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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 G. Bikker, Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich), 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), 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), de heer ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer drs. 
P.D. Overkleeft (D66), 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 O. De Man, Zeist (VVD) 
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 30 juni 2021 
Statenvoorzitter: de heer mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning 
Plaatsvervangend statenvoorzitter: - 
Griffier: mevrouw mr. C.A. Peters 
Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 
 
 De VOORZITTER opent de vergadering om 19.30 uur.  
  

1.  
Opening 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, van harte welkom bij onze vergadering van Provinciale 

Staten, waarin wij met elkaar besluitvorming gaan plegen over de onderwerpen die we vandaag in de 
voorbereidende Statenvergadering met elkaar hebben besproken. Ik heet u allen heel hartelijk 
welkom bij deze vergadering. Voordat wij met de vergadering verdergaan, vraag ik de griffier om uw 
aanwezigheid vast te stellen. Mevrouw de griffier, aan u het woord.  

 
De heer BART: Aanwezig.  
De heer BERLIJN: Aanwezig. 
Mevrouw BIKKER: Aanwezig. 
Mevrouw BITTICH: Aanwezig. 
Mevrouw BOELHOUWER: Aanwezig. 
De heer DE BREY: Aanwezig. 
Mevrouw BROERE: 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. 
De heer KOERTS: Aanwezig.  
Mevrouw KRIJGSMAN: Aanwezig. 
Mevrouw LEJEUNE: Aanwezig. 
Mevrouw DE MAN: Afwezig. 
De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig. 
De heer POTJER: Aanwezig. 
Mevrouw POPPE: Afwezig. 
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. 
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CONCEPT 4 

Mevrouw VRIELINK: Aanwezig. 
Mevrouw WELSCHEN: Aanwezig. 
De heer WEYERS: Aanwezig. 
De heer WESTERLAKEN: Aanwezig. 
Mevrouw DE WIDT: Aanwezig. 
De heer VAN WIJK: 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: Daarmee is de aanwezigheid van u allen vastgesteld.  
 
 
2.  
Vaststellen agenda 
(verwijzing naar de agenda) 
 
De VOORZITTER: Kunt u daarmee instemmen? Dat zal het geval zijn.  
Ik zal de hamerstukken straks even afzonderlijk in stemming brengen. Vervolgens bied ik bij 

de voorstellen die voor stemming op onze agenda staan de gelegenheid aan u om moties en 
amendementen nog even te bevestigen bij indiening of eventueel gewijzigde moties of 
amendementen even toe te lichten. Daarna is er gelegenheid voor stemverklaringen. Daarna zullen 
wij tot stemming overgaan. Dus daar mag u op rekenen.  

U stemt in met de agenda.  
 
Conform besloten.  
 
 
3.  
Onderzoek geloofsbrieven van de heer P.D. Overkleeft (D66) 
(verwijzing naar de stukken) 
 

 De VOORZITTER: Mevrouw Hoek, voorzitster van die commissie, geef ik graag het woord 
om de bevindingen van de commissie weer te geven.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 
 
Mevrouw HOEK: De Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven is bijeen geweest en 

heeft kennis genomen van de bescheiden van de heer drs. Pieter Dirk Overkleeft. De commissie is 
van mening dat bevindingen overeenkomstig de wettelijke vereisten zijn en zijn dus geen beletselen 
in toelating van de heer drs. Pieter Dirk Overkleeft tot de Staten van Utrecht.  

 
 De VOORZITTER: Mevrouw Hoek, dank u wel. Dank ook aan de commissie voor het 
gegeven advies.  

  
 
4.  
Beëdiging van de heer P.D. Overkleeft (D66) 
 

 De VOORZITTER: We kunnen de heer Overkleeft toelaten tot onze Provinciale Staten. Ik ga 
hem ook onmiddellijk nu beëdigen. Ik vraag hem om hier naar voren te komen, zodat de griffier de 
belofte kan voorlezen die u gaat afleggen. 

 
De GRIFFIER: Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten 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 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/Vaststellen-agenda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/Onderzoek-geloofsbrieven-van-Dhr-P-D-Overkleeft-D66


Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
30 juni 2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten 

 

CONCEPT 5 

nog 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 lid van 
Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. De heer Overkleeft. 

 
De heer OVERKLEEFT: Dat verklaar en beloof ik.  
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, ter vaststelling: de heer Overkleeft maakt nu ook deel 
uit van onze vergadering. Hij staat op de presentielijst. 

Altijd bijzonder. Van harte gefeliciteerd, meneer Overkleeft, tot toelating van Provinciale 
Staten.  

Wat het vanavond extra bijzonder maakt, is dat wij iemand in ons midden hebben die een 
vaste gast is op dit moment, meestal op dit moment, als er iets bijzonders in Provinciale Staten aan 
de hand is, dat we dat altijd bewaren voor het nageslacht door het maken van mooie foto’s. In ons 
midden is een heel bekend gezicht, Her Schuddebeurs. Her, we hebben net al eventjes tijdens het 
avondeten met elkaar gesproken. Duidelijk werd dat Her – onwaarschijnlijk voor zo’n jonge man, zoals 
hij eruitziet – maar toch de pensioengerechtigde leeftijd gaat naderen in september. Dat betekent dat 
hij afscheid gaat nemen van de provincie die hij heel, heel lang en heel goed heeft gediend. Maar ook 
Provinciale Staten was daar altijd bij met dit soort werk, maar zelfs ook met de lakstempels waarmee 
de stemmingen van de Eerste Kamer werden verzegeld. Dus dat was geen geringe arbeid om dat 
veilig te stellen, zodat de stemmen goed overgebracht konden worden naar Den Haag. Ik wil graag 
van het moment gebruikmaken in uw midden – ja, zo blijft het bijzonder in het digitale tijdperk, maar 
alle statenleden kijken in dankbaarheid mee – om je heel hartelijk te danken voor alle inzet die je al 
die jaren hebt gepleegd en je alle goeds toe te wensen in het post-arbeidzame leven, wat weer vol 
zal zitten met nieuwe uitdagingen. Dank je wel, Her.  

Her Schuddebeurs zegt dat hij het met heel veel plezier heeft gedaan. Mooi.  
Ik stel vast dat mevrouw Poppe inmiddels ook in ons midden is aangeschoven. Mevrouw 

Lejeune had een vraag.  
 
Mevrouw LEJEUNE: Ik vroeg me af, omdat er nog een gewijzigde versie van een motie en 

een amendement is, waar we dan wel kennis van kunnen nemen, is het altijd een beetje jammer dat 
we vervolgens niet meer commentaar of een advies van de gedeputeerde daarop krijgen. Ik zou dat 
eigenlijk wel nodig hebben. Ik zou dus willen weten wat de gedeputeerde zijn reactie is op het 
gewijzigde amendement en de motie. Is daar een mogelijkheid toe? 

 
 De VOORZITTER: Nee, eigenlijk niet. We hebben het al een keertje eerder bij de hand 
gehad. Ik weet niet of de indiener nog contact heeft gehad met de gedeputeerde. Dat zou misschien 
kunnen betekenen- Maar ik zal straks wel de indiener vragen om toe te lichten wat gewijzigd is in het 
amendement. Dus we kunnen nu helaas niet weer opnieuw de gedeputeerde het woord geven.  

  
  
5.  
Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten 
(verwijzing naar de notulen)  
 
Conform besloten.  
 
 
6.  
Vaststellen lijst moties en lange termijn planning 
(verwijzing naar de stukken)  

 
Conform besloten. 
 
 

  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/Vaststellen-van-de-notulen-van-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/Vaststellen-lijst-moties-en-lange-termijn-planning
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HAMERSTUKKEN 
 
7.  
SV benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Ruimte Groen en Water 

(PS2021PS07) 
(verwijzing naar het statenvoorstel) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021FS07. 
 

 De VOORZITTER: Mevrouw Veen, van harte gefeliciteerd met het plaatsvervangend 
voorzitterschap van de commissie en veel succes daarbij.  

 
 
8.  
SV geheimhouding verkoopstrategie Woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Sortie 16 

(PS2021PS05) 
(verwijzing naar het statenvoorstel) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS05. 
 
 
9.  
SV geheimhouding bijlage SV Aanpak bedrijventerreinen (PS2021PS06) 
(verwijzing naar het statenvoorstel)  
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021PS06. 
 
 
10.  
SV Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep provincie Utrecht 

2021 (PS2021BEM17) 
(verwijzing naar het statenvoorstel) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM17. 
 

 
11.  
SV Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2021 (PS2021MM05) 
(verwijzen naar het statenvoorstel) 
 
Dit punt is gehamerd. 

 
De voordracht wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale 

Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM05. 
 
 

  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-benoeming-plaatsvervangend-voorzitter-commissie-Ruimte-Groen-en-Water-PS2021PS07
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-Geheimhouding-verkoopstrategie-Woonwijk-Vliegbasis-Soesterberg-en-Sortie-16-PS2021PS05
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-geheimhouding-bijlage-SV-Aanpak-bedrijventerreinen-PS2021PS06
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-Verordening-bezwaarschriften-klachten-en-administratief-beroep-provincie-Utrecht-2021-PS2021BEM17
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-Nota-Kapitaalgoederen-Mobiliteit-2021-PS2021MM05
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BESPREEKSTUKKEN 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, dan gaan we nu over tot besluitvorming over de 

agendapunten 12, 13 en 14 en de daarbij ingediende moties en amendementen. Zoals toegezegd ga 
ik eerst met u de lijst van aangekondigde moties en amendementen doorlopen om te horen of de 
moties of amendementen ook daadwerkelijk worden ingediend. En eventueel, als er sprake is van 
een wijziging, of die wijziging even kan worden toegelicht.  

 
12.  
SV Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme (PS2021BEM16) 
(verwijzing naar het statenvoorstel) 
 

 De VOORZITTER: Dan begin ik bij motie M48 horende bij agendapunt 9. Dat is motie M48, 
Een provinciale norm voor toiletten in natuur- en recreatiegebieden, ingediend door VVD en 50PLUS. 
Meneer van Schie, mag ik u vragen of de motie wordt gehandhaafd? 
 
De heer VAN SCHIE: We hebben M48 dus ingetrokken, voorzitter, en M48A dien ik hierbij in. Die 
heeft een gewijzigd dictum, waarbij het is iets is afgezwakt over dat er geen norm is, maar om uit te 
gaan van een indicatief aantal toiletten dat we noodzakelijk vinden om gastvrij te kunnen zijn in onze 
provincie. Ik heb daar geen oordeel van de gedeputeerde op gevraagd, want daar vragen we ook niks 
aan. Het is een norm die we als Staten vaststellen en vervolgens, net als alle andere kaders uit het 
Programma recreatie en toerisme, nog een nadere uitwerking mogelijk maakt.  
 
 Motie M48 van de leden Van Schie (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Een provinciale norm 
voor toiletten in natuur- en recreatiegebieden, maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M48A van de leden Van Schie (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Een provinciale norm 

voor toiletten in natuur- en recreatiegebieden. 
 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2021, ter behandeling van 
het Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06). 
 
 Constaterende dat: 

- Er volgens de toiletalliantie en de Maag Lever Darmstichting in Nederland twee miljoen 
buik- en anderhalf miljoen blaaspatienten zijn die bij aandrang binnen vijf minuten 
behoefte hebben aan een toiletvoorziening;  

 
Overwegende dat: 
- Natuurbeleving belangrijk is voor het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners;  
- Toegankelijke toiletvoorzieningen mensen in staat stellen activiteiten te doen die hun 

welzijn verbeteren (een op de tien Nederlands blijft regelmatig of soms thuis bij gebrek 
aan voorzieningen)  

- Veel gemeenten al een toiletnorm hanteren voor stads- en dorpscentra en drukke 
voetgangersgebieden van een toilet om de 500 meter.  

 
Voorts overwegende dat:  
- De beleidskaders recreatie en toerisme het belang van voldoende en gevarieerd aanbod 

van vrijetijdsvoorzieningen onderstrepen en hier een faciliterende rol voor de provincie 
is weggelegd;  

- Bovenlokale recreatieterreinen voor iedereen toegankelijk moeten zijn;  
- Het VN verdrag handicap op 14 juli 2016 in Nederland in werking trad en overheden, 

waaronder ook nadrukkelijk de provincies, een rol hebben bij de uitvoering ervan door 
de wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken;  

- Op veel plaatsen al opengestelde toiletten zijn, bijvoorbeeld bij horeca en 
bezoekerscentra, die ook al vindbaar zijn via de hogenood-app.  

 
Spreken als haar mening uit dat: 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-Vaststellen-aanvullende-kaders-recreatie-en-toerisme-PS2021BEM16-2
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De provincie Utrecht streeft naar voldoende toiletvoorzieningen voor haar inwoners en 
bezoekers en daarbij indicatief uitgaat van tenminste één openbaar of opengesteld toilet op:  
- elke 25 kilometer langs provinciale fietsroutes;  
- elke 5 kilometer langs provinciale wandelpaden;  
- elke parkeerplaats bij een bovenlokaal natuur- of (dag)recreatiegebied en bovenlokale 

recreatieterreinen;  
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Motie M48A van de leden Van Schie (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Een provinciale norm 

voor toiletten in natuur- en recreatiegebieden, maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
 
13.  
SV Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06) 
(verwijzing naar het statenvoorstel) 
 
Amendement A46 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Rol PS bij inzet PIP / PB, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Amendement A47 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Zet de RES-regio’s in hun kracht, 

maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.  
 

 De VOORZITTER: Amendement A48, geen PIP zonder instemming van Provinciale Staten 
bij RES, ingediend door de VVD. 

  
De heer VAN SCHIE: Die trekken we in en vervangen we door A48A. Die heeft een 

aangepast dictum. We hebben de dinerpauze goed gebruikt, voorzitter, voor overleg. Waar we bij dit 
amendement streven naar het duidelijk krijgen van de rol van Provinciale Staten bij het ruimtelijk 
instrumentarium. En waar we in het vorige dictum hadden staan dat instemming nodig was, hebben 
we dat nu gewijzigd in een voorafgaande consultatie van Provinciale Staten wanneer GS een PIP of 
projectbesluit zou willen inzetten. Daarmee komen we tegemoet aan ons bezwaar dat er een rol voor 
Provinciale Staten zou moeten zijn op het moment dat we zo’n inpassing plegen. Het is afgestemd 
met de gedeputeerde. Hij staat hier positief tegenover, vindt het ook belangrijk dat we de rol van de 
Staten vastleggen. En we kunnen daarbij ook melden dat, als dat amendement wordt aangenomen, 
de VVD kan instemmen met het statenvoorstel rondom de RES, en anders niet.  

 
Amendement A48 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake alleen een PIP/PB met instemming 

PS, maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A48A van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Rol PS bij inzet PIP / PB. 

 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2021, ter behandeling van 

het Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06) en 
de verdere opdrachten daarbij aan GS. 
 
 Constaterende dat: 

- Dat de Provincie Utrecht zich heeft gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord 
van Parijs en dat het klimaatakkoord van het Rijk van kracht is en deze twee RES’en 
1.0 een belangrijke volgende stap zijn om te komen tot locaties waar energie-opwek uit 
zon en wind zal kunnen gaan plaatsvinden;  

- Provinciale Staten in de Omgevingsvisie heeft vastgelegd dat mochten binnen het 
tijdspad van de RES’en de afgesproken doelen niet gehaald worden de Provincie bereid 
is haar volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten;  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/SV-Regionale-Energiestrategieen-1-0-Amersfoort-en-Foodvalley-PS2021MM06-2
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- Dat de Staten nu wordt gevraagd deze twee RES’en vast te stellen waarnaast ook wordt 
gevraagd om GS de opdracht mee te geven om haar ruimtelijk instrumentarium in te 
zetten als haar dat nodig en wenselijk lijkt;  

 
Overwegende dat: 
- Dat GS in beslispunt 4 hier een voorstel toe doet waar geen heldere rol voor PS in staat;  
- Dat het inzetten van haar ruimtelijk instrumentarium een ultimum remedium zou moeten 

zijn voor GS;  
- Dat de insteek van het Klimaatakkoord is om met draagvlak de afgesproken 

doelstellingen voor opwek van energie te realiseren en dat de ambitie van het College 
van GS in haar rol dit draagvlak nastreeft;  

- Dat GS niet zou moeten willen overgaan tot het inzetten van haar ruimtelijk 
instrumentarium zonder dat hier nut en noodzaak aangetoond zijn en daar draagvlak 
voor bestaat bij Provinciale Staten;  

  
Besluiten: 
Het beslispunt 4 van het Statenvoorstel vaststelling RES’en 1.0 na punt e aan te vullen met 
het beslispunt:  
f- waarbij voorafgaand aan een eventuele voorbereiding van de inzet van een ruimtelijk 
instrument (PIP of PB) in ieder geval een consultatie van Provinciale Staten zal plaatsvinden.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Amendement A48A van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Rol PS bij inzet PIP / PB, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Amendement A49 van het lid Bikker (CDA) inzake RES, maakt onderdeel uit van de 

besluitvorming.  
 
Amendement A50 van het lid Van den Dikkenberg (SGP) inzake Ordentelijk proces, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming.  
 

 De VOORZITTER: Dan gaan we na het besluit de moties behandelen. Dan beginnen we met 
motie M49A, RES in balans, ingediend door GroenLinks.  
 

Mevrouw BOELHOUWER: Ja, die handhaven we. Dat is inmiddels wel M49A geworden met 
kleine wijzigingen in alle drie de dicta.  

 
 De VOORZITTER: Oké, dat is voor iedereen herkenbaar? Ja, want het is de enige die nu in 
het stateninformatiesysteem zit. Dank u wel.  
 

Motie M49 van de leden Bart (GroenLinks), De Droog (D66), De Harder (ChristenUnie) en 
Lejeune (PvdA) inzake RES in balans, maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.  
 

Motie M49A van de leden Bart (GroenLinks), De Droog (D66), De Harder (ChristenUnie) en 
Lejeune (PvdA) inzake RES in balans. 
 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2021, ter behandeling van 
het Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06). 
 
 Constaterende dat: 

- Er in zowel de RES Amersfoort als de RES Foodvalley in overwegende mate ingezet op 
energie-opwek door middel van zonnepanelen. 

 
Overwegende dat: 
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- Overmatige inzet op zonnepanelen de aansluiting op het net bemoeilijkt, het lastig wordt 
om piekbelasting van energieopwek op te vangen en het per saldo de maatschappelijke 
kosten verhoogt;  

- Windenergie complementair is aan zonne-energie en dit gunstig is vanuit de 
belastbaarheid van het energienetwerk  

- Het daarom belangrijk is dat er sprake is van een evenwichtige verhouding tussen 
zonnevelden en windmolens;  

- Veel potentiële locaties voor wind-projecten nu nog in trede 4 zitten in de RES 
Amersfoort, en dus nog extra inspanning vraagt van alle bij de RES betrokken partijen  

- De provincie bij onvoldoende uitwerking van windenergie in het vervolg van de RESsen 
mogelijk zelf aan zet komt om locaties aan te wijzen.  

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- de RES-regio Amersfoort bij de uitwerking van trede 4, te verzoeken de zoeklocaties 

voor windenergie versneld te onderzoeken en gemeenten hierbij actief te ondersteunen 
waar nodig.  

- Als provincie haar regierol op te pakken en zich in te spannen voor een gebiedsgerichte 
evenwichtige verhouding tussen zon-pv en windmolens in de RES 2.0 van zowel RES 
Amersfoort als RES Foodvalley  

- Om wanneer er locaties afvallen, bij nieuwe zoekgebieden haar rol aan de RES-tafel te 
gebruiken om eerst te zoeken naar locaties die leiden tot een evenwichtige verhouding 
tussen zonnepanelen en windmolens.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Motie M49A van de leden Bart (GroenLinks), De Droog (D66), De Harder (ChristenUnie) en 

Lejeune (PvdA) inzake RES in balans, maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M50 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Kernenergie opnemen in lange termijn mix 

RES’en 1.0 en verder, maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M51 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Draagvlakmodel als Basis RES, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M52 van het lid Fiscalini (JA21) inzake Maak RES zichtbaar 1.0, maakt onderdeel uit 

van de besluitvorming. 
 
Motie M53 van het lid Bikker (CDA) inzake Draagvlak en jeugd, maakt onderdeel uit van de 

besluitvorming. 
 
Motie M54 van het lid Bikker (CDA) inzake Provincie dimensie in beeld, maakt onderdeel uit 

van de besluitvorming. 
 
Motie M55 van het lid De Droog (D66) inzake benut kansen voor energietransitie vanuit 

toekomstige omgevingskwaliteit, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M56 van het lid De Droog (D66) inzake oog voor andere ambities en innovaties bij 

uitvoering van de regionale energiestrategieën, maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming. 
 

 De VOORZITTER: Kom ik bij motie 57A inzake Belang van decentrale netwerken, opslag en 
distributie, ingediend door D66 en de VVD.  
 
De heer DE DROOG: Ja, die handhaven wij. Het enige onderscheid met M57 betrof het overnemen 
van de suggestie van GS om het jaartal te wijzigen naar begin 2022.  
 
 De VOORZITTER: Ja, dat kan ik me uit de discussie herinneren. 
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Motie M57 van de leden De Droog (D66) en Van Ulzen (VVD) inzake Belang van decentrale 
netwerken, opslag en distributie, maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M57A van de leden De Droog (D66) en Van Ulzen (VVD) inzake Belang van decentrale 

netwerken, opslag en distributie. 
 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 juni 2021, ter behandeling van 
het Statenvoorstel Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06). 
 
 Overwegen dat: 

- De plannen van de Utrechtse RES-regio’s een grote impact zullen hebben op de 
netinfrastructuur; 

- De huidige benadering van het net niet alleen forse investeringen vraagt, het gaat ook 
voor 2030 uit van een centrale netinfrastructuur; 

- Het voor de hand ligt dat in 2030 decentrale netwerken rond zon/wind-opwekking met 
batterijvoorzieningen en ‘smart grids’ (op gelijkstroom) serieuze opties zijn; 

- Decentrale netwerken op buurt-, wijk- en stadsniveau een belangrijke ontlasting van het 
centrale netwerk kunnen betekenen.  

 
Voorts van mening zijnde dat: 
- Kostenefficiëntie een belangrijke overweging is voor de kostenbeheersing, hetgeen van 

invloed is op het draagvlak voor energietransitie bij netbeheerders, inwoners en 
bedrijven; 

- Decentrale netwerken een impuls geven aan batterij-innovaties en op zichzelf staande 
systemen zoals bv. nieuwbouw op gelijkstroomnetwerk; 

- Het kansen biedt op hoofdlijnen te doordenken wat mogelijk is om aan de centrale 
netvoorziening decentrale netwerken te koppelen; 

- Er behoefte is aan een aanvullend plan voor een centrale netinfrastructuur met 
decentrale netwerken.  

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Met de netbeheerder(s) en andere relevante partijen uiterlijk begin 2022 de 

mogelijkheden van decentrale netwerken, al dan niet gekoppeld aan het centrale 
netwerk, te verkennen;  

- Een opslag- en distributiestrategie op te stellen en daarop vooruitlopend ultimo 2021 
een informatiebijeenkomst voor PS te organiseren over opslag en distributie en de rol 
die de verschillende maatschappelijke partners daarin (kunnen) oppakken.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Motie M57A van de leden De Droog (D66) en Van Ulzen (VVD) inzake Belang van decentrale 

netwerken, opslag en distributie, maakt onderdeel uit van de besluitvorming.  
 
Motie M58 van de leden Lejeune (PvdA), Fiscalini (JA21), De Harder (ChristenUnie), 

Dercksen (PVV), De Droog (D66), Bart (GroenLinks), Eggermont (SP), hoek (50PLUS) en Van Ulzen 
(VVD) inzake Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie, maakt onderdeel uit van de 
besluitvorming.  

 
Motie M59 van de leden De Harder (ChristenUnie), Bart (GroenLinks), Keller (Partij voor de 

Dieren), Lejeune (PvdA) en De Droog (D66) inzake Stimuleren biodiversiteit bij grootschalig zon op 
land, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
Motie M60 van het lid Dercksen (PVV) inzake Communiceer de RES met de burger, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming. 
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CONCEPT 12 

Motie M61 van het lid Dercksen (PVV) inzake Leg plannen voor windmolens en zonneakkers 
stil, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 

 
Motie M62 van het lid Dercksen (PVV) inzake Stop de ziekmakende windmolens, maakt 

onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M63 van het lid Dercksen (PVV) inzake Zekerheidsstelling verwijderen installaties 

subsidie-energie, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M64 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Fiscalini (JA21) inzake Gezondheid 

inwoners voorop, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Motie M65 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Hoek (50PLUS) inzake Niet zomaar 

zonnepanelen op landbouwgrond, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
 
14.  
Actualiteitenmotie Koelwater datacenters, ingediend door JA21 
(verwijzing naar de actualiteitenmotie) 
 
Actualiteitenmotie M66 van de leden Fiscalini (JA21)  en Van der Steeg (Partij voor de 

Dieren) inzake Koelwater datacenters, maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
 

 De VOORZITTER: Dan kijk ik even of onze administratie compleet is. Dat is het geval. Fijn, 
dank u wel.  

 
 
15.  
Stemverklaringen 
 
De VOORZITTER: Voordat wij tot besluitvorming overgaan, is er gelegenheid tot het 

afleggen van stemverklaringen.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): Collega Groen zal zo een stemverklaring geven 

bij motie M48A. Over motie M51, het draagvlakmodel, zou de fractie van GroenLinks willen zeggen, 
draagvlak is belangrijk, maar een extra laag bovenop de al bestaande aanpak, de participatie- en 
draagvlaktoetsen die nu zowel in het Omgevingsbeleid als de RES’en zitten, gaan er niet toe leiden 
dat het beter wordt en leveren slechts onnodige vertraging op in de Energietransitie. Om die reden 
zullen wij tegen stemmen.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Groen voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw GROEN (stemverklaring): Over de toilettenmotie en de gewijzigde motie ook. Wat 

GroenLinks betreft is het voor een goede uitvoering van de motie van 30 oktober 2019 noodzakelijk 
om expliciet in beeld te hebben hoe het toilettenlandschap in de provincie eruit ziet en dat we alleen 
op die manier conclusies kunnen trekken over de spreiding en dekking van toegankelijke openbare 
toiletvoorzieningen. In de uitdrukkelijke verwachting dat het college in de nabije toekomst ons dit 
totaalbeeld zal geven en daarbij ook conclusies trekt over de opgave die er dan al dan niet ligt en wij 
door de korte voorbereiding op de nu voorliggende motie onvoldoende in beeld hebben wat de 
gevolgen ervan zijn, zullen wij deze op dit moment niet steunen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie. 
 
De heer VAN SCHIE: Mevrouw Van Ulzen heeft een stemverklaring bij het besluit rondom 

de RES.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Ulzen voor een stemverklaring.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/30-juni/19:30/Actualiteitenmotie-Koelwater-datacenters-ingediend-door-JA21-en-PvdD
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Mevrouw VAN ULZEN (stemverklaring): De VVD vindt het belangrijk dat bij het proces van 

RES’en de gemeenten in hun kracht worden gezet en over hun eigen ruimtelijke ordening gaan. Daar 
hebben we het vandaag uitgebreid over gehad. Dit signaal zullen we blijven afgeven, als ook het 
signaal dat het begrip ‘draagvlak’ een heldere definitie verdient, ook als het moeilijk is. De RES’en 1.0 
steunen we op voorwaarde van respect voor ieders rol tijdens dit lastige proces.  

 
 De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen voor de VVD? Ja, dank u wel.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring.  
 
De heer WEYERS (stemverklaring): We hebben vier stemverklaringen. Ik doe ze even kort 

alle vier.  
De eerste is motie M48 over de toiletten. Het antwoord vanmiddag van de gedeputeerde 

Schaddelee vindt JA21 dat dit vooral een kwestie toch van geld is en niet zozeer van bevoegdheid. 
Een motie dwingt niet, het is een richtlijn, zelfs indicatief. Dus wij zullen hem steunen.  

We hebben dan amendement A48A. Toen die nog A48 was, hadden we hem wel gesteund. 
Nu gaan we hem niet steunen, want wij willen wel instemming in plaats van consultatie.  

En een stemverklaring bij motie M51, het draagvlakmodel. Dat vinden wij een sympathiek 
idee ter bepaling van het draagvlak, dat je wegingsfactoren instelt. Het blijft arbitrair. Het is normatief. 
Het is ook heel erg ingewikkeld. Een enquête of referendum is beter als je je een idee wilt vormen 
over een draagvlak. Wij zullen tegen stemmen.  

En de laatste stemverklaring is motie M54, Provinciale dimensie in beeld. Wij vinden de 
goede kant eraan, dat het herkend en erkend wordt dat de RES-besluiten de kwaliteit van het 
landschap aantasten, als ik het goed gelezen heb. Maar de motie roept op om daar slechts in te 
bemiddelen om het aanvaardbaar te maken en daarom niet uit te sluiten. Daarom zullen we tegen 
stemmen. Dank.   

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een stemverklaring.  
 
De heer WESTERLAKEN (stemverklaring): Een stemverklaring en die is bij motie M64, 

Gezondheid inwoners voorop. Hoe belangrijk wij de gezondheid van onze inwoners ook vinden, zullen 
we deze motie niet steunen. Dat is om twee redenen. 1, omdat wij het zorgvuldigheidsprincipe al 
nadrukkelijk opgenomen hebben, zeker rondom gezondheid, in de Omgevingsvisie. En een andere is 
dat wij niet verwachten dat we met een provinciale richtlijn uit de problemen zijn. Wij verwachten veel 
meer van een landelijk geformuleerde richtlijn – we wachten daarop – die ook goed onderbouwd is 
wetenschappelijk middels RIVM-onderzoek.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.  
 
De heer DE DROOG (stemverklaring): Ik heb twee stemverklaringen. Een bij motie M48A en 

een bij motie M50. Motie M48A over de toiletten. We willen graag verder doorpakken op de eerdere 
toiletmotie in de commissie en vinden deze motie daarom nu prematuur. Daarom zullen we nu tegen 
stemmen.  

En motie M50 voor kernenergie. Wij willen, zoals gezegd, samen met andere partijen graag 
verkennen hoe de scenario’s voor de energiemix in onze provincie er in de toekomst uit zullen zien. 
Deze motie is wat ons betreft niet passend in het kader van de RES. Daarom zullen wij hier tegen 
stemmen. 

  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw LEJEUNE(stemverklaring): We hebben één stemverklaring  en die is bij motie M48 

over de toiletten. Onze fractie vindt het een schande dat wij in een welvarend land als het onze deze 
discussie moeten hebben. Openbare toiletten zouden veel vanzelfsprekender moeten zijn. Het gaat 
niet over toiletten, maar het gaat over inclusiviteit. We steunen dus volmondig de aandacht voor dit 
onderwerp. Maar we hebben ook de gedeputeerde gehoord over de consequenties en de problemen 
bij de uitvoering. Daarom stemmen we tegen deze motie. Wel zal de Partij van de Arbeid in de 
toekomst mede aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. We gaan er ook vanuit dat het bij 
Gedeputeerde Staten ook op de agenda blijft staan. Dank u wel.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw RIKKOERT (stemverklaring): Wij hebben zes stemverklaringen. Allereerst bij motie 

M48A. We vatten de reactie van de gedeputeerde zo op dat hij zoveel mogelijk gaat doen binnen de 
bestaande kaders. De norm die nu gesteld wordt, gaat ons te ver, mede vanwege het ontbreken van 
de bevoegdheden en middelen. Daarom stemmen we tegen. Inmiddels is dat gewijzigd naar ‘een 
streven’, maar desondanks stemmen we nog steeds tegen.  

Dan ga ik naar amendement A48A. Onze fractie deelt niet alle overwegingen bij dit 
amendement, maar we zijn het eens met het gevraagd besluit. We zullen voor stemmen. 

Dan amendement A50. Wij zullen tegen stemmen. We snappen de zorgen van de SGP, 
maar we hebben de gedeputeerde ook horen zeggen dat als er grote veranderingen in de RES 1.0 
worden doorgevoerd wij deze nogmaals ter besluitvorming voorgelegd zullen krijgen. Dat is voor ons 
voldoende.  

Dan motie M52. Wij zullen tegen stemmen. Wat ons betreft is deze motie met het oog op de 
eerder aangenomen motie overbodig.  

Dan motie M65. Wij zullen ook tegen deze motie stemmen. Naar het oordeel van onze fractie 
is de toepassing van de zonneladder in beide RES-regio’s op dit moment goed in beeld en het is 
duidelijk dat in beide regio’s zon op dak voorgaat op zon op land.  

Tot slot de actualiteitenmotie. Deze motie steunen wij niet. Wat onze fractie betreft is de 
escalatie naar een actualiteitenmotie vanuit de beantwoording van de schriftelijke vragen een veel te 
zwaar middel.  

Dat was het. Bedankt.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.  
 
De heer DERCKSEN (stemverklaring): Twee stemverklaringen, voorzitter. De eerste ging 

over de toiletten. Ik kan me eigenlijk aansluiten – dat is weer eens wat anders – bij de overwegingen 
die mevrouw Lejeune zojuist had. Ik denk dat de heer gedeputeerde Schaddelee ook best voldoende 
aandacht aan dit vraagstuk zal besteden. Daar gaan we vanuit.  

Dan amendement A48A. Ik heb dezelfde overwegingen van weer als de heer Weyers. 
‘Consultatie’ wordt dat nu. Dus de figuur ontstaat dat heel PS tegen een inpassingsplan is, een 
projectplan, dat GS het dan toch gaat doen en dan een projectplan uit gaat voeren in een gemeente 
waar ook de gemeenteraad nog eens tegen is. Ja, dat is een dermate grote schoffering van de 
democratie, dat ons niets anders rest dan tegen deze motie te stemmen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw KELLER (stemverklaring): Wij hebben een stemverklaring bij motie M48A over de 

toiletten. Het antwoord van de gedeputeerde stemde ons tevreden. We denken dat hij het serieus 
oppakt. Daarnaast willen we de haalbaarheid van de motie ook wel ter discussie stellen. Maar we 
stemmen tegen.  

En daarnaast de motie M51, Draagvlakmodel RES. Daar hebben we lang over zitten 
twijfelen. We vonden hem op zich sympathiek, maar ook weer een lastige. We denken dat de RES 
toch al voldoende het draagvlak dekt, dat er voldoende aandacht aan wordt besteed en daarom 
stemmen we tegen.  

  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont voor een stemverklaring.  
 
De heer EGGERMONT (stemverklaring): Een tweetal stemverklaringen. Een bij motie M63. 

Wij ondersteunen het dictum, niet de titel, niet de overwegingen, niet de constateringen.  
Actualiteitenmotie M66 ondersteunen uit het belang van een fatsoenlijke beantwoording door 

Gedeputeerde Staten.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een stemverklaring.  
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG (stemverklaring): Een paar stemverklaringen. Eentje bij 

de kaders voor recreatie en toerisme. We hebben de toezegging gehoord dat we over de ruimtelijke 
kaders nog mee kunnen denken in groen groeit mee. Dus kunnen we deze steunen.  
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CONCEPT 15 

Amendement A46 en A48A over de PIP’s geven beide nog steeds de ruimte in het besluit 
voor het gebruik van PIP’s, waar wij op het energievlak absoluut tegen zijn. Daar sluit ik me voor de 
rest aan bij de woorden van de heer Dercksen. 

Motie M58, Voorkom dwangarbeid van de PvdA en de rest van de partijen. Die overviel ons 
vandaag. Die hadden we graag mee ingediend, ook in het kader van diversiteit waren we graag 
benaderd.  

En voorzitter, motie M61 en M62 van de PVV, die gooien ook de deur dicht voor 
boerderijmolens, zoals we hem nu lezen. Daarom kunnen we hem steunen. Hoewel de geest 
aantrekkelijk is, maar we zullen ze niet steunen.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 
 
Mevrouw HOEK: 50PLUS heeft geen stemverklaringen. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bittich voor een stemverklaring.  
 
Mevrouw BITTICH (stemverklaring): Ik heb twee stemverklaringen. Allereerst bij M48A. De 

stemverklaring van mevrouw Lejeune leek voor een gedeelte precies van mijn blaadje afgelezen te 
worden. Het is een beetje raar dat we hier nog over discussiëren. Dit gaat inderdaad om inclusiviteit. 
Maar daar stopte mijn overweging. Er is geen ‘maar’ wat mij betreft waar het gaat om inclusiviteit. Dus 
ik zal voor stemmen.  

En motie M60 heb ik een stemverklaring over. Daarvan wil ik zeggen dat ik het in principe 
met de strekking eens ben, maar ik kan me niet vinden in de bewoording van de motie en het feit dat 
het dictum weinig ruimte overlaat voor andere manieren van communicatie. Dus ik zal daar tegen 
stemmen. Dat was het.  

 
 De VOORZITTER: Dan stel ik vast dat vanuit uw staten, voor zover er stemverklaringen 
konden gegeven, u die hebt kunnen geven. Dank u wel.  

 
 
16.  
Stemming 
 

 De VOORZITTER: Dan kunnen we overgaan tot besluitvorming over de verschillende 
punten. Dan beginnen we met agendapunt 9, de besluitvorming daarover. Dat is vaststellen van de 
aanvullende kaders recreatie en toerisme. Gaan we eerst stemmen over het statenvoorstel zelf.  
 

9.  
SV Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme (PS2021BEM16) 
 
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, SP, SGP, 50PLUS en Lijst Bittich voor en Partij voor de 
Dieren tegen is aangenomen. 

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale Staten 

nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021BEM16.  
 
Aan de orde is de stemming over de motie M48A van de leden Van Schie (VVD) en Hoek 

(50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M48A is verworpen met de stemmen van VVD, 

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

 
 
10.  
SV Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley (PS2021MM06) 
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CONCEPT 16 

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A46 van het lid Van Ulzen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A46 is verworpen met de stemmen van VVD, 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A48A van het lid Van Ulzen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A48A is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A49 van het lid Bikker (CDA). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A49 is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over het amendement A50 van het lid Van den Dikkenberg 

(SGP). 
 
De VOORZITTER constateert dat amendement A50 is verworpen met de stemmen van VVD, 

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

 
Het statenvoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; de Provinciale Staten 

nemen mitsdien het besluit, vermeld onder PS2021MM06, met inachtneming van de daarin als gevolg 
van aanneming van de amendementen A48A en A49 aangebrachte wijzigingen.  

 
Aan de orde is de stemming over de motie M49A van de leden Bart (GroenLinks), De Droog 

(D66), De Harder (ChristenUnie) en Lejeune (PvdA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M49A is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M50 van het lid Van Ulzen (VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M50 is verworpen met de stemmen van VVD, JA21, 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M51 van het Lid Van Ulzen (VVD) 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M51 is verworpen met de stemmen van VVD, SGP 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M52 van het lid Fiscalini (JA21). 
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CONCEPT 17 

De VOORZITTER constateert dat motie M52 is verworpen met de stemmen van JA21, PVV, 
SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren 
en Lijst Bittich tegen. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M53 van het lid Bikker (CDA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M53 is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M54 van het lid Bikker (CDA). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M54 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 M55 van het lid De Droog (D66). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M55 is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M57A van de leden De Droog (D66) en Van Ulzen 

(VVD). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M57A is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M58 van de leden Lejeune (PvdA), Fiscalini 

(JA21), De Harder (ChristenUnie), Dercksen (PVV), De Droog (D66), Bart (GroenLinks), Eggermont 
(SP), Hoek (50PLUS) en Van Ulzen (VVD). 

 
De VOORZITTER constateert dat motie M58 met algemene stemmen is aangenomen. 
 
Aan de orde is de stemming over de motie M59 van de leden De Harder (ChristenUnie), Bart 

(GroenLinks), Keller (Partij voor de Dieren), Lejeune (PvdA) en De Droog (D66). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M59 is aangenomen met de stemmen van 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M60 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M60 is verworpen met de stemmen van JA21, PVV, 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M61 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M61 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. 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M62 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M62 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. 
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CONCEPT 18 

 
Aan de orde is de stemming over de motie M63 van het lid Dercksen (PVV). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M63 is verworpen met de stemmen van VVD, JA21, 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M64 van het lid Van den Dikkenberg (SGP). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M64 is verworpen met de stemmen van JA21, PVV, 

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

 
Aan de orde is de stemming over de motie M65 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en 

Hoek (50PLUS). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M65 is verworpen met de stemmen van JA21, CDA, 

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

 
 
11.  
Actualiteitenmotie Koelwater datacenters, ingediend door JA21 

 
Aan de orde is de stemming over de actualiteitenmotie M66 van de leden Fiscalini (JA21)  

en Van der Steeg (Partij voor de Dieren). 
 
De VOORZITTER constateert dat motie M66 is verworpen met de stemmen van JA21, PVV, 

Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50PLUS en Lijst Bittich voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA 
en ChristenUnie tegen. 
 
 De VOORZITTER: Dames en heren, ik zie nog een opmerking in het beeld. Van mevrouw 
Rikkoert? 
 

Mevrouw RIKKOERT: Ja, klopt, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag, of er nog statenleden 
waren die anders hadden willen stemmen. Die vraag is niet gesteld. Dus ik was daar even benieuwd 
naar.  

 
 De VOORZITTER: Dat klopt, mevrouw Rikkoert. Dat heb ik achterwege gelaten. Maar die 
gelegenheid is er ten aanzien van alle stemmingen nu alsnog. Dank u wel dat u mij daar even aan 
herinnert.  
 Zijn er nog statenleden die anders wensen te stemmen dan hun fractievoorzitter heeft 
aangegeven? Dat is niet het geval. Nee. Dank u wel.  

  
  
17.  
Schorsing tot 7 juli 2021 
 

 De VOORZITTER: Dan ga ik de vergadering schorsen. Ook deze digitale vergadering schors 
ik tot 7 juli 2021 22.00 uur ’s avonds zoals we hebben afgesproken. Maar niet nadat ik u dank heb 
gezegd voor uw inbreng. Het was weer een lange dag met elkaar, maar ik denk ook heel plezierig dat 
we elkaar voor een deel dan weer in fysieke zin hebben kunnen ontmoeten en ook weer hebben 
kunnen genieten van de uitstekende dienstverlening in ons provinciehuis. Dat is toch ook wel weer 
heel fijn om daarvan te genieten. We kijken zo langzamerhand door naar een periode na het reces 
dat er ook echt weer volledig fysieke Statenvergaderingen kunnen plaatsvinden. Dus daar verheugen 
we ons sowieso op. Volgende gaan we met elkaar door met de voorbereidende Statenvergadering 
en daarna de stemming over de jaarstukken die dan geagendeerd zijn.  
 Dames en heren, ik dank u voor uw inbreng. Ik wens u nog een heel plezierige avond. Ik zie 
u graag volgende week weer. Dank u wel.  
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CONCEPT 19 

 
De VOORZITTER schorst de vergadering om 20.35 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 

[datum]. 
 
De voorzitter, 
 
 
 
De griffier, 
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