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Bladwijzer 
op de notulen van Provinciale Staten van Utrecht 
Vergadering 9 december 2020 
 
 
BESTUUR, EUROPA EN MIDDELEN 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 27oktober 2020, dienst/sector Bedrijfsvoering, nummer PS2020BEM23, inzake ophef-
fing geheimhouding Interne Benchmarksheet. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM23 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2020, dienst/sector Bedrijfsvoering, nummer PS2020BEM22, inzake 
slotwijziging 2020. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM22 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 november 2020, dienst/sector Statengriffie, nummer PS2020BEM21, inzake Re-
glement van Orde, protocol geheimhouding en mandaat griffier. 
Daartoe besloten   
PS2020BEM21 
 
Amendement A58, ingediend door de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks, inzake Reglement van Orde – artikel 48 
lid 3 – agenderen op basis van zetelaantal. 
Het amendement is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A59, ingediend door de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks, inzake Reglement van Orde – artikel 72 – 
apart vergadermoment bij veel insprekers. 
Het amendement is ingetrokken. 
Daartoe besloten   
 
 
FINANCIËLE AUDIT COMMISSIE. 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 november 2020, dienst/sector Griffie, nummer PS2020FAC10, inzake vaststelling 
fractieverantwoordingen  periode Q2 2019 t/m Q2020. 
Daartoe besloten   
PS2020FAC10 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 november 2020, dienst/sector BDV, nummer PS2020FAC08, inzake treasurystrate-
gie voor het aantrekken van leningen. 
Daartoe besloten   
PS2020FAC08 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 oktober 2020, dienst/sector CCO, nummer PS2020FAC07, inzake kader integraal 
risicomanagement 2020 en Kernnota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020. 
Daartoe besloten   
PS2020FAC07 
 
Amendement A57, ingediend door de fractie van de SP, inzake reserve weerstandsvermogen niet dubbelop. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2020, dienst/sector BDV, nummer PS2020FAC09, inzake wijziging fi-
nanciële verordening. 
Daartoe besloten   
PS2020FAC09 
 
Amendement A47, ingediend door de fractie van de VVD, inzake financiële kengetallen 1. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A48, ingediend door de fractie van de VVD, inzake financiële kengetallen 2. 
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Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A49, ingediend door de fractie van de VVD, inzake grote projecten 2. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A50, ingediend door de fractie van de VVD, inzake grote projecten II. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A51, ingediend door de fractie van de VVD, inzake incidenteel / structureel. 
Het amendement is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A52, ingediend door de fractie van de VVD, inzake indeling programmabegroting. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A53, ingediend door de fractie van de VVD, inzake kadernota. 
Het amendement is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A54A, ingediend door de fractie van de VVD, inzake P&C cyclus. 
Het amendement is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A55, ingediend door de fractie van de SGP, inzake structureel sluitende begroting. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
Amendement A56, ingediend door de fractie van de SGP, inzake actief reageren op verslechteringen. 
Het amendement is verworpen. 
Daartoe besloten   
 
 
RUIMTE, GROEN EN WATER. 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 november 2020, dienst/sector SLO, nummer PS2020RGW11, inzake definitief 
vastleggen IGP-reserve voor Langs Eem en Spoor/Kop van Isselt. 
Daartoe besloten   
PS2020RGW11 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 november 2020, dienst/sector SLO, nummer PS2020RGW12, inzake inpassings-
plan 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen'. 
Daartoe besloten   
PS2020RGW12 
 
Motie M127, ingediend door de fractie van D66, inzake extra geluidsreducerende maatregelen. 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Motie M128A, ingediend door de fractie van de SGP, inzake veiligheid voor alles. 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
 
STATEN (provinciale) 
 
Vaststelling agenda. 
 
Vaststellen van de notulen van de statenvergadering van 11 november en 12 november 2020. 
 
Lijst met moties en termijnagenda Provinciale Staten. 
 
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2020, dienst/sector SGU, nummer PS2020PS15, inzake bekrachtiging ge-
heimhouding statenbrief Nationaal Groeifonds. 
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Daartoe besloten   
PS2020PS15 
 
Motie M125 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van het CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PVV, 
SP, PvdD, 50Plus, Lijst Bittich, PvdA, OSU en D66, inzake houd de dienstapotheek in Amersfoort. 
De motie is aanvaard. 
Daartoe besloten   
 
Motie M126 vreemd aan de orde van de dag, ingediend door de fracties van de PVV, SGP, PvdD, 50Plus en OSU, inzake 
achterkamertjes en luchtfietserij zijn geen basis voor gezonde groei Metropoolregio Utrecht. 
De motie is aanvaard. 
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 18 november 2020. 
 
Voordat wij kunnen beginnen met de vergadering, zal de griffier uw aanwezigheid vaststellen.  
 
Vaststellen van de aanwezigheid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 
 
Wij kunnen vaststellen dat Provinciale Staten compleet zijn. Dat is prachtig voor de besluitvorming. 
 
Aan het begin van de vergadering zal ik er kort bij stilstaan dat onze notulisten de heer Jan Assink en 
de heer Frans Rijper van het Verslagbureau Veluwe vanavond voor het laatst bij ons zijn om de sta-
tenvergadering te verslaan. In de commissievergadering hebben wij aandacht besteed aan de notulisten 
van de commissievergadering. Na een periode van 22 jaar wordt er van verslagbureau gewisseld. Dat 
betekent dat wij enigszins weemoedig de heer Assink en de heer Rijper uitzwaaien in deze provinciale 
statenvergadering. Dat in een tijd dat wij elkaar fysiek niet kunnen zien. Dat doet niks af aan onze gro-
te dank aan beide heren en het Verslagbureau Veluwe voor de jarenlange trouwe verslaglegging van 
onze Provinciale Statenvergaderingen. Het is altijd uitstekend verlopen. De statenvergaderingen ken-
merken zich in Utrecht vanzelfsprekend door korte besluitvorming en lange beraadslagingen. Het is 
altijd een hele klus om dat op een goede manier aan het papier toe te vertrouwen. Dat is altijd zo ge-
beurd. Onze dank aan u is bijzonder groot. Wij wensen u alle goeds in het vervolg van uw carrière. 
Wellicht zien wij elkaar ooit nog weer eens in de bestuurlijke wereld terug. Heel veel dank voor uw 
inzet. (applaus) 
 
Vaststellen agenda. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda aldus ge-
wijzigd vast.  
 
Vaststellen van de notulen van de statenvergadering van 11 november en 12 november 2020. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de notulen van de 
vergaderingen van 11 november en 12 november 2020 ongewijzigd vast. 
 
Lijst met moties en termijnagenda Provinciale Staten. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 
voorgestelde aangepaste wijzen van afdoening. 
 
Statenvoorstel opheffing geheimhouding Interne Benchmarksheet. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel opheffing geheimhouding Interne Benchmarksheet, PS2020BEM23. 
 
Statenvoorstel slotwijziging 2020. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel slotwijziging 2020, PS2020BEM22 
 
Statenvoorstel definitief vastleggen IGP-reserve voor Langs Eem en Spoor/Kop van Isselt. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel definitief vastleggen IGP-reserve voor Langs Eem en Spoor/Kop van Isselt, 
PS2020RGW11. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/PS2020PS-Verslag-Statenbrede-voorbereidende-vergadering-11-november-2020.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Lange-Termijn-Planning-Statenvergadering-versie-december-2020.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/10:30/PS2020BEM23-02-Ontwerpbesluit-Opheffing-geheimhouding-Interne-Benchmarksheet-MTO-2018.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/10:30/PS2020BEM22-02-Ontwerpbesluit-Slotwijziging-2020.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-definitief-vastleggen-IGP-reserve-voor-Langs-Eem-en-Spoor-Kop-van-Isselt-PS2020RGW11/PS2020RGW11-02-Ontwerpbesluit-Langs-Eem-e
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Statenvoorstel vaststelling fractieverantwoordingen  periode Q2 2019 t/m Q2020. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel vaststelling fractieverantwoordingen  periode Q2 2019 t/m Q2020, PS2020FAC10. 
 
Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding statenbrief Nationaal Groeifonds. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding statenbrief Nationaal Groeifonds, PS2020PS15. 
 
De VOORZITTER: De beraadslagingen over de agendapunten 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 hebben van 
middag plaatsgevonden. Deze gaan wij uitsluitend in de stemmingen naar voren laten komen. Om dat 
op een goede manier ordelijk te doen en te laten herbevestigen of moties en amendementen daadwer-
kelijk zijn ingediend, loop ik de moties en amendementen een voor een door en vraag de indiener of de 
indiening wordt gehandhaafd. Daarna gaan wij over tot stemverklaringen en de stemmingen.  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag houd de dienstapotheek in Amersfoort, ingediend door 
CDA e.a. 
 
De VOORZITTER: Agendapunt 10 betreft de motie vreemd aan de orde van de dag houd de dienst-
apotheek in Amersfoort, ingediend door het CDA en andere partijen. Mijnheer Boswijk, handhaaft u 
deze motie? 
 
De heer Boswijk (CDA): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie. 
 
Motie M125 vreemd aan de orde van de dag (ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PVV, SP, PvdD, 
50Plus, Lijst Bittich, PvdA, OSU, D66): houd de dienstapotheek in Amersfoort 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020; 
 
constaterende dat: 
• de dienstapotheek Eemland sinds 2003 de spoedzorg in de regio Amersfoort regelt; 
• mensen uit de regio Amersfoort – dat is onder andere Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, 

Soest en Woudenberg (ca 290 .000 inwoners) – hier 's avonds en in het weekend terecht kunnen 
voor hun medicijnen; 

• de dienstapotheek Eemland per 1 januari 2021 dreigt te verdwijnen uit de regio Amersfoort als 
gevolg van het opzeggen van het contract door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Ze-
kerheid; 

• als alternatief de dienstapotheek in Utrecht de medicijnen voortaan bij mensen thuis gaat bezor-
gen; 

• de apothekerscoöperatie Eemland ernstige zorgen heeft over de gevolgen die dit zal hebben voor 
de kwaliteit van de geleverde spoedzorg; 

• het Zorginstituut op 17 jan 2020 als advies aan VWS heeft meegegeven1 dat er een door een apo-
theek beheerde medicatie-uitgiftepunt in de directe nabijheid van elke HAP en SEH is van waar-
uit de patiënt 24/7 medicatie tot in ieder geval de eerstvolgende werkdag mee kan krijgen; 

• het bezorgen van medicijnen leidt tot onwenselijke situaties zoals wachttijd bij pijnmedicatie die 
in crisissituaties heel snel ingenomen dient te worden of geen tot matige uitleg van het gebruik 
van medicijnen; 

• dit ongetwijfeld leidt tot meer druk op de (dure) spoedeisende hulp en ambulance; 
• toegankelijke en kwalitatief goede zorg van belang is voor alle inwoners van de provincie 

Utrecht; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/10:30/PS2020FAC10-02-Ontwerpbesluit-Vaststelling-Fractieverantwoordingen-Q2-2019-tot-en-met-Q1-2020-aangepast.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/10:30/PS2020PS15-02-Ontwerpbesluit-Bekrachtiging-geheimhouding-Statenbrief-Nationaal-Groeifonds.pdf
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• de minister door de Tweede Kamer middels de op 10 november 2020 unaniem bij handopsteken 
aangenomen motie 29247-322 opgeroepen wordt het regionale bestuur bij aanpassingen van het 
aanbod aan acute zorg te consulteren; 

 
verzoeken het college om: 
• in een brief per ommegaande aan de minister aan te geven dat het vertrek van de dienstapotheek 

voor de provincie Utrecht niet acceptabel is, omdat circa 290.000 inwoners van onze provincie 
er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan; 

• en de minister te verzoeken te bemiddelen tussen de partijen, met als doel om de dienstapotheek 
in Amersfoort te behouden. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
1 Rapport Kwaliteitskader Spoedzorgketen 17 januari Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland. 
 
De VOORZITTER: De motie vreemd aan de orde van de dag wordt toegevoegd aan het statensysteem 
en maakt deel uit van de beraadslaging.  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag achterkamertjes en luchtfietserij zijn geen basis voor ge-
zonde groei Metropoolregio Utrecht, ingediend door PVV e.a. 
 
De VOORZITTER: Agendapunt 11 betreft de motie vreemd aan de orde van de dag achterkamertjes 
en luchtfietserij zijn geen basis voor gezonde groei Metropoolregio Utrecht, ingediend door de PVV 
e.a. Mijnheer Dercksen, handhaaft u deze motie? 
 
De heer Dercksen (PVV): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie. 
 
Motie M126 vreemd aan de orde van de dag (PVV, SGP, PvdD, 50Plus, OSU): achterkamertjes en 
luchtfietserij zijn geen basis voor gezonde groei Metropoolregio Utrecht 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020, ter bespreking van de mo-
tie vreemd aan de orde van de dag; 
 
constaterende: 
• dat de media berichtten over de indiening van de propositie door de provincie Utrecht, samen 

met andere overheden, voor het Nationaal Groeifonds; 
• dat PS, wederom, slechts achteraf geïnformeerd is en zich dan ook geen oordeel heeft kunnen 

vormen; 
• dat de mede door de provincie Utrecht aangelegde Uithoflijn de duurste tramverbinding per me-

ter is ter wereld (alleen de tram in Jeruzalem bleek duurder, maar die lijn bevat ook nog een 
brugverbinding); 

• dat de Uithoflijn, maar ook de Sunijlijn, grote financiële impact heeft op de provincie en dat de 
Randstedelijke Rekenkamer naar aanleiding van het debacle bij het vergunningverleningtraject 
bij de "Vernieuwde Regionale Tramlijn" reeds onderzoek doet; 

• dat tijdens de debatten over de Uithoflijn breed de wens is geuit om alvorens opnieuw aan derge-
lijke projecten te beginnen de fundamentele vraag dient te worden beantwoord of de provincie 
wel voldoende geëquipeerd is om de regie te voeren over zowel de aanleg als de exploitatie van 
dergelijke tram- of lightrailverbindingen; 

 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
• om met Provinciale Staten in overleg te treden terzake de gehele vervoerproblematiek, meer in 

het bijzonder de keuzes die de provincie wenst te maken omtrent het type openbaar vervoer; 
• met Provinciale Staten het gesprek aan te gaan over de vraag of het aanleggen van tram- of 

lightrailverbindingen, past binnen de competenties van de provincie; 
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• met Provinciale Staten in gesprek te gaan over de positie van het trambeheer in de provinciale 
organisatie; 

• totdat over deze zaken door PS is besloten hieromtrent geen nadere stappen te ondernemen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie vreemd aan de orde van de dag wordt toegevoegd aan het statensysteem 
en maakt deel uit van de beraadslaging.  
 
Statenvoorstel inpassingsplan 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen'. 
 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 12 statenvoorstel inpassingsplan spooronderdoorgang 
N226 Maarsbergen. Daarvoor zijn een tweetal moties ingediend. De motie M127 is ingediend door 
D66. Mijnheer De Droog, handhaaft u deze motie? 
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie. 
 
Motie M127 (D66): extra geluidsreducerende maatregelen 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020; 
 
constaterende dat: 
• PS wordt gevraagd in te stemmen met het Inpassingsplan Spoorwegonderdoorgang N226 

Maarsbergen; 
• bij een positief besluit 40 woningen in de directe omgeving van het project de ondergrens uit de 

Wet geluidshinder, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van het wegverkeer, overschreden 
wordt; 

• er naar gestreefd moet worden om bij ontwikkelingen onder de voorkeurswaarde te blijven om de 
burger te beschermen tegen te veel geluidshinder; 

 
overwegende dat: 
• de provincie Utrecht een Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 heeft vastgesteld om geluids-

overlast tegen te gaan; 
• er op 13 maart 2017 unaniem door PS een motie is aangenomen 'Hart voor Maarsbergen' waar-

in GS wordt verzocht optimale bescherming tegen geluids- en fijnstofoverlast m.n. voor de bewo-
ners van de Engweg te bieden; 

• verdere geluidsmaatregelen planologisch binnen het PIP mogelijk zijn; 
 
verzoeken het college van GS: 
• met ProRail als aanbestedende partij in dialoog te treden om extra geluidreducerende maatrege-

len onderdeel van de gunningscriteria bij de aanbesteding te maken, met als doel het verder te-
rugbrengen van de geluidsoverlast binnen de kaders van het PIP; 

• over de mogelijkheden en voortgang hiervan PS tijdig te informeren. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de be-
raadslaging. 
De motie M128A is ingediend door de SGP. Mijnheer Van den Dikkenberg, handhaaft u deze motie? 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP) Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven deze motie. 
 
Motie M128A (SGP): veiligheid voor alles 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-Inpassingsplan-Spooronderdoorgang-N226-Maarsbergen-PS2020RGW12/PS2020RGW12-02-Ontwerpbesluit-inpassingsplan-Spooronderdoorgang
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020, ter bespreking van het Sta-
tenvoorstel Inpassingsplan 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen'; 
 
constaterende dat: 
veel van de aanbevelingen in deze veiligheidsaudit zijn doorgeschoven naar de volgende fase; 
 
overwegende dat: 
• het voor de Staten van belang is de veiligheid van dit infrastructuurproject te kunnen waarbor-

gen; 
• dit met de huidige stand van zaken niet overtuigend kan worden vastgesteld; 
 
roepen het college op: 
in de volgende fase de verwerking van de resterende aanbevelingen van de veiligheidsaudit ter infor-
matie aan de Staten voor te leggen alvorens tot aanbesteding over te gaan. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: De motie wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van de be-
raadslaging. 
 
Statenvoorstel Treasurystrategie voor het aantrekken van leningen. 
 
De VOORZITTER: Dit voorstel wordt in stemming gebracht. 
 
Statenvoorstel Kader integraal risicomanagement 2020 en Kernnota weerstandsvermogen en ri-
sicobeheersing 2020. 
 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij agendapunt 14, kader integraal risicomanagement 2020 en kernno-
ta weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020. Het amendement A57 is ingediend door de SP. Me-
vrouw Poppe, handhaaft u dit amendement? 
 
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement. 
  
Amendement A57 (SP): reserve weerstandsvermogen niet dubbelop 
 
Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 9 december 2020, ter bespreking van het agendapunt "Ka-
der integraal risicomanagement 2020 en Kernnota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020"; 
 
constaterende dat: 
• het totaalbedrag waarover de provincie risico loopt (momentopname) 140 miljoen euro be-

draagt; 
• niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen; 
• met behulp van Monte Carlo simulatie het benodigde weerstandsvermogen bij een bepaald ze-

kerheidsniveau berekend kan worden; 
 
overwegende dat: 
• het door Provinciale Staten gewenste zekerheidsniveau bepalend is voor het benodigde weer-

standsvermogen; 
• bij een zekerheid van 90% het benodigde vermogen 25,3 miljoen euro is en bij een zekerheid van 

95% het benodigde vermogen 28,5 miljoen euro; 
• 140 miljoen euro nodig is voor een zekerheid van 100%; 
• een ratio van 1,4 of 2,0 niet zo veel meer zekerheid geeft, 96, 97, 98%?; 
• de werkelijke ratio weerstandsvermogen veel hoger ligt dan het vermogen in alleen de reserve 

weerstandsvermogen; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-Treasurystrategie-voor-het-aantrekken-van-leningen-PS2020FAC08/PS2020FAC08-02-Ontwerpbesluit-Treasurystrategie-voor-het-aantre
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-Kader-integraal-risicomanagement-2020-en-Kernnota-weerstandsvermogen-en-risicobeheersing-2020-PS2020FAC07/PS2020FAC07-02-Ontwe
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-Kader-integraal-risicomanagement-2020-en-Kernnota-weerstandsvermogen-en-risicobeheersing-2020-PS2020FAC07/PS2020FAC07-02-Ontwe
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• het decimaalteken in Nederland de komma is; 
 
besluiten: 
• beslispunt 3 onder e te wijzigen in:  
 "De ratio weerstandsvermogen van de provincie Utrecht ligt op 1,0"; 
• beslispunt 3 onder f te wijzigen in: 
 "Aan het einde van het kalenderjaar het overschot in de reserve weerstandsvermogen (het deel 

van deze reserve waarmee deze reserve boven de ratio weerstandsvermogen van 1,0 komt te lig-
gen) voor maximaal 25% af te romen of aan te vullen om te voldoen aan de ratio weerstandsver-
mogen van 1,0. 

 
De VOORZITTER: Het amendement wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel uit van 
de beraadslaging.  
 
Statenvoorstel wijziging financiële verordening. 
 
De VOORZITTER: Dan kom ik bij het agendapunt 15, statenvoorstel wijziging financiële verorde-
ning. Ik begin met het amendement A47, ingediend door de VVD. Mijnheer Van Schie, handhaaft u 
dit amendement? 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven de amendementen A47 tot en 
met A54A. 
 
Amendement A47 (VVD): financiële kengetallen 1 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
in het voorstel van het college twee indicatoren over de belastingcapaciteit zijn opgenomen zijn, C1 en 
C2; 
 
overwegende dat: 
• de indicatoren niet logisch consistent en congruent zijn, hetzelfde belastingtarief kan tot twee 

verschillende scores leiden; 
• indicator C1 is met behulp van een wettelijk voorschrift is voorgeschreven; 
 
wijzigen de verordening als volgt: 
 "Indicator C2 uit artikel 10 Financiële stabiliteit wordt geschrapt. 
 
 
Amendement A48 (VVD): financiële kengetallen 2 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
het college voorstelt drie classificaties per kengetal te gebruiken (gezond, neutraal, risicovol); 
 
overwegende dat: 
• de vlag neutraal de lading niet dekt; 
• indien de indicatoren zich in het gele vlak bevinden, extra aandacht en behoedzaamheid nodig 

zijn; 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/20:00/Statenvoorstel-wijziging-financiele-verordening-PS2020FAC09/PS2020FAC09-02-Ontwerpbesluit-wijziging-financiele-verordening.pdf
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wijzigen de verordening als volgt: 
 "De status 'neutraal' in art.10 wordt gewijzigd in 'aandacht'". 
 
 
Amendement A49 (VVD): grote projecten 2 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
• in de conceptverordening staat beschreven dat GS een voorstel doet over welke complexe pro-

jecten aanvullende informatie opgenomen wordt in de begroting en de jaarrekening; 
• in de nota investeren, waarderen en exploiteren is vastgelegd dat investeringen met een krediet 

vanaf € 10 miljoen opgenomen; 
 
overwegende dat: 
eenduidigheid tussen de verschillende documenten en definities van belang is; 
 
wijzigen artikel 5 lid 3 van de verordening als volgt: 
 "In de kadernota wordt door Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan over welke (complexe) 

projecten aanvullende informatie in de paragraaf projecten in de begroting en jaarrekening van 
het betreffende begrotingsjaar wordt opgenomen. In ieder geval wordt aanvullende informatie 
opgenomen over investeringen zoals gedefinieerd in de nota investeren, waarderen en exploite-
ren." 

 
 
Amendement A50 (VVD): grote projecten II 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
in de nota investeren, waarderen en exploiteren is opgenomen dat voor investeringen vanaf € 10,- mil-
joen bruto een apart voorstel aan de Staten worden voorgelegd; 
 
overwegende dat: 
eenduidigheid tussen de verschillende documenten van belang is; 
 
wijzigen de verordening als volgt: 
• nieuw artikel 6 lid 2 wordt toegevoegd, luidende als volgt: 
 "Voor kredieten boven de grenswaarde als opgenomen in de nota investeren, waarderen en ex-

ploiteren wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de PS." 
• de overige leden van artikel 6 te hernummeren. 
 
 
Amendement A51 (VVD): incidenteel / structureel 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
het college is art. 1s een heldere definitie geeft van richtlijnen en uitzonderingen t.a.v. het onderscheid 
structureel en incidenteel; 
 
overwegende dat: 
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de toevoeging van de asterisk de definities voor meerdere uitleg vatbaar maken; 
 
wijzigen de verordening als volgt: 
 "Op de hoofdrichtlijnen zijn onderstaande uitzonderingen van toepassing: 
 • Meerjarige tijdelijke geldstromen, en de daarmee samenhangende lasten, waarvan de ein-

digheid vastligt d.m.v. een staten- of toekenningsbesluit -> incidenteel; 
 • Onttrekkingen dekkingsreserves, en de daarmee samenhangende lasten -> structureel" 
 
 
Amendement A52 (VVD): indeling programmabegroting 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
de indeling van de programma's in de programmabegroting niet wettelijk vastligt en de provincie gaat 
over zijn eigen indeling; 
 
overwegende dat: 
• Provinciale Staten vanuit de kaderstellende rol eigenaar en eindgebruiker van de programma en 

het jaarverslag zijn; 
• de programmadoelstellingen, beleidsdoelen en meerjarendoelen idealiter aansluiten op de be-

leidsprioriteiten zoals die door PS worden vastgelegd en dus kunnen wijzigen als de politieke 
prioriteiten wijzigen; 

 
wijzigen artikel 2 lid 1 van de verordening als volgt: 
 "Provinciale Staten stellen na elke verkiezingen van Provinciale Staten de programma-indeling 

vast, inclusief programmadoelstellingen, beleidsdoelen en meerjarendoelen." 
 
 
Amendement A53 (VVD): kadernota 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
• ook in verkiezingsjaren prijsontwikkelingen en andere indexeringen kunnen optreden; 
• een kadernota uitgebreider of beperkter van omvang kan zijn; 
 
wijzigen artikel 5 lid 1 van de verordening als volgt: 
 "Gedeputeerde Staten bieden voor het zomerreces voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de 

kadernota betrekking heeft aan Provinciale Staten de kadernota ter vaststelling aan, met een 
voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar en de meerja-
renraming. In een verkiezingsjaar van Provinciale Staten kan het college van GS ervoor kiezen 
een beperktere, beleidsarme kadernota uit te brengen en informeert PS hierover." 

 
 
Amendment A54A (VVD):  P&C Cyclus 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter behandeling 
van het statenvoorstel "Wijziging Financiële verordening"; 
 
constaterende dat: 
de planning- en controlcyclus niet in de verordening is opgenomen; 
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overwegende dat: 
Provinciale Staten vanuit de kaderstellende rol eigenaar en eindgebruiker van de P&C-cyclus zijn; 
 
wijzigen de verordening als volgt: 
 "Nieuw artikel 3 Planning & Controlcyclus 
 a. De Planning- en Controlcyclus bestaat uit de programmabegroting, het jaarverslag en de 

jaarrekening, de kadernota, de zomernota en de slotwijziging. Het college van GS kan 
daarnaast tussentijds extra rapportages verstrekken. GS publiceert de P&C-stukken elec-
tronisch uiterlijk 1 week na het versturen van de stukken aan PS. 

 b. Via de bestuurlijke planning bieden Gedeputeerde Staten overzicht in de data voor het aan-
bieden van de bij 3a genoemde P&C-documenten." 

 
De VOORZITTER: De amendementen A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54A worden toege-
voegd aan het statensysteem en maken deel uit van de beraadslaging. Klopt het dat het amendement 
A54A is gewijzigd naar aanleiding van de beraadslagingen met de gedeputeerde? 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Dat is correct. 
 
De VOORZITTER: Het amendement A55 is ingediend door de SGP. Mijnheer Van den Dikkenberg, 
handhaaft u dit amendement? 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (SGP): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement, 
evenals het amendement A56. 
 
Amendement A55 (SGP): structureel sluitende begroting 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020; 
 
gehoord de beraadslaging over het statenvoorstel wijziging financiële verordening; 
 
constaterende dat: 
• incidentele lasten in praktijk soms meerdere jaren opvolgend zijn; 
• deze incidentele lasten daarmee een structureel karakter krijgen; 
 
overwegende dat: 
• structurele lasten door structurele inkomsten gedekt moeten worden; 
• structurele begrotingen ten goede komen aan de continuïteit van de provincie; 
 
besluiten: 
aan artikel 1 lid s onder hoofdrichtlijn 1 toe te voegen: 
 "baten en lasten die onder een zelfde programmanaam zich reeds 3 jaar voordoen en 2 jaar 

vooruit zich voordoen 4  structureel." 
 
 
Amendement A56 (SGP): actief reageren op verslechteringen 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 december 2020; 
 
gehoord de beraadslagingen over het statenvoorstel wijziging financiële verordening; 
 
constaterende dat: 
het automatisch handelingskader bij een slechte financiële situatie vervalt; 
 
overwegende dat: 
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• de provincie gebaat is bij een goede terugvalvoorziening bij financiële risico's; 
• GS hier automatisch op moet acteren om de financiële situatie gezond te houden; 
 
voegen toe aan artikel 10: 
 "Indien 1 of meerdere kentallen in 'risicovol' vallen, onderneemt GS automatisch actie richting 
PS met een actieplan om de betreffende kentallen zo spoedig mogelijk in neutraal te laten uitkomen."  
 
De VOORZITTER: De amendementen A55 en A56 worden toegevoegd aan het statensysteem en ma-
ken deel uit van de beraadslaging.  
 
Statenvoorstel Reglement van Orde, protocol geheimhouding en mandaat griffier. 
 
De VOORZITTER: Aan de orde is agendapunt 16, statenvoorstel Reglement van Orde, protocol ge-
heimhouding en mandaat griffier. Het amendement A58 is ingediend door de ChristenUnie en Groen-
Links. Mevrouw Rikkoert, handhaaft u dit amendement? 
 
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Wij handhaven dit amendement. 
 
Amendement A58 (ChristenUnie, GroenLinks): Reglement van Orde – artikel 48 lid 3 – agenderen 
op basis van zetelaantal 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020, ter bespreking 
van het Reglement van Orde; 
 
constaterende dat: 
in de voorgestelde tekst in theorie vier éénpersoonsfracties wel een voorstel op de commissieagenda 
kunnen agenderen, maar de huidige twee grootste fracties met vier maal zoveel zetels dat volgens de 
voorgestelde tekst niet kunnen; 
 
overwegende dat: 
• commissieleden in de commissievergaderingen zowel grote als kleine fracties kunnen vertegen-

woordigen; 
• ook minderheden de mogelijkheid moeten krijgen een onderwerp te agenderen; 
• het aantal zetels en niet het aantal fracties doorslaggevend zou moeten zijn bij de beslissing een 

onderwerp te agenderen; 
 
besluiten: 
artikel 48 lid 3 in het voorgestelde Reglement van Orde: 
 "Indien het voorstel wordt ondersteund door ten minste een derde deel van het aantal in de Sta-

ten vertegenwoordigde fracties wordt het voorstel aan de agenda toegevoegd." 
 
te vervangen door: 
 "Artikel 48, lid 3: 
 Indien het voorstel wordt ondersteund door ten minste een kwart van het aantal in de Staten ver-

tegenwoordigde fracties of een kwart van het aantal zetels, wordt het voorstel aan de agenda 
toegevoegd." 

 
De VOORZITTER: Het amendementen A58 wordt toegevoegd aan het statensysteem en maakt deel 
uit van de beraadslaging. Het amendement A59 is ingediend door de ChristenUnie en GroenLinks. 
Mevrouw Rikkoert, handhaaft u dit amendement? 
 
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! Vrijwel alle partijen waren het eens 
met de constateringen en overwegingen om meer recht te doen aan inspraak. Er waren wel wat ver-
schillende invalshoeven wat betreft de werkwijze. Wij vragen het presidium een voorstel te doen voor 
een passende werkwijze. Het amendement A59 wordt hiermee ingetrokken. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/09-december/10:30/PS2020BEM21-02-Ontwerpbesluit-RvO-Protocol-geheimhouding-Mandaat-Griffier.pdf
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De VOORZITTER: Het amendement A59 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de beraad-
slaging. 
Als het goed is hebben wij alle moties en amendementen hiermee gehad. 
 
Stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Wij gaan over tot de stemverklaringen. Ik vraag per fractie of u een stemverkla-
ring heeft. Het woord is aan mevrouw Boelhouwer. 
 
Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de voorzitter! GroenLinks heeft een stemverkla-
ring bij de motie M126. Dit is een interessante motie in verband met het groeifonds. GroenLinks is het 
echter niet eens met de toon van de motie en de gedeputeerde kan de motie omarmen als er geen 
meerderheid is. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van Schie. 
 
De heer VAN SCHIE (VVD): Mijnheer de voorzitter! De VVD heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Weijers. 
 
De heer WEIJERS (OSU): Mijnheer de voorzitter! De OSU heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Boswijk. 
 
De heer BOSWIJK (CDA): Mijnheer de voorzitter! Het CDA heeft twee stemverklaringen. De eerste 
stemverklaring betreft de motie M125. Het CDA is blij dat er brede steun is voor de motie houd de 
dienstapotheek in Amersfoort. Het is goed om te zien dat wij statenbreed onze zorg uitspreken en dat 
GS bereid is dit over te brengen. In onze fractie hebben wij deze motie uitgebreid besproken. De con-
clusie is dat een van de fractieleden vanuit zijn principe zal tegenstemmen. Dat betekent dat wij met 
vier stemmen voor en een stem tegen deze motie zullen stemmen. 
 
De tweede stemverklaring betreft de motie M126. Het voorstel voor een groeifonds is heel belangrijk. 
Dit heeft een grote impact op de komende jaren. Het is van belang dat PS hier goed bij aanhaakt. Die 
toezegging heeft de gedeputeerde gedaan. Het CDA zal tegen deze motie stemmen, omdat wij de toon 
van de motie niet vinden stroken met de werkelijkheid.  
 
De VOORZITTER: Het woord is aan de heer De Droog. 
 
De heer DE DROOG (D66): Mijnheer de voorzitter! D66 heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Lejeune. 
 
Mevrouw LEJEUNE (PvdA): Mijnheer de voorzitter! De PvdA heeft een stemverklaring bij de motie 
M126. Hoewel wij vermoeden dat het in de achterkamertjes slechts luchtfietsen is en het gevraagde in 
het dictum is toegezegd, kiezen wij dit keer voor de inhoud boven de vorm. Ook wij vinden de toon 
niet plezierig in de motie, maar wij steunen wel de algemene strekking van de motie. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Rikkoert. 
 
Mevrouw RIKKOERT (ChristenUnie): Mijnheer de voorzitter! De ChristenUnie heeft een stemverkla-
ring bij de motie M126. De strekking van de motie begrijpen wij en wij delen de inhoud. De titel is 
echter geen vlag op een modderschuit, maar een dun doek op een tanker. Desondanks dat zal de Chris-
tenUnie voor deze motie stemmen. 
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De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Dercksen. 
 
De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de voorzitter! De PVV heeft een stemverklaring bij alle amen-
dementen van de VVD bij het statenvoorstel 15. Wij vinden de amendementen een hoge mate van 
overbodigheid hebben. Wij vragen ons af of het leven in de provincie Utrecht er heel anders gaat uit-
zien als deze amendementen niet waren ingediend. Desalniettemin zullen wij deze amendementen op 
de merites beoordelen. Dat betekent bij amendement A48 dat wij tegen zullen stemmen. Een woord-
spelletje over 'neutraal' en 'aandacht' gaat ons te ver. Het amendement A52 en A53 gaan over zaken 
die zouden spelen na verkiezingen. Dat is nogal naïef om te denken dat over tweeënhalf jaar wordt na-
gedacht over een amendement van de VVD uit december 2020. Daarom zal de PVV tegen deze amen-
dementen stemmen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Keller. 
 
Mevrouw KELLER (PvdD): Mijnheer de voorzitter! De PvdD heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Poppe. 
 
Mevrouw POPPE (SP): Mijnheer de voorzitter! De SP heeft een stemverklaring bij de motie M126. 
De SP is heel erg voor het gesprek over het totaalpakket van het OV. Pas daarna kan worden bekeken 
wat wij willen of dat kan en of de provincie daartoe in staat is. Als zij dat niet is, dan moeten wij kij-
ken of wij ervoor kunnen zorgen dat de provincie in staat komt om het een en ander te regelen. De SP 
zal voor deze motie stemmen. 
 
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 statenvoorstel inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen. Vanuit ons hart zullen 
wij tegen deze motie stemmen. 
 
De tweede stemverklaring betreft de motie M127. De geluidsreducerende maatregelen zijn veel min-
der dan wij hadden gehoopt, maar dit is blijkbaar in deze Staten het meest haalbare voor de omwonen-
den. Daarom zal de SGP toch voor deze motie stemmen.  
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Hoek. 
 
Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de voorzitter! 50Plus heeft een stemverklaring bij het amende-
ment A58. Ik heb hierover gesproken met mevrouw Boelhouwer. Ik ben er niet uit wat het beste is op 
dit moment. Om geen spijt te krijgen van mijn stem, zal ik op dit moment tegen dit amendement 
stemmen.  
 
De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Bittich. 
 
Mevrouw BITTICH (Lijst Bittich): Mijnheer de voorzitter! Ik heb een stemverklaring bij de motie 
M126. Ik kan mij niet volledig vinden in de titel van de motie. Het gesprek waartoe deze motie op-
roept is echter ontzettend belangrijk en ik kan mij achter de inhoud scharen. Daarom zal ik voor deze 
motie stemmen.  
 
De VOORZITTER: Daarmee zijn alle stemverklaringen afgegeven. 
 
Stemming. 
 
De VOORZITTER: Aan de orde is agendapunt 18 en wij gaan stemmen over de voorstellen. Ik begin 
met de stemmingen over agendapunt 10. 
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Provinciale Staten aanvaarden de motie M125 vreemd aan de orde van de dag. Tegen de motie heeft 
gestemd een Statenlid van het CDA.  
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M126 vreemd aan de orde van de dag. Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties van GroenLinks en het CDA. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel inpassingsplan 'Spooronderdoorgang 
N226 Maarsbergen', PS2020RGW12, met de aantekening dat de fracties van de OSU, PvdD en SGP 
geacht worden te hebben tegengestemd.  
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M127. Tegen de motie heeft gestemd de fractie van de VVD. 
 
Provinciale Staten aanvaarden de motie M128A. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Treasurystrategie voor het aantrekken 
van leningen, PS2020FAC08, met de aantekening dat de fracties van de OSU en PVV geacht worden 
te hebben tegengestemd.  
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A57. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de PvdD en SP.  
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het statenvoorstel Kader integraal risicomanagement 
2020 en Kernnota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2020, PS2020FAC09, met de aantekening 
dat de fractie van de VVD geacht worden te hebben tegengestemd.  
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A47. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, OSU, PVV en 50Plus. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A48. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, OSU, PvdD, SGP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A49. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, PVV, SGP en 50Plus.  
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A50. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, PVV, SGP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A51. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A52. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de VVD, OSU, D66, SGP en 50Plus.  
 
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A53. Tegen het amendement hebben gestemd de frac-
ties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV en Lijst Bittich.  
 
Provinciale Staten aanvaarden het amendement A54A. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A55. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de PVV, SGP en 50Plus. 
 
Provinciale Staten verwerpen het amendement A56. Voor het amendement hebben gestemd de fracties 
van de OSU, SGP, 50Plus, Lijst Bittich en een Statenlid van de VVD. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het geamendeerde statenvoorstel wijziging financiële 
verordening, PS2020FAC09. 
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Provinciale Staten aanvaarden het amendement A58. Tegen het amendement hebben gestemd de frac-
ties van het CDA en 50Plus. 
 
Provinciale Staten besluiten overeenkomstig het geamendeerde statenvoorstel Reglement van Orde, 
protocol geheimhouding en mandaat griffier, PS2020BEM21. 
 
Sluiting. 
 
De VOORZITTER: Er rest mij niks anders dan deze statenvergadering te sluiten. Niet nadat ik u allen 
een hele goede en rustige kerstperiode toewens. Ik hoop dat u allen toekomt aan de rust die u nodig 
zult hebben, want het is een hectisch en ingewikkeld jaar geweest. Ik hoop dat u die rust kunt vinden, 
dat u en degene die u liefhebt gezond blijven en dat u voldoende energie heeft om vanaf begin volgend 
jaar het politieke seizoen samen weer op te pakken met de grote uitdaging waarvoor onze samenleving 
momenteel staat. De eendrachtigheid die u vanavond opnieuw heeft getoond biedt daarvoor een uitste-
kende basis. Wij blijven het beste doen voor alle inwoners in onze mooie provincie Utrecht. Ik wens u 
daar op voorhand heel veel succes mee.  
Ik spreek mijn dank uit aan de ondersteuning in de organisatie van de facilitaire dienst en de griffie. Er 
is hard gewerkt in het afgelopen jaar met een mooi en goed resultaat. Heel veel dank daarvoor. 
Allen een hele goede tijd gewenst. Tot ziens. Ik sluit de vergadering. 
 
 
 
Einde van de vergadering om 20.46 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 27 januari 2021. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
 


