen met hen enthousiast en gemotiveerd te werken aan dit revolutionaire proces. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Lejeune. 
 
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA heeft twee stemverklaringen. De eer-
ste betreft de motie M69a. Waar wij eerder aangaven geen voorstander te zijn van vlagvertoon, willen 
wij de Europese vlag een plekje gunnen tussen de twee bestaande vlaggen. Om de heel statenzaal vol 
te hangen met alle vlaggen van de gemeenten gaat ons te ver. Om die reden stemmen wij tegen deze 
motie.  
De tweede stemverklaring betreft de motie M72. Na de toezeggingen van de gedeputeerde is deze mo-
tie overbodig geworden. Toch zullen wij voor deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Rikkoert. 
 
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie heeft een stemverkla-
ring bij de motie M70. De ChristenUnie vindt de strekking van de motie over de arbeidsmarkt goed. 
Het dictum is echter ingewikkeld en onduidelijk. De ChristenUnie stemt tegen deze motie, omdat het 
niet helder is wat er gebeurt als gevolg van de motie. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Dercksen. 
 
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De PVV heeft twee stemverklaringen. De eerste 
stemverklaring betreft de motie M69a. De PVV zal tegen deze motie stemmen. Wij gaan geen vlag 
ophangen van een entiteit die ons land wil afschaffen. Dit kan niet gecompenseerd worden met de 
vlaggen van andere gemeenten. 
De tweede stemverklaring betreft het amendement A31. Het is een sympathiek amendement. Materieel 
maakt het echter niks uit, want het openbaar vervoer moet gered worden met geld van het Rijk. Het 
provinciebudget is daartoe niet toereikend genoeg. Het materieel zal niks uitmaken, vandaar dat wij 
tegen dit amendement stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Keller. 
 
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De PvdD heeft twee stemverklaringen. De eerste 
stemverklaring betreft de motie M69a. Ondanks dat het dictum is veranderd, is de PvdD niet voor 
vlagvertoon. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. 
De tweede stemverklaring betreft het statenvoorstel bodemdaling. De PvdD stemt voor dit statenvoor-
stel, omdat er genoeg goede dingen in het voorstel staan en wij echt aan de slag moeten. Wij verwach-
ten wel van de gedeputeerde dat zij hierbij de door ons genoemde motie laat landen in de gebiedspro-
cessen en de regionale veenweidestrategie. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Poppe. 
 
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft een stemverklaring. Deze zal worden 
voorgelezen door de heer Eggermont. 
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De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Eggermont. 
 
De heer EGGERMONT (SP): Mijnheer de voorzitter! De stemming over het statenvoorstel zomernota 
laten wij afhangen van de stemming over het amendement A31. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van den Dikkenberg. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! De SGP heeft een stemverklaring 
bij het amendement A29. De SGP stemt tegen dit amendement. Het is een interessant amendement, 
maar inhoudelijk zijn wij tegen het voorstel en daarmee tegen dit amendement. 
Wat betreft de motie M69a zijn wij hartstochtelijk tegen het gelijktrekken van de Europese Unie vlag 
met de Utrechtse en de Nederlandse vlag. Om die reden zullen wij tegen deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Hoek. 
 
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Ik stel vast dat alle fracties de gelegenheid hebben gehad om stemverklaringen af 
te geven.  
 
Stemming. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de besluitvorming. Ik begin bij agendapunt 4, debacle vergun-
ningverlening project Vernieuwde Regionale Tramlijn. Wij beginnen met de motie M67. 
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M67. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A29. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, SP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A30. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, FvD, PVV, PvdD, SP, SGP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Europastrategie 2020-2023, 
PS2020BEM13, met de aantekening dat de fracties van de VVD, FvD, PVV, PvdD, SP en SGP geacht 
worden te hebben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten verwerpen de motie M68. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD, 
FvD, PVV, PvdD, SP, SGP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten verwerpen de motie M69a. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD, 
FvD, PvdA, PVV, PvdD, SP en SGP. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A31. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de PvdD, SP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Zomernota 2020, PS2020BEM12, met 
de aantekening dat de fracties van het FvD, PVV en SP geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M70. Tegen de motie heeft gestemd de fractie van de Chris-
tenUnie. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A32. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van het FvD, PVV en 50Plus. 
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Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Nota Grondbeleid, PS2020RGW06, 
met de aantekening dat de fracties van het FvD en PVV geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Programma Klimaatadaptatie 2020-
2023, PS2020RGW08, met de aantekening dat de fracties van het FvD en PVV geacht worden te heb-
ben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Bodemdaling, PS2020RGW09, met de 
aantekening dat de fracties van de PVV en SGP geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Kaderstelling regionale programmering 
wonen en werken, PS2020GV02, met de aantekening dat de fracties van de VVD, FvD, PVV, PvdD 
en SP geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M72. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van het 
CDA, PvdD en SP. 
 
Provinciale Staten verwerpen de motie M73. Voor de motie hebben gestemd de fracties van de VVD, 
FvD, SGP en 50Plus.  
 
De VOORZITTER: Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen over de verschillende 
statenvoorstellen en daarmee aan het einde van onze digitale statenvergadering. 
 
Sluiting. 
 
De VOORZITTER: Na een intensieve dag met elkaar overleg gepleegd te hebben in hybride en digita-
le vorm. Ik dank u allen hartelijk voor uw inzet en inbreng vandaag. Dat geldt in het bijzonder voor 
allen die deze vergadering mogelijk gemaakt hebben. Ik ben er erg gelukkig mee dat het ons goed lukt 
om zowel hybride als digitaal te vergaderen. Heel veel dank aan de mensen die dat mogelijk gemaakt 
hebben. Dank aan de mensen van de facilitaire dienst die ons in het provinciehuis van de nodige hap-
jes en drankjes hebben voorzien. Heel veel dank daarvoor. 
 
Ik wens u nog een fijne avond en wij zien elkaar binnenkort weer. Ik sluit de vergadering. 
 
 
 
Einde van de vergadering om 21.58 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 11 november 
2020. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
 


