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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 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: mevrouw A.M. Poppe, IJsselstein (SP) 
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 3 maart 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 18.00 uur.  
  

1.  
Opening 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, een heel goede avond. We zijn aan het begin 

van de Statenvergadering van Provinciale Staten van de provincie Utrecht waar wij 
besluitvorming gaan plegen over een aantal agendapunten waar vandaag over 
beraadslaagd is in de voorbereidende vergadering. En vanzelfsprekend ook besluitvorming 
plegen over de daarover ingediende moties en amendementen. Maar onze agenda biedt 
ook het mooie moment van de beëdiging van de heer Emmen als commissielid van JA21. 
Dat zal dan plaatsvinden voordat we tot de stemming overgaan.  

Ik meld u dat mevrouw Poppe afwezig is. Dat heb ik u vanmorgen toegelicht hoe 
het met haar is. Voor het overige hebben wij geen berichten van verhindering 
binnengekregen. Ik vraag de griffier om nu de aanwezigen te checken.  

 
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 DE 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. 
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CONCEPT 4 

Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 
Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 
De heer VAN OORT: Aanwezig. 
De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 
De heer POTJER: Aanwezig. 
Mevrouw POPPE: Afwezig. 
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: Dan constateren wij dat u met afwezigheid van mevrouw Poppe 
in acht genomen voor het overige aanwezig bent. Nogmaals, van harte welkom.  

Ik heb bij de opening nog twee mededelingen. Onlangs heeft u een uitnodiging 
ontvangen om mee te doen aan een bijeenkomst op 7 april over integriteit, een 
dilemmasessie. Dat doen we samen met de leden van GS en met medewerkers uit de 
organisatie. Dat loopt nog niet storm met aanmelding vanuit Provinciale Staten zelf. Dus u 
krijgt nog een herinneringsuitnodiging. Ik zou u zeer willen aanbevelen om aan de 
bijeenkomst deel te nemen.  

Het tweede, dat heeft, denk ik, ook al van de griffier langs zien komen. Maar 
vanwege de uitloop van deze vergaderingen begint BEM vanavond om 20.00 uur. Dus niet 
om 19.30 uur, maar om 20.00 uur.  

Goed, dat waren mijn mededelingen. 
 
 
2.  
Vaststellen agenda 
 
De VOORZITTER: Kom ik toe aan het vaststellen van onze agenda voor deze 

vergadering. Daar kunt u mee instemmen? Dank u wel.  
 
Conform besloten.  
 
 
3.  
Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten 
(verwijzing naar de notulen)  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/03-maart/18:00/Vaststellen-van-de-notulen-van-Provinciale-Staten
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 De VOORZITTER: Dan onder agendapunt 3, het vaststellen van de notulen van 
Provinciale Staten van een drietal verslagen op 27 januari, waaronder één geheim verslag. 
Daar stemt u mee in? Dank u wel.  
 

Conform besloten.  
 
 
4.  
Lijst moties en lange termijn planning Provinciale Staten 
(verwijzing naar de stukken)  
 

 De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 4, lijst moties en lange termijn 
planning. Vaststellen van de lijst moties en lange termijn planning. Dat doen we met elkaar. 
Daar stemt u mee in? Dank u wel.  

 
Conform besloten.  
 
 
5. 
Beëdiging van commissielid de heer Emmen (JA21)  
 

 De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde de beëdiging van het commissielid de 
heer Emmen namens JA21. Ik nodig hem hier uit voorin de zaal. De griffier zal de belofte 
voorlezen, die hij zal gaan afleggen.  
 

De GRIFFIER: De belofte. Ik verklaar dat ik om tot lid van een commissie benoemd 
te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige 
gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen 
of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 
zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als adviseur van het provinciaal bestuur naar eer en 
geweten zal vervullen. De heer Emmen. 

 
De heer EMMEN: Dat verklaar en beloof ik.  
 
Mevrouw HOEK: Wij horen niets.  
 

 De VOORZITTER: U heeft het niet goed kunnen horen. Maar mij hoort u wel, 
mevrouw Hoek? Dan kan ik u zeggen dat we zojuist de belofte hebben afgenomen bij de 
heer Emmen, commissielid namens JA21. Ik heb hem daarvoor gefeliciteerd namens u 
allen en hem welkom geheten in de kring van ons provinciebestuur en daarbij een bos 
bloemen overhandigd. Dus dat is allemaal voorgevallen.  

 
 
9.  
Stemverklaringen (indien van toepassing) 
 
De VOORZITTER: Goed, dan kunnen we door naar uiteindelijk de stemmingen 

over de statenvoorstellen en de daarbij behorende moties en amendementen 6, 7 en 8. Ik 
stel u voor om voorafgaand aan het afleggen van de stemverklaringen eerst even de 
besluiten die we met elkaar gaan nemen, althans, de ingediende moties of aangekondigde 
moties en amendementen een voor een door te lopen en te vragen aan de betrokken 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/03-maart/18:00/Lijst-moties-en-lange-termijn-planning-Provinciale-Staten
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fractievoorzitter of die motie inderdaad wordt ingediend. Dat geldt ook voor het 
amendement.  

Dan begin ik eerst bij de drie amendementen en één motie die horen bij het 
statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra. Dan 
begin ik bij het amendement A04, statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, 
Dorpskernen en Winkelcentra, ingediend door JA21. Ik kijk even naar de heer Weyers.  

 
De heer WEYERS: Ja, dat is zo. 
 

 De VOORZITTER: Dat amendement wordt daadwerkelijk in stemming gebracht. 
Dank u wel.  

Dan ga ik door naar amendement A05, over het statenvoorstel Versterking Vitaliteit 
Binnensteden, dat is ingediend door het CDA en enkele andere partijen. Meneer Boswijk, 
die blijft staan?  

  
 De heer BOSWIJK: Ja, die dienen wij in.  
 
 De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij amendement A06, het statenvoorstel 
ook weer Versterking Vitaliteit Binnensteden. Het is een amendement ingediend door JA21. 
Meneer Weyers, die brengt u in stemming?  
 

De heer WEYERS: Die dienen wij in.  
  
 De VOORZITTER: Prima, dan wordt die in stemming gebracht. Dan is er ook één 
motie aangekondigd bij dit statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden. Die is 
ingediend door het CDA en enkele andere partijen. Die inmiddels gewijzigd naar aanleiding 
van het debat wat we daarover gehad hebben. Meneer Boswijk, die wordt in stemming 
gebracht?  
 

De heer BOSWIJK: Jazeker.  
 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M04A van de leden Wijntjes (CDA), Kocken (VVD) en Hoek (50Plus). 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en 
Winkelcentra (PS2021BEM04). 
 

Overwegende dat: 
- Aandacht voor de onderhavige problematiek van belang is voor inwoners, 

ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten (gegeven de waarschijnlijk 
(structurele) gevolgen van de COVID-epidemie voor de vitaliteit van de kernen 
in dorpen en binnensteden;  

- Veranderingen in het koopgedrag ook mede veroorzaakt worden door de 
beschikbaarheid van voorzieningen als internet;  

- De COVID-epidemie dat koopgedrag versneld zal veranderen en dat dit vergt 
dat op korte termijn wordt nagedacht over de gevolgen daarvan voor het 
winkelbestand in dorpskernen en stedelijke centra en dat goede, creatieve en 
houdbare oplossingen zeer wenselijk zijn;  

- Het wenselijk is dat gegeven het bijzondere karakter van de problematiek en 
dat een vorm van out of the box denken wordt bevorderd;  
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- Een externe waardering door deskundigen van de plannen een positief effect 
op de toepassing en het duurzaam toepassen van het verrichte werk kan 
hebben.  

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Een adviescommissie van deskundigen in te stellen die zich van deze taak 

kwijt.  
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

 De VOORZITTER: Mooi, dank u wel. Dat zijn de amendementen en moties die zijn 
aangekondigd en straks in stemming komen bij dit agendapunt.  
 Dan bij agendapunt 7, het statenvoorstel Economische Visie 2020-2027. Begin ik 
bij het amendement A07, Economie draagt bij brede welvaart, ingediend door de 
ChristenUnie en GroenLinks. Mevrouw Boelhouwer, mag ik vragen of u hem indient.  
 
 Mevrouw BOELHOUWER: Ja, ik dien hem in. En ik geloof dat mevrouw Rikkoert 
wil toevoegen dat daar nog iets in gewijzigd is. Die is ook aangeleverd. 
 
 De VOORZITTER: Prima. Mevrouw Rikkoert, wilt u dat nog even toelichten? 
 

Mevrouw RIKKOERT: Ja, want we dienen het amendement in. Er is een derde 
overweging toegevoegd aan het amendement. Wij begrijpen brede welvaart zoals in de 
Tweede Kamer geïnitieerd. Op deze wijze wordt dat ook elk jaar gemonitord.  
  

De VOORZITTER: Prima, dat is de nieuwe versie van het amendement. A07A 
noemen we dat en zit in uw stateninformatiesysteem. Dank u wel. Hij wordt in stemming 
gebracht. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A07A van de leden Van Oort (ChristenUnie) en Bart (GroenLinks) 

inzake Economie draagt bij aan brede welvaart. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2021, ter 
behandeling van het Statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 (PS2021BEM05). 
 
 Overwegende dat: 

- Brede welvaart in de missie van de Economische Visie wordt genoemd: 
“Economische ontwikkeling moet bijdragen aan het bereiken van 
maatschappelijke doelen en daarmee aan de brede welvaart.” 

- Het goed is om in een besluit te noemen waaraan de beleidsdoelen moeten 
bijdragen 

 
Besluit 
Aan de overwegingen toe te voegen als eerste overwegingen: 
- Dat brede welvaart bijdraagt aan welzijn en welvaart in de brede zin van het 

woord;  
- Dat een hoge brede welvaart daardoor ook bijdraagt aan het economisch 

vestigingsklimaat; 
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- Dat economisch beleid daarom altijd bij moet dragen aan verbetering van brede 
welvaart 
 

De zin bij het oorspronkelijk vierde gedachtestreepje te wijzigen in: 
- Dat het economisch handelen en de economische aantrekkelijkheid van de 

provincie ook kan leiden tot negatieve effecten op sociaal en maatschappelijk 
gebied, maar altijd moet leiden tot verbetering van de brede welvaart 

 
Het besluit te wijzigen in: 
De Economische Visie 2020-2027 Focus op een vitale en duurzame economie vast 
te stellen met als hoofddoel verbetering van brede welvaart met daarbinnen de 
volgende beleidsdoelen: 
a. Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst 
b. Het economisch profiel is sterk en zichtbaar competitief 
c. Bedrijven en kennisinstellingen zijn innovatief sterk 
d. Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit 
 

 En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

 De VOORZITTER: Dan kom ik bij amendement 08, Gastvrijheid zorgt voor banen, 
ingediend door de VVD en het CDA. Meneer Van Schie. 
 

De heer VAN SCHIE: Ja, die dienen we graag in, voorzitter.  
 

 De VOORZITTER: Mooi, dank u wel.  
 

 De VOORZITTER: Mooi, dank u wel. Dan kom ik bij de motie. Dat wordt motie 
M05A – dat is de gewijzigde motie M05 – Geef iedere Utrechter de kans op 
ondernemerschap, ingediend door GroenLinks en enkele andere partijen. Mevrouw 
Boelhouwer.  
 

Mevrouw BOELHOUWER: Jazeker, voorzitter, die dienen wij in.  
  
 De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M05A van de leden Bart (GroenLinks), Suna (PvdA), Van Oort (ChristenUnie) 

en Boswijk (CDA) inzake Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 (PS2021BEM05). 
 
 Constaterende dat: 

- De Provincie Utrecht in zijn Economische Visie inzet op brede welvaart als 
fundament voor zijn economisch beleid; 

- Brede Welvaart inhoudt dat economisch beleid ook rekening houdt met de 
impact van economische ontwikkeling op klimaat, biodiversiteit, gezonde 
leefomgeving, en inkomen voor inwoners;  

 
Overwegende dat: 
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- Dit een fundamentele beleidswijziging is, waarbij de provincie een duurzame, 
gezonde economie nastreeft; 

- Een andere koers ook vraagt om een andere denkwijze, waarbij neveneffecten, 
niet langer ge-geëxternaliseerd worden in economisch beleid, en dat 
coöperaties een bedrijfsvorm zijn die passen bij brede welvaart;  

- Coöperaties en andere bedrijfsvormen waarbij werknemers mede-eigenaar 
kunnen zijn van het bedrijf waar zij bij werken, vaak goede resultaten geven op 
brede welvaart, bijvoorbeeld op het gebied van overlevingskansen als startup 
(29% hoger), schokbestendigheid (minder geneigd tot offshoring), 
duurzaamheid, en welvaartsverdeling (kleiner inkomensverschil tussen CEO 
en gewone werknemer); 

- Ook ondernemers met een migratie-achtergrond gebaat kunnen zijn bij een 
andere bedrijfsvorm, zoals een coöperatie, en dat dit in lijn is met de sociale 
agenda van de Provincie Utrecht. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Te onderzoeken hoe de Provincie Utrecht bedrijfsvormen waarbij werknemers 

mede-eigenaar zijn van hun bedrijven, zoals bijvoorbeeld coöperaties, onder 
de aandacht kan brengen bij bestaande maar vooral startende bedrijven. Hierbij 
kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een ‘Co-op Incubator’ (zoals al bestaat 
in New York, Canada, en elders), of het actief adviseren van de ROM over deze 
vormen bij hun business development activiteiten  

- Bij dit onderzoek de afweging te maken of deze expertise het beste bij de ROM 
of het provinciehuis opgebouwd kan worden. 

- Hierbij een inschatting maken welk budget er nodig is om deze expertise in huis 
te halen.  

- De resultaten hiervan en mogelijke beleidsopties voor te leggen aan de 
Provinciale Staten in de 2e helft van 2021  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
 De VOORZITTER: Dan hebben we een motie met het nummer M06A, Praktische 
beroepen, praktisch helpen, ingediend door de VVD en andere partijen. Meneer Van Schie.  
 

De heer VAN SCHIE: Ja, we doen het heel praktisch, voorzitter, we dienen hem in.  
 

 De VOORZITTER: Dat is heel fijn. Dank u wel. Dan stel ik vast dat de motie M07, 
Samenwerking met de ondernemers, ingediend door de VVD is ingetrokken.  
Motie M08, Utrechtse Donut Coalitie, ingediend door Partij voor de Dieren en ChristenUnie 
is ook ingetrokken. Althans, ik moet het goed formuleren: worden niet ingediend. Dus daar 
wordt een later vervolg aan gegeven.  
 

Motie M08 van de leden Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en Van Oort 
(ChristenUnie) maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.  
 
  De VOORZITTER: Dat geldt ook voor motie M09, Toekomst voor onze 
maakindustrie, ingediend door de SGP en anderen.  
 

Motie M# van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Kocken (VVD) en Boswijk 
(CDA) maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.  
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  De VOORZITTER: Dan hebben we nog over motie M10, Schrap China als 
focusland, ingediend door de PVV. Meneer Dercksen, die handhaaft u? 
 

De heer DERCKSEN: Jazeker. Dus die dienen we in.  
 

 De VOORZITTER: Dank u wel. Dan hebben we daarna alleen nog de 
actualiteitenmotie. Als het goed is, heb ik alle moties en amendement met u doorgenomen. 
En ga ik nu over tot de stemverklaringen.   

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de mevrouw Boelhouwer voor een 

stemverklaring.  
 
Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): We hebben een paar korte 

stemverklaringen. Ten eerste bij amendement A08. GroenLinks is voorstander van 
gastvrijheid. Maar GroenLinks is graag even gastvrij naar natuur en inwoners als naar 
ondernemers. Die balans staat wat ons betreft beter in de huidige tekst dan in het 
amendement. Dus wij zullen tegen stemmen. 

Motie M10. GS is bezig met een brief met betrekking tot China. GroenLinks voert 
graag het gesprek daarover in dat licht. We stemmen dan ook tegen deze motie. 

En motie M11. GroenLinks steunt van harte, zeer van harte, de woorden van 
gedeputeerde Schaddelee hierbij en zal tegen deze motie stemmen.  

 
 De VOORZITTER: Dan kom ik bij de VVD, de heer Van Schie. 

  
De heer VAN SCHIE: De heer Kocken heeft een stemverklaring bij amendement 

A07, bij het statenvoorstel betreffende de Economische Visie en ook met betrekking tot 
motie M05 bij datzelfde statenvoorstel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Kocken voor een stemverklaring.  
 
De heer KOCKEN (stemverklaring): Bij amendement A07. De VVD ondersteunt 

het gebruik van het concept brede welvaart, maar we zien daar geen tegenstelling tot de 
economische groei. Dus misschien moeten we een andere keer daar nog eens een keer 
verder over praten. 

Dan bij motie M05. De titel spreekt de VVD vanzelfsprekend aan. Het onderzoek 
wat gevraagd wordt, daar kunnen wij ook mee instemmen. Alleen wij zien ook een 
voorkeur voor deze vorm van bedrijfsvoering. Dat gaat ons weer te ver. Ondernemers, 
medewerkers moeten zelf kunnen kiezen daarin.  

  
De VOORZITTER: Dan kom ik bij JA21, de heer Weyers. Heeft u stemverklaringen?  
 
De heer WEYERS: Ja, we hebben een aantal stemverklaringen. We hebben er 

twee, die worden door de heer Dinklo even toegelicht.   
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dinklo voor een stemverklaring.  
 
De heer DINKLO (stemverklaring): Wij hebben een stemverklaring bij 

amendement A05 bij het statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden. Op zich zijn 
we als JA21 niet tegen evalueren, maar je kan alleen maar evalueren als vooraf duidelijk 
vaststaat wat je gaat doen. Dan kun je daartegen evalueren. Dus daarom zullen wij tegen 
stemmen. 
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En amendement A06 zullen natuurlijk voor stemmen. We roepen nogmaals op 
aan iedereen om coronageld ook te gebruiken voor de coronagedupeerden. Dank u wel, 
voorzitter.  

 
 De VOORZITTER: Waren er nog andere stemverklaringen?  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring.  
 
De heer WEYERS (stemverklaring): Ja, die zal ik zelf even doen. Dat gaat om 

amendement A08, Gastvrijheid zorgt voor banen. Een mooie titel, maar als ik de hele 
lange wijzigingsteksten zie dan verwachten we niet dat die erg goed toetsbaar is in de 
praktijk.  

Motie M05, Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap. Dat komt er 
eigenlijk op neer dat je bepaalde rechtsvormen onder de aandacht brengt bij starters. Die 
vinden we echt onzin. Het zal om die lokale energiecoöperatie gaan. We zullen tegen 
stemmen.   

Bij motie M06, Praktische beroepen, praktisch helpen. Ook een schitterend 
streven, maar het eindigt dan in oog hebben voor kansen en faciliteren. Een beetje vaag. 
We zullen tegen stemmen.  

Bij motie M10, Schrap China als focusland. Ja, dat is eigenlijk het verlengde van 
het China-debat, dus daar zullen we voor stemmen, omdat we destijds ook in dezelfde 
geest politiek stelling hebben genomen.  

Dat zijn ze voor het economisch gedeelte, waarover ik trouwens nog wel even wil 
opmerken: ik ben er apart voor teruggekomen. Het was wel heel erg summier in ieder 
geval. Maar goed, dat is hem.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Boswijk voor een stemverklaring.  
 
De heer BOSWIJK (stemverklaring): Wij hebben één stemverklaring bij motie 

M10, Schrap China als focusland. In principe vinden we het wel een heel sympathieke 
motie, maar aangezien we middenin die evaluatie zitten en wij de goede hoop hebben dat 
we binnen niet al te lange termijn daar een knoop over gaan doorhakken in een wat 
breder perspectief vinden wij het verstandig om daar nog even op te wachten. En zullen 
wij ook tegen deze motie stemmen.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG (stemverklaring): Wij hebben drie stemverklaringen. Een bij 

motie M04A, de adviescommissie. D66 vertrouwt op de eigen kracht van gemeenten en 
ondernemers en kijkt uit naar de creativiteit die daaruit voortkomt. Wij zullen deze motie 
daarom niet steunen.  

Een stemverklaring bij motie M07, brede welvaart. D66 is niet tegen het ontstaan 
van een brede welvaart. Deze staat echter prima verwoord in de missie van de 
Economische Visie en als effectindicator op de begroting. Hierin de doelstelling opnemen 
achten wij overbodig en daarom stemmen we tegen.  

Tot slot bij motie M10, Schrap China als focusland. In de Tweede Kamer is een 
motie van D66 en ChristenUnie aangenomen, die uitspreekt dat er genocide plaatsvindt 
op de Oeigoerse minderheid. Wij willen hier benadrukken dat ook onze fractie de 
strekking van die motie steunt. We keuren af wat er in China gebeurt, maar zullen deze 
motie van de PVV niet steunen. We vinden het belangrijk om eerst het hele gesprek in de 
staten te voeren. Dank u wel.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw LEJEUNE (stemverklaring): Wij hebben twee stemverklaringen. Op 

motie M04A. We hebben het volste vertrouwen in het provinciale en gemeentelijke 
ambtelijk apparaat en we gaan ervan uit dat het college het proces goed begeleidt. Daar 
is, wat de Partij van de Arbeid betreft, geen speciaal advies- of begeleidingscommissie 
voor nodig.  

Op motie M10, China niet als focusgebied. De toon van deze motie spreekt ons 
niet aan. Daar nemen we afstand van. Maar we kunnen ons wel vinden in de 
achterliggende boodschap. Dus we zullen toch voor stemmen. Dank u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert. 
 
Mevrouw RIKKOERT: Wij hebben geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  
 
De heer DERCKSEN (stemverklaring): Twee stemverklaringen bij Vitaliteit 

Binnensteden bij de amendementen van JA21. Wij vinden ten principale dat problemen 
van gemeenten niet de problemen van de provincie moeten worden. Daarom zullen we 
daar tegen stemmen.  

Dan de motie van VVD, CDA over de gastvrijheid voor banen. Ja, dat beperkt zich 
dan weer tot bepaalde banen die slim, groen en gezond zouden moeten zijn. Daar snap ik 
helemaal niks van, dus wij zullen tegen die motie stemmen. Wat ons betreft zijn alle 
banen welkom.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller. 
 
Mevrouw KELLER: We hebben geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont voor een 

stemverklaring.  
 
De heer EGGERMONT (stemverklaring): Twee stemverklaringen. De eerste bij 

amendement A07A. Daar stemmen wij tegen. Wij vinden de oorspronkelijke overweging, 
namelijk dat er negatieve gevolgen aan het economisch beleid zitten, eerlijker. Door daar 
iets achter te zetten, dat het niet zo zou moeten zijn, verandert het beleid niet. Dus wij 
ondersteunen deze wijziging niet.  

En ten aanzien van motie M10 kunnen wij het dictum steunen.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een 

stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Wat betreft motie M04 zullen 

wij tegen stemmen. Volgens mij, kunnen wij als staten prima kijken hoe dat loopt en is er 
geen beoordelingscommissie bij nodig.  

Amendement A08 zullen wij steunen. Het is ook gewijzigd. Wij vinden het goed 
om breder te kijken dan alleen economische groei. De onderwerpen zoals in de Tweede 
Kamer geïnitieerd verdienen daarbij ook een beoordeling. Dus daarbij zullen wij deze 
steunen.  
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Bij motie M05, voorzitter, daar zullen wij tegen stemmen. Dat is een overbodige 
motie, want ieder zichzelf respecterend bedrijf wat waarde hecht aan zijn personeel zou 
dit al automatisch moeten doen.  

En de motie van de PVV over China zullen wij van harte steunen. Dank u wel.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw HOEK (stemverklaring): Wij, 50PLUS, voor motie M10, de China-motie. 

50PLUS meent dat China niet langer de status van ontwikkelingsland heeft, maar zich 
nog wel als zodanig gedraagt op het gebied van milieuwetgeving en arbeidsrechten. 
China is eerder een wereldmacht waardoor het op grote schaal schenden van 
mensenrechten nog zwaarder moet worden aangerekend. Daarom steunt 50PLUS de 
motie van de PVV om China als focusland te schrappen op onze Regionaal Economische 
Agenda.  

Motie M11 komt nog? Of kan dat ook al gezegd worden? Of is dat... Wat staat er 
nou op de stemlijst? Acht? O, dat is acht. Oké.  

 
 De VOORZITTER: Nee, u mag ook uw stemverklaring over motie M11, dus 
agendapunt 8. Dat is de actualiteitenmotie. Gaat uw gang.  
 

Mevrouw HOEK (stemverklaring): Het taalgebruik van de motie is niet dat van 
50PLUS, maar inhoudelijk steunen wij het dictum. En derhalve zullen wij voor de motie 
stemmen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bittich. 
 
Mevrouw BITTICH: Nee, ik heb geen stemverklaringen vandaag. Dank u wel.  
 

 De VOORZITTER: Dan stel ik vast dat eenieder die een stemverklaring wilde 
afgeven daar de gelegenheid voor heeft gekregen. En kunnen wij overgaan tot agendapunt 
10 en dat is de daadwerkelijke stemming over de voorstellen, de amendementen en de 
moties.  
 
 

10.  
Stemming 
 
6.  
Statenvoorstel Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en 

Winkelcentra (PS2021BEM04) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A04 van het lid Dinklo (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A04 is verworpen met de stemmen 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A05 van de leden Wijntjes 

(CDA), Kocken (VVD), De Droog (D66), Hoek (50PLUS) en Van Oort (ChristenUnie). 
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De VOORZITTER constateert dat amendement A05 is aangenomen met de 
stemmen van GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de 
Dieren, SGP, 50PLUS en Lijst Bittich voor en JA21 en SP  tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A06 van het lid Dinklo (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A06 is verworpen met de stemmen 

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

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM04, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van amendement A05 aangebrachte wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M04A van de leden Wijntjes (CDA), 

Kocken (VVD) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M04A is aangenomen met de stemmen 

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

 
 
7.  
Statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 ‘Focus op een vitale en 

duurzame economie’ (PS2021BEM05) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A07A van de leden Van Oort 

(ChristenUnie) en Bart (GroenLinks). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A07A is aangenomen met de 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A08 van de leden Kocken (VVD) 

en Boswijk (CDA). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A08 is verworpen met de stemmen 

van VVD, CDA, D66, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, JA21, PvdA, ChristenUnie, 
PVV, Partij voor de Dieren, SP en Lijst Bittich 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, Partij voor de Dieren, SGP en 50PLUS 
voor en JA21, PVV, SP en Lijst Bittich tegen is aangenomen. 
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Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 
Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM05, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van amendement A07A aangebrachte wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M05A van de leden Bart (GroenLinks), 

Suna (PvdA), Van Oort (ChristenUnie) en Boswijk (CDA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M05A is aangenomen met de stemmen 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M06A van de leden Kocken (VVD), Suna 

(PvdA) en Bart (GroenLinks). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M06A is aangenomen met de stemmen 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M10 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M10 is verworpen met de stemmen van 

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

 
 
8.  
Actualiteitenmotie Stop De Waanzin, ingediend door PVV  
 
Aan de orde is de stemming over de actualiteitenmotie M11 van het lid Dercksen 

(PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M11 is verworpen met de stemmen van 

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

 
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, dan zijn we aan het einde gekomen van onze 
stemmingen. En is er dus ook een einde gekomen aan onze vergadering, deze vergadering. 
Maar ik schors eigenlijk deze vergadering tot 10 maart, waarin de vergadering dan wordt 
voortgezet met de behandeling van het enige agendapunt op die dag en dat is alles wat 
met de Omgevingsvisie te maken heeft. Voor nu dank ik u voor deelname aan deze 
vergadering. Ik dank ook alle ondersteuning voor hun bijdrage vandaag. Het was een 
bijzondere dag zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval zijn we in staat geweest met 
elkaar belangrijke besluiten te nemen. Heel veel dank daarvoor. Ik wens u – maar de 
meeste van u zijn al thuis – maar voor de anderen wens ik u wel thuis. Voor degenen die 
nog mogen, heel veel succes straks bij de commissie BEM. Tot ziens. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER schorst de vergadering om 18.40 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van 3 maart 2021. 
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De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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