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Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 
 

Aanwezig: de heer J.J. Bart, Utrecht (GroenLinks), de heer S.A. Berlijn, Utrecht 
(JA21), mevrouw G. Bikker, Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw A.C. Boelhouwer, Wijk bij 
Duurstede (GroenLinks), de heer mr. B.M.H. de Brey MBA Doorn (VVD), mevrouw E.J. 
Broere-Kaal, Soest (PVV), 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), De heer A.J. Koerts, 
Veenendaal (ChristenUnie), mevrouw N.A. Krijgsman, Utrecht (PvdA), mevrouw M. 
Lejeune-Koster, Linschoten  (PvdA) mevrouw O. De Man, Zeist (VVD), de heer ing. D.A. 
Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer Y.V. Potjer, Utrecht (JA21), mevrouw A.M. 
Poppe, IJsselstein (SP), mevrouw H.J. Rikkoert Msc, Utrecht  (ChristenUnie), de heer A.G. 
van Schie, Utrecht (VVD), de heer W. van der Steeg, De Meern  (Partij voor de Dieren), 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 C. Van Wijk 
(JA21), de heer W.G.J Wijntjes RA, Nieuwegein (CDA) 

Afwezig: mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich) 
Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. H.G.J. Bruins Slot, Utrecht (Natuur, 

Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur), de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht 
(Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat), de heer ir. R.G.H. 
van Muilekom, Amersfoort (Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde 
leefomgeving), de heer A.J. Schaddelee, Houten (Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie), de heer 
R.C.L. Strijk, Utrecht (Financiën, Organisatie, Economie en Europa)  

Afwezig: 
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Statenbrede besluitvormende vergadering op woensdag 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: De heer R. Schotsman (Notuleerservice Nederland) 
 
 De VOORZITTER opent de vergadering om 21.30 uur.  
  

1.  
Opening 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, van harte welkom hier in de Statenzaal. Maar 

vooral ook alle Statenleden en alle anderen die onze vergadering volgen online. We hadden 
net een prachtige toelichting op de gebouwen van de Hollandse Waterlinie, dat klonk al heel 
goed. Verontschuldig mij dat ik die aardige conversatie onderbreek voor toch de officiële 
opening van onze Statenvergadering, wat ik graag doe. Ik zag haar al even in beeld en laat 
ik gelijk mijn blijdschap weergeven dat ik mevrouw Poppe in beeld zag en dat vind ik een 
heel goed teken. Andrea fijn dat je in ieder geval online weer de vergadering kan bijwonen. 
Daar zijn we allemaal heel erg blij mee en ik wens je nogmaals heel veel goeds met je 
herstel toe.  

Dames en heren, voordat we met de officiële vergadering gaan beginnen vraag ik 
de griffier of de namen wil checken, dus dat gaat zij nu doen. Mevrouw de griffier. 

 
De heer BART: Aanwezig.  
De heer BERLIJN: Aanwezig. 
Mevrouw BITTICH: Afwezig. 
Mevrouw BOELHOUWER: 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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Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 
Mevrouw DE MAN: Aanwezig. 
De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 
De heer POTJER: Aanwezig. 
Mevrouw POPPE: 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: Dank u wel griffier. We hebben begrepen dat mevrouw Bittich 

niet aanwezig is maar daar is natuurlijk een hele goede reden voor. Nogmaals, vanmorgen 
ook gedaan, felicitaties van ons allen aan haar en aan haar man vanwege de geboorte van 
hun zoon Adam afgelopen weekend. We wensen hen heel veel geluk met dit mooie nieuwe 
leven.  
 Dames en heren bij de mededelingen doe ik nog een mededeling die ik vanmorgen 
heb afgestemd met de fractievoorzitters. In de voorbereiding vanuit de griffie voor de 
behandeling van de voorstellen die nog voor het zomerreces door uw Staten moeten 
worden besproken, wetende dat daar ook de Kadernota en de Jaarrekening, het 
Jaarverslag, bij zitten, is het voorstel om naast de Statenvergadering die op 7 juli staat 
geagendeerd ook woensdag 30 juni te reserveren voor een extra Statenvergadering. Met 
het Presidium zal nog overleg plaatsvinden over hoe de agendapunten over die twee dagen 
zullen worden verdeeld maar het algemene oordeel is dat dat wel nodig zal zijn om in ieder 
geval ook de gelegenheid te hebben om over die belangrijke stukken ook op een goede en 
uitvoerige manier in de Staten te spreken dus ik zou u willen verzoeken om vast 30 juni ook 
in uw agenda te reserveren voor een Statenvergadering. De agenda volgt dus later.  
 Dat was in ieder geval de mededeling die ik nog van te voren had. Bij de opening.  
 

2.  
Vaststellen agenda 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij door met de agenda en agendapunt is het 

vaststellen van de agenda. Ik wijs u erop dat, ook na overleg met de fractievoorzitters, er 
een agendapunt 20 is toegevoegd, helemaal aan het eind van onze agenda en dat betreft 
het Statenvoorstel opheffing geheimhouding Statenbrieven over het Groeifonds van 8 
december 2020. De fractievoorzitters hebben beoordeeld, nadat GS de geheimhouding 
vanmorgen heeft opgeheven, dat het goed zou zijn als uw Staten dat ook zouden doen 
vanavond en dat bij hamerstuk te doen. Dus dan kunt u straks bij eventuele debatten over 
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het Groeifonds volgen over deze stukken beschikken in de openbaarheid. Dus dat wordt 
aan de agenda toegevoegd.  

Kunt u overigens instemmen met de agenda zoals voorgelegd? Dat is het geval, 
dank u wel.  

 
Conform besloten.  
 
3.  
Onderzoek geloofsbrieven van dhr. Koerts (ChristenUnie), dhr. Van Wijk 

(JA21) en mw. Bikker (CDA) 
 
De VOORZITTER: Dan kom ik toe aan agendapunt 3. Ten behoeve van de 

installatie en de beëdiging van drie nieuwe Statenleden heeft onze Commissie voor de 
geloofsbrieven, de geloofsbrieven onderzocht van de heer Koerts, ChristenUnie, de heer 
Van Wijk, JA21 en mevrouw Bikker van het CDA. Ik geef graag mevrouw Hoek, de 
voorzitster van de Commissie voor de geloofsbrieven het woord om het oordeel van de 
Commissie weer te geven.  
 
 Mevrouw HOEK: De Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven is bijeen 
geweest en heeft kennis genomen van de bescheiden van de heer A.J. Koerts, de heer 
J.C. van Wijk en mevrouw G. Bikker-Trouwborst. De Commissie is van mening dat de 
bevindingen overeenkomstig de wettelijke vereisten zijn. Er zijn dus geen beletselen in de 
toelating van heer A.J. Koerts, de heer J.C. van Wijk en mevrouw G. Bikker-Trouwborst 
tot de Staten van Utrecht. 
 
 De VOORZITTER: Dank aan u en aan de leden van de Commissie voor het 
verrichte werk. Het advies is duidelijk  en stelt ons in staat om over te gaan naar 
agendapunt 4.  

 
4. 
Beëdiging van dhr. Koerts (ChristenUnie), dhr. Van Wijk (JA21) mw. Bikker 

(CDA) en commissielid mw. Stegenga (CDA) 
 
De VOORZITTER: dit stelt ons in staat om over te gaan naar agendapunt 4 en dat 

is de beëdiging van de heer Koerts en van de heer Van Wijk en mevrouw Bikker, en ook 
van een nieuw commissielid, namens het CDA, mevrouw Stegenga. Ik wil eerst de nieuws 
Statenleden vragen om naar voren te komen zodat ik ze de eed kan afnemen. Meneer 
Koerts, meneer Van Wijk en mevrouw Bikker verzoek ik om naar voren te komen en ik 
verzoek de griffier om zo de eed voor te lezen.  

 
De GRIFFIER: Dan gaan we beginnen met de eed. Ik zweer dat ik om tot lid van 

een Provinciale Staten benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam 
of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat 
ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en 
geweten zal vervullen. En dan begin ik bij mevrouw Bikker. 

 
Mevrouw BIKKER: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
 
De GRIFFIER: De heer Van Wijk. 
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De heer VAN WIJK: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
 
De GRIFFIER: De heer Koerts. 
 
De heer KOERTS: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
 
De VOORZITTER: U bent allen benoemd tot het prachtige ambt van Statenlid. Daar 

wil ik u allen van harte mee feliciteren, welkom heten in onze kring en u succes wensen met 
de prachtige arbeid die we hier samen in dit huis doen. Ter onderstreping heb ik een mooi 
bloemetje.  

 
Applaus. 

 
De GRIFFIER: Dan komen we nu aan bij de beëdiging van het nieuwe 

commissielid. Ik zweer 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 zweer 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 zweer 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. Mevrouw Stegenga. 

 
Mevrouw STEGENGA: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
 
De VOORZITTER: Van harte gefeliciteerd. Welkom als commissielid en ook heel 

veel plezier en succes bij dit mooie en prachtige werk voor de provincie.  
 

Applaus. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dat is wel weer een prachtig moment 

natuurlijk, nadat we net afscheid hebben genomen van drie Statenleden dat we hier drie 
nieuwe Statenleden en zelfs een nieuw commissielid hebben kunnen beëdigen. Allen 
welkom in onze kring. Dames en heren, de nieuwe leden spoeden zich naar hun laptop om 
ook gelijk aan de vergadering deel te nemen. Zo gaat het dan, je moet gelijk aan het werk. 
Zij zullen vanaf nu onze vergadering officieel bijwonen. 

 
5.  
Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten 
(verwijzing naar de notulen)  
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, ik kom bij agendapunt 5 het vaststellen van 
de notulen van Provinciale Staten. Het gaat dan om die van 3 maart 2021 en van 10 maart 
2021. Daar stemt u mee in. Dank u wel. 
 

Conform besloten.  
 
6. 
Vaststellen lijst moties en lange termijn planning 

 (verwijzing naar de stukken) 
 
 De VOORZITTER: Het vaststellen van de lijst moties en lange termijnagenda, 
onder agendapunt 6. Daar stemt u mee in, dank u wel.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30/Vaststellen-van-de-notulen-van-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30/Vaststellen-van-de-notulen-van-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30/Vaststellen-lijst-moties-en-lange-termijn-planning
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Conform besloten. 
 
7. 
Statenvoorstel benoeming voorzitter Commissie M&M en plaatsvervangend 
voorzitter Commissie BEM en plaatsvervangend lid van de Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer (PS2021PS01) 

 
 De VOORZITTER: En dan kom ik toe aan een aantal hamerstukken. Onder 7, het 
Statenvoorstel benoeming voorzitter Commissie M&M en plaatsvervangend voorzitter 
Commissie BEM. Daar stemt u mee in.  

Dar stemt u mee in  
 
Dit punt is gehamerd. 

 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS01. 
 
8. 
Statenvoorstel Wijziging grensbedrag lastneming meerjarige 

projectsubsidies – 2021 (PS2021FAC02) 
 
De VOORZITTER: Onder 8, het  Statenvoorstel Wijziging grensbedrag lastneming 

meerjarige projectsubsidies – 2021, Daar stemt u mee in, dank u wel. 
 
Dit punt is gehamerd. 
 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021FAC02. 
 
9. 
Statenvoorstel Privacybeleid 2021-2025 (PS2021BEM08) 
 
De VOORZITTER: Onder 9, het Statenvoorstel Privacybeleid 2021-2025. Daar 

stemt u mee in, dank u wel.  
 
 Dit punt is gehamerd. 
 

Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de 
Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM08. 

 
10. 
Statenvoorstel Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein (PS2021MM03) 
 
De VOORZITTER: Dan heb ik onder 10 het Statenvoorstel Tramkruising 

Symfonielaan Nieuwegein. Daar kunt u mee instemmen, dank u wel.  
 
Dit punt is gehamerd. 
 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM03. 
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11.  
Statenvoorstel voorstellen voor FAC n.a.v. Evaluatie (PS2021FAC03) 
 
De VOORZITTER: En dan heb ik onder 11, het laatste hamerstuk, het 

Statenvoorstel voorstellen voor FAC n.a.v. Evaluatie. Daar kunt u mee instemmen. Dank u 
wel.  

 
Dit punt is gehamerd. 
 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder (PS2021FAC03). 
 
12. 
Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

(PS2021RGW01) 
 
De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over tot besluitvorming over de andere 

agendapunten. Dat doen we in de inmiddels bekende volgorde dat ik eerst even met u van 
al die Statenvoorstellen de moties en amendementen doorloop, of ze daadwerkelijk worden 
ingediend en straks ook in stemming worden gebracht.  

 
Motie M31 van de leden Van Elteren (GroenLinks), Krijgsman (PvdA), Westerlaken 

(CDA) en De Haan (ChristenUnie) inzake Groene contour op koers maakt onderdeel uit van 
de besluitvorming. 

 
Motie M32 van de leden Van Elteren (GroenLinks), Krijgsman (PvdA), De Haan 

(ChristenUnie) en De Widt (D66) inzake Meekoppelkansen benutten maakt onderdeel uit 
van de besluitvorming. 

 
Motie M33 van de leden Van Gilse (VVD) en Dinklo (JA21) inzake Genieten van de 

uiterwaarden maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M34 van het lid Dinklo (JA21) inzake Behoud de nieuwe natuur maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M35 van de leden Krijgsman (PvdA), Van Elteren (GroenLinks), Dinklo (JA21) 

en De Haan (ChristenUnie) inzake Cultuurhistorische landschapselementen. 
 
De VOORZITTER: Dan waren dat volgens mijn administratie de moties behorende 

bij agendapunt 12.  
 
13. 
Statenvoorstel Sterk Utrechts Bestuur (PS2021BEM07) 
 
De VOORZITTER: Bij agendapunt 13 het Statenvoorstel Sterk Utrechts Bestuur 

hebben we alleen te stemmen over het agendapunt zelf.  
 
14. 
Statenvoorstel Beleidskader sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en 

bewegen geeft nieuwe energie’ (PS2021BEM06) 
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Motie M36 van de leden Suna (PvdA), Karataş (GroenLinks), Veen (D66), Keller 
(PvdD), Welschen (CDA) en Bittich (Lijst Bittich) inzake Aanpak discriminatie én racisme in 
sport maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
15.  
Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023 (PS2021RGW02) 
 
Amendement A36 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Van Elteren 

(GroenLinks), De Widt (D66), Eggermont (SP) en De Haan (ChristenUnie) inzake Help 
boeren hun producten aan de man te brengen maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
Amendement A37 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Van Elteren 

(GroenLinks) en De Widt (D66) inzake Samen sta je sterker maakt onderdeel uit van de 
besluitvorming. 

 
Amendement A38 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Van Elteren 

(GroenLinks), De Widt (D66), De Haan (ChristenUnie) inzake Provincies werken samen 
maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  

 
Motie M37 van de leden Keller (PvdD) en Van Elteren (GroenLinks) inzake 

Carnivoor? Geef het door! maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 

 Motie M38 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks), De 
Widt (D66) en De Haan (ChristenUnie) inzake Subsidie voor regionale producten maakt 
onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
16.  
Statenvoorstel Kaderstelling governance recreatieschappen (PS2021BEM09) 
 
Amendement A39A van de leden Groen (GroenLinks), De Haan (ChristenUnie) en 

Welschen (CDA) inzake Recreatie in balans maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
De VOORZITTER: Hij is gewijzigd, amendement 39A zit in uw 

Stateninformatiesysteem. 
 
Amendement A40 van het lid Janssen (VVD) inzake Recreatie in balans maakt 

geen deel uit van de besluitvorming. 
 
Amendement A41 van het lid Van den Dikkenberg (SGP) inzake Alleen samen 

krijgen we recreatie op de kaart maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M39 van de leden Janssen (VVD), Hoek (50PLUS) en Weyers (JA21) inzake 

Alternatieven governance recreatie maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M40 van de leden Janssen (VVD), Hoek (50PLUS), Weyers (JA21) en Van 

den Dikkenberg (SGP) inzake Eigendom recreatieterreinen maakt onderdeel uit van de 
besluitvorming.  

 
17. 
Actualiteitenmotie Houd de opwaardering van de NRU op het juiste Spoor  
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De VOORZITTER: Dan komen we bij agendapunt 17 en dat is de Actualiteitenmotie 
Houd de opwaardering van de NRU op het juiste Spoor, ingediend door de VVD. Meneer 
Van Schie. 

 
De heer VAN SCHIE: Ook daar houden we vast aan het Statenbesluit en hebben 

we het dictum aangepast zodat de overtollige dingen eruit zijn verwijderd. Dus die staan er 
niet meer in en daarom bieden we het aangepaste voorstel alsnog in.  

 
De VOORZITTER: Waarvan akte, het is ook 41A geworden, dus hij is aangepast in 

het dictum, maar wordt in stemming gebracht.  
 
Motie M41A van het lid De Jager (VVD) inzake “Houd de opwaardering van de NRU 

op het juiste Spoor” maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
18. 
Statenvoorstel participatieplan Nieuwe OV concessie 2025 (PS2021MM04) 
 
Amendement A42 van de leden Veen (D66), d’Hondt (PvdA), Oude Wesselink 

(GroenLinks), Eggermont (SP), Wijntjes (CDA), Keller (PvdD), Hoek (50PLUS) en Bittich 
(Lijst Bittich) inzake De inwoner praat mee, ook over OV maakt onderdeel uit van de 
besluitvorming. 

 
19. 
Statenvoorstel Verlengen studiefase Programma Toekomst N201 

(PS2021MM01) 
 
Amendement A43 van de leden De Jager (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake 

Aanpassing beslispunt 2. bij Statenvoorstel verlengen studiefase Programma Toekomst 
N201 maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
Amendement A44 van de leden De Jager (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake 

Aanvullende beslispunten bij Statenvoorstel verlengen studiefase Programma Toekomst 
N201 maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
Motie M42 van de leden Wijntjes (CDA), De Jager (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake 

Studiefase Programma Toekomst N201 maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M43 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), De Jager (VVD en Hoek (5-

plus) inzake Motie Hart voor Vinkeveen maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
20. 
Statenvoorstel opheffing geheimhouding SB Groeifonds 8 december 2020 

(PS2021PS02) 
 
 De VOORZITTER: Dat is een hamerstuk, daar stemt u allemaal mee in dus dan 
breng ik dat niet meer in stemming. Dat is aldus besloten.  

 
Dit punt is gehamerd. 
 
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; 

de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS02. 
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21.  
Stemverklaringen (indien van toepassing) 
 

 De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde de mogelijk tot het geven van 
stemverklaringen. En dan begin in bij GroenLinks. 
 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een 
stemverklaring.  
 
 Mevrouw BOELHOUWER: GroenLinks heeft een stemverklaring bij motie 33 over 
het genieten van de uiterwaarden. Wij vinden dat de motie teveel nadruk legt op recreatie 
terwijl het wat ons betreft gaat om natuurwaarden en biodiversiteit die hierin leidend zouden 
moeten zijn dus om die reden zullen wij tegen stemmen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie voor een stemverklaring.  
 
De heer VAN SCHIE: Mevrouw Van Gilse heeft een stemverklaring bij motie 37, 

daar beginnen we mee en daarna nog twee andere. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Gilse voor een 

stemverklaring.  
 
Mevrouw VAN GILSE: Onze fractie zal tegen de motie Carnivoor? Geeft het door! 

stemmen. Dat is deels vanwege procedurele en deels vanwege inhoudelijke argumenten. 
Wel vinden we het heel erg belangrijk dat er bij de provinciale catering voor iedereen een 
keuzes is en dat je ook gewoon lekker vegan kunt eten zonder het van te voren hoeven aan 
te vragen. Daarom wil ik heel graag de indieners aanbieden om samen om tafel te gaan om 
samen een motie te schrijven hier over.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Jager voor een stemverklaring.  
 
De heer DE JAGER: Een stemverklaring bij het amendement 42 van D66. Wij 

vinden dit amendement teveel alleen een populistische toevoeging hebben waarin 
onvoldoende aandacht wordt uitgesproken voor het belang van verwachtingsmanagement 
in deze spannende marktomstandigheden en zullen daarom tegen stemmen. 

Een tweede stemverklaring bij het besluit nummer 19. Indien amendement 44, 
ingediend door VVD en 50PLUS, wat met name gaat over het starten met het oplossen van 
het knelpunt bij Mijdrecht, wordt aanvaard, dan zullen wij voor het Statenvoorstel Verlengen 
studiefase N201 stemmen. Mocht dat anders zijn, dan zullen wij tegen het Statenvoorstel 
stemmen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dinklo voor een stemverklaring.  
 
De heer DINKLO: Wij zullen tegen dit Statenvoorstel stemmen, alleen zit er één 

punt in en mocht het Statenvoorstel onverhoopt niet worden aangenomen, zit er een punt 
in wat ons zeer na aan het harte gaat, namelijk dat de provincie haar taak neemt op het 
gebied van sport en recreatie faciliteren voor mensen met een beperking. Dus mocht het 
Statenvoorstel onverhoopt niet worden aangenomen dan zullen wij daar een motie voor 
gaan indienen om de gedeputeerde op te roepen dat wel uit te gaan voeren. 

 
De VOORZITTER: In een andere vergadering dan, meneer Dinklo? 
 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
14 april 2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Stemverklaringen (indien van toepassing) 

 

CONCEPT 13 

De heer DINKLO: Dat hoop ik wel ja.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een 

stemverklaring.  
 
De heer WESTERLAKEN: Wij hebben één stemverklaring bij amendement 41, 

betreffende het Statenvoorstel kaderstelling governance recreatieschappen. Wij stemmen 
daar voor, hoewel wij de dictie van het amendement in eerste instantie anders uitgelegd 
krijgen, maar na overleg met de heer Van den Dikkenberg, die mij overtuigde dat het niet 
ging om een moeten meewerken van alle 26 gemeenten, maar de ambitie en de intentie, 
zullen wij deze steunen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG: Eén stemverklaring voor ons bij motie 31 , De groene contour 

op koers. De motie is wat ons betreft overbodig omdat het volgen van de resultaten al via 
de normale P&C-cyclus verloopt. D66 blijft uiteraard de realisatie van de groene contour op 
de voet volgen en we zullen er ook alles aan doen om dat te blijven realiseren, maar wij 
denken echt dat deze motie overbodig is.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw LEJEUNE: De PvdA heeft geen stemverklaringen.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw RIKKOERT: We hebben twee stemverklaringen. Allereerst over motie 33, 

dat gaat over genieten van de uiterwaarden. Wat ons betreft is het dictum akkoord maar de 
uitspraak over de koppeling tussen publiek geld en publiekstoegankelijkheid niet. En 
daarom zullen wij tegen stemmen.  

Dan motie 37. Dat zien wij als vrije kwestie en we zullen met 2 stemmen voor en 2 
stemmen tegen stemmen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen  voor een stemverklaring.  
  
De heer DERCKSEN: Een paar stemverklaringen Wij zullen de moties 34 en 35 

behorende bij voorstel van de groene contouren steunen. We zijn tegen het voorstel maar 
we steunen die moties in het kader van redden wat er te redden valt. En dan motie 36. Dit 
land is het minst racistische land in de wereld en we moeten ons dat niet laten aanpraten. 
Ik sta 50 jaar op en langs het voetbalveld. Noem een nationaliteit, ik heb er voor en tegen 
gevoetbald, zonder enig probleem. Daar waar het voorkomt moet ook worden opgetreden 
maar de hele dag racisme roepen vervult dit land met gif en zet mensen tegen elkaar op. 
Hoi daar mee op. We stemmen tegen die motie.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw KELLER: De PvdD heeft geen stemverklaring. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont voor een 

stemverklaring.  
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De heer EGGERMONT: Met betrekking tot agendapunt 20 willen we aangeven dat 
we blij zijn met het vrijgeven van de geheimhouding, maar ook nog eens aangeven dat er 
volgens ons een toezegging is van de Gedeputeerde Staten dat wij voor het einde van 
maart een overzicht zouden krijgen van alle geheime stukken en daar zou ik opnieuw 
aandacht voor willen vragen.  

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

stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wij hebben een stemverklaring bij motie 34. 

Daar zullen wij voor stemmen hoewel wij niet zijn van het uitsluiten van gebieden met 
individuele besluiten, dat hoort bij de RES-sen thuis. Maar om te voorkomen dat er dubbele 
opbrengsten plaatsvinden bij het omzetten van landbouwgrond naar natuur en vervolgens 
het volgende jaar een zonnepark zullen wij deze steunen.  

Bij motie 36, ieder mens is voor ons gelijk voor zijn schepper en discriminatie en 
racisme in de sport is soms aanwezig en moet dan ook aangepakt worden. Wij zullen daar 
voor stemmen, met inachtneming dat dat natuurlijk ook geldt voor antisemitisme.  

Ik heb genoten van het stukje vlees bij het eten dus wij zullen tegen de opgewarmde 
prak van de motie Carnivoor? Geef het door! stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw HOEK: Ik heb twee stemverklaringen. De ene is motie 36. Wij zijn tegen 

iedere discriminatie en vinden het niet goed als een bepaalde groepering of wat dan ook 
geïsoleerd wordt en verheven wordt boven de andere dus daarom zullen wij tegen 
stemmen.  

En wij stemmen tegen de motie Carnivoor omdat wij vinden dat we zelf moeten 
kunnen kiezen wat je eet en dat je niet gedwongen wordt om een bepaald soort eten te 
moeten eten wat je niet wilt. We willen de vrijheid en de keuze hebben, voor jezelf, om te 
eten wat je wilt. Dat kan best vegetarisch zijn, maar dan kies je er zelf voor.  

 
De VOORZITTER: Klopt dat alle stemverklaringen die u hebt willen geven zijn 

gegeven? Prima.  
 
22.  
Stemming 

 
 De VOORZITTER: Dan gaan we vervolgens over tot de daadwerkelijke 
besluitvorming.  
 

12. 
Statenvoorstel Instrumentenkader uitvoering groene contour 

(PS2021RGW01) 
 

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, SP, SGP en 50PLUS voor en 
PVV en PvdD tegen is aangenomen.  
 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 
Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021RGW01.  
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 Aan de orde is de stemming over de motie M31 van de leden Van Elteren 
(GroenLinks), Krijgsman (PvdA), Westerlaken (CDA) en De Haan (ChristenUnie). 
 

De VOORZITTER constateert dat motie M31 is aangenomen met de stemmen 
van GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP en 50PLUS voor en VVD, JA21, 
D66, PVV en SGP tegen. 
 

Aan de orde is de stemming over de motie M32 van de leden Van Elteren 
(GroenLinks), Krijgsman (PvdA), De Haan (ChristenUnie) en De Widt (D66). 
 

De VOORZITTER constateert dat motie M32 is aangenomen met de stemmen 
van GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP, SGP en 50PLUS voor en 
VVD, JA21 en PVV tegen.  
 
 Aan de orde is de stemming over de motie M33 van de leden Van Gilse (VVD) en 
Dinklo (JA21).  
 
 De VOORZITTER constateert dat motie M33 is aangenomen met de stemmen 
van VVD, JA21, CDA, PvdA, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, D66, 
ChristenUnie, PvdD en SP tegen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M34 van het lid Dinklo. 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M34 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, PVV, PvdD, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, 
ChristenUnie en SP tegen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M35 van de leden Krijgsman (PvdA), 

Van Elteren (GroenLinks), Dinklo (JA21) en De Haan (ChristenUnie). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie M35 is aangenomen met de stemmen 

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

 
13. 
Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023 (PS2021RGW02) 
 
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, PvdD, SP, en 50PLUS voor en JA21, 
PVV en SGP tegen is aangenomen.  

 
14. 
Statenvoorstel Beleidskader sport en bewegen 2021-2025 ‘Sport en bewegen 

geeft nieuwe energie’ (PS2021BEM06) 
 
De VOORZITTER: Bij agendapunt stemmen we eerst over het besluit, het 

beleidskader sport en bewegen 2021-2025. 
 
Aan de orde is de stemming over het Statenvoorstel.  
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De VOORZITTER constateert dat het Statenvoorstel met de stemmen van 

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM06.  
 
Aan de orde is de stemming over de motie M36 van de leden Suna (PvdA), Karataş 

(GroenLinks), Veen (D66), Keller (PvdD), Welschen (CDA) en Bittich (Lijst Bittich). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie M36 is aangenomen met de stemmen 

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

 
15.  
Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023 (PS2021RGW02) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A36 van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks), De Widt (D66), Eggermont (SP) en De Haan 
(ChristenUnie). 

 
De VOORZITTER constateert dat het amendement met algemene stemmen is 

aangenomen. 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A37 van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks) en De Widt (D66). 
 
De VOORZITTER constateert dat het amendement is aangenomen met de 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A38 van de leden Van den 

Dikkenberg (SGP), Van Elteren (GroenLinks), De Widt (D66), De Haan (ChristenUnie). 
 
De VOORZITTER constateert dat het amendement is aangenomen met de 

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

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021RGW02, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van amendementen A36, A37 en A38 aangebrachte 
wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M37 van de leden Keller (PvdD) en Van 

Elteren (GroenLinks).  
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De VOORZITTER constateert dat de motie M37 is verworpen met de stemmen van 

GroenLinks, D66, PvdA (3), ChristenUnie (2), PvdD en SP (1) voor en VVD, JA21, CDA, 
PvdA (1), ChristenUnie (2), PVV, SP (1), SGP en 50PLUS tegen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M38 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), Van Elteren (GroenLinks), De Widt (D66) en De Haan (ChristenUnie). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie M38 is aangenomen met stemmen van  
GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP, SGP en 50PLUS voor en 

VVD, JA21 en PVV tegen.  
 
16.  
Statenvoorstel Kaderstelling governance recreatieschappen (PS2021BEM09) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement 39A van de leden Groen 

(GroenLinks), De Haan (ChristenUnie), Welschen (CDA) en Janssen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat het amendement A39A is aangenomen met de 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A41 van het lid Van den 

Dikkenberg.  
 
De VOORZITTER constateert dat het amendement A41 is aangenomen met 

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

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

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM09, met inachtneming van 
de daarin als gevolg van aanneming van amendementen A39A en A41 aangebrachte 
wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M39 van de leden Janssen (VVD), Hoek 

(50PLUS) en Weyers (JA21). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie M39 met algemene stemmen is 

aangenomen.  
 
Aan de orde is de stemming over motie M40 van de leden Janssen (VVD), Hoek 

(50PLUS), Weyers (JA21) en Van den Dikkenberg (SGP). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie met algemene stemmen is 

aangenomen.  
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17. 
Actualiteitenmotie Houd de opwaardering van de NRU op het juiste Spoor  
 
Aan de orde is de stemming over de motie M41A van het lid De Jager (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie is verworpen met stemmen van VVD, 

JA21, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD 
en SP tegen.  

 
18. 
Statenvoorstel participatieplan Nieuwe OV concessie 2025 (PS2021MM04) 
 
Aan de orde is de stemming over amendement A42 van de leden Veen (D66), 

d’Hondt (PvdA), Oude Wesselink (GroenLinks), Eggermont (SP), Wijntjes (CDA), Keller 
(PvdD), Hoek (50PLUS) en Bittich (Lijst Bittich). 

 
De VOORZITTER constateert dat het amendement A42 is aangenomen met 

stemmen van GroenLinks, JA21, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PVV, PvdD, SP, SGP en 
50PLUS voor en VVD 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, PVV, PvdD, SGP en 50PLUS voor 
en SP tegen is aangenomen.  

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM04, met inachtneming van de 
daarin als gevolg van aanneming van amendement A42 aangebrachte wijzigingen.  

 
19. 
Statenvoorstel Verlengen studiefase Programma Toekomst N201 

(PS2021MM01) 
 
Aan de orde is de stemming over het amendement A43 van de leden De Jager 

(VVD) en Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat het amendement A43 is verworpen met stemmen 

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

 
 Aan de orde is de stemming over het amendement A44 van de leden De Jager 
(VVD) en Hoek (50PLUS). 
 
 De VOORZITTER constateert dat het amendement A44 is verworpen met de 
stemmen van VVD, JA21, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA, 
ChristenUnie, PvdD en SP tegen.  
 
 Aan de orde is de stemming over het Statenvoorstel.  
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 De VOORZITTER constateert dat het Statenvoorstel met de stemmen van 
GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD en SP voor en VVD, JA21, PVV, SGP 
en 50PLUS tegen is aangenomen. 
 

Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 
Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM01.  
 

Aan de orde is de stemming over de motie M42 van de leden Wijntjes (CDA), De 
Jager (VVD) en Hoek (50PLUS).  
 

De VOORZITTER constateert dat de motie M42 is verworpen met de stemmen van 
VVD, JA21, CDA, PVV, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, 
PvdD en SP tegen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M43 van de leden Van den Dikkenberg 

(SGP), De Jager (VVD en Hoek (5-plus). 
 
De VOORZITTER constateert dat de motie M43 is verworpen met de stemmen van 

VVD, JA21, PVV, PvdD, SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, CDA, D66, PvdA en 
ChristenUnie tegen.  

 
22.  
Sluiting 

 
De VOORZITTER: Dames en heren dan zijn we door de besluitvorming bij onze 

Statenvergadering heen en zijn we aan het einde gekomen van onze vergadering. Een 
lange vergaderdag maar ik denk ook een goede en productieve vergaderdag met elkaar. 
Heel veel dank daarvoor. Ik wens u, voor wat er nog van resteert een hele fijne avond toe 
en ik hoop u snel weer te zien. Tot dan, dank u wel.  
 
 De VOORZITTER sluit de vergadering om 22.33 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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