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Leden van de Provinciale Staten van Utrecht

Leden van de Provinciale Staten van Utrecht
Aanwezig: de heer J.J. Bart, Utrecht (GroenLinks), de heer S.A. Berlijn, Utrecht
(JA21), mevrouw G. Bikker, Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw A.C. Boelhouwer, Wijk bij
Duurstede (GroenLinks), de heer mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn (VVD), mevrouw E.J.
Broere-Kaal, Soest (PVV), de heer R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin (PVV), de heer ing.
B.C. van den Dikkenberg, Elst (SGP), de heer drs. E.H.R. Dinklo, Driebergen (JA21), de
heer M.J. de Droog Msc RA, Utrecht ( D66), de heer M.E.J. Eggermont, Utrecht (SP),
mevrouw M. van Elteren, Woudenberg (GroenLinks), de heer M.C. Fiscalini, Maarssen
(JA21), mevrouw J.C.A.M. van Gilse Bsc, Utrecht (VVD), mevrouw mr. N.M. Groen MA,
Doorn (GroenLinks), mevrouw N. de Haan-Mourik, Amersfoort (ChristenUnie), de heer J.A.
de Harder, Bunschoten-Spakenburg (ChristenUnie), mevrouw W.M.M. Hoek, Vreeland
(50PLUS), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, Utrecht (PvdA), de heer drs. B.C. de Jager, Loenen
(VVD), de heer V.C. Janssen, Amersfoort (VVD), mevrouw M. de Jong, Utrecht
(GroenLinks), de heer drs. E.A. Kamp, Doorn (D66), de heer dr. A.R.S. Karataş, Utrecht
(GroenLinks), mevrouw H.J. Keller, Driebergen-Rijsenburg (Partij voor de Dieren), de heer
drs. A.H.L. Kocken, Utrecht (VVD), mevrouw T. Koelewijn-Koelewijn RDM, Bunschoten
(CDA), de heer A.J. Koerts, Veenendaal (ChristenUnie), mevrouw N.A. Krijgsman, Utrecht
(PvdA), mevrouw M. Lejeune-Koster, Linschoten (PvdA), mevrouw De Man, Zeist (VVD),
de heer ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer P.D. Overkleeft,
Amersfoort (D66), 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), mevrouw M. Stegenga, Veenendaal (CDA), 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 C. Westerlaken, Lopik (CDA), de heer
W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), mevrouw ir. M. de Widt MPM, Utrecht (D66), de heer C. Van
Wijk (JA21)
Afwezig: mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich)
Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. H.G.J. Bruins Slot, Utrecht (Natuur,
Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur), de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht
(Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat), de heer ir. R.G.H.
van Muilekom, Amersfoort (Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde
leefomgeving), de heer A.J. Schaddelee, Houten (Mobiliteit, Recreatie en Toerisme,
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie), de heer
R.C.L. Strijk, Utrecht (Financiën, Organisatie, Economie en Europa)
Afwezig:
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Opening

Statenbrede besluitvormende vergadering op woensdag 15 december 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 17.00 uur.
1.
Opening
De VOORZITTER: Dames en heren, van harte welkom bij onze vergadering van
Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Wij zijn digitaal bijeen om te stemmen over de
aangelegenheden die we met elkaar besproken hebben in de voorbereidende
Statenvergadering van vandaag.
De griffier begint met het controleren op uw aanwezigheid.
De VOORZITTER geeft het woord aan de griffier.
De heer BART: Aanwezig.
De heer BERLIJN: Aanwezig.
Mevrouw BIKKER: Aanwezig.
Mevrouw BITTICH: Afwezig.
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: 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: Aanwezig.
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Vaststellen agenda

De heer OUDE WESSELINK: Aanwezig.
De heer OVERKLEEFT: Aanwezig.
Mevrouw POPPE: Aanwezig.
Mevrouw RIKKOERT: Aanwezig.
De heer VAN SCHIE: Aanwezig.
De heer VAN DER STEEG: Aanwezig.
Mevrouw STEGENGA: Aanwezig.
De heer SUNA: Aanwezig.
Mevrouw VAN ULZEN: Aanwezig.
Mevrouw VEEN: Aanwezig.
Mevrouw VRIELINK: Aanwezig.
Mevrouw WELSCHEN: Aanwezig.
De heer WEYERS: Aanwezig.
De heer WESTERLAKEN: Aanwezig.
Mevrouw DE WIDT: Aanwezig.
De heer VAN WIJK: Aanwezig.
Mevrouw BRUINS SLOT: Aanwezig.
De heer VAN ESSEN: Aanwezig.
De heer STRIJK: Aanwezig.
De heer VAN MUILEKOM: Aanwezig.
De heer SCHADDELEE: Aanwezig.
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan kunnen we beginnen met de vergadering in de
wetenschap van u aller aanwezigheid.

2.
Vaststellen agenda
De VOORZITTER: Onder agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Daar kunt
u mee instemmen? Dank u wel.
Akkoord.

3.
Vaststellen van de notulen van Provinciale Staten
De VOORZITTER: Onder agendapunt 3, het vaststellen van de notulen van
Provinciale Staten van 10 november en 17 november. Daar stemt u mee in. Dank u wel.
Akkoord.

4.
Vaststellen lijst moties en lange termijn planning
De VOORZITTER: Agendapunt 4, vaststellen lijst motie en lange termijn planning.
Daar stemt u mee in. Dank u wel.
Akkoord.
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SV Normenkader rechtmatigheid 2021 (PS2021FAC04)

5.
SV Normenkader rechtmatigheid 2021 (PS2021FAC04)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021FAC04.

6.
SV Eénmalige verlenging geldingsduur Bodem-, Water- en Milieuplan 20162021 (PS2021RGW08)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021RGW08.

7.
SV Opheffen geheimhouding 2015-2018 (PS2021BEM24)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021BEM24.

8.
SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer Sturing in de ov-concessies
(PS2021MM09)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021MM09.

9.
SV Slotwijziging 2021 (PS2021BEM23)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021BEM23.

10.
SV Bekrachtiging geheimhouding niet-geanonimiseerde versie VRT Rapport
RRK (PS2021PS13)
Het statenvoorstel wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming goedgekeurd;
de Provinciale Staten nemen mitsdien het besluit, vermeld onder nr. PS2021PS13.

De VOORZITTER: Dames en heren, dan komen wij nu toe aan besluitvorming over
de agendapunten 11, 12, 13, 14, 15, 16. We doen dat in de bekende volgorde. Dat ik eerst
– het betreft allemaal moties – bij de indieners even check of de motie ook daadwerkelijk
wordt ingediend en straks onderdeel uitmaakt van onze besluitvorming. Daarna gaan we
over tot de stemverklaringen en daarna over tot de stemmingen.
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Actualiteitenmotie 119A Aanpassingen N401 Kruispunt Spengen –
Kockengen, ingediend door 50PLUS

11.
Actualiteitenmotie 119A Aanpassingen
Kockengen, ingediend door 50PLUS

N401

Kruispunt

Spengen

–

en
12.
Actualiteitenmotie 120 Onderzoek naar de verbetering van de
verkeersveiligheid op provinciale wegen, ingediend door ChristenUnie en
GroenLinks
De VOORZITTER: Begin ik met de actualiteitenmotie die het nummer M119A heeft
gekregen: Aanpassingen N401 Kruispunt Spengen – Kockengen, ingediend door 50PLUS
en anderen. Mevrouw Hoek, kunt u daarvan aangeven of die wordt ingediend?
Mevrouw HOEK: Deze motie wordt ingediend, voorzitter.
Motie M119 van de leden Hoek (50PLUS), Berlijn (JA21), Poppen (SP), De Jager
(VVD), Dercksen (PVV) en Van den Dikkenberg (SGP) inzake Aanpassingen N401
Kruispunt Spengen – Kockengen maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.
Motie M119A van de leden Hoek (50PLUS), Berlijn (JA21), Poppe (SP), De Jager
(VVD), Dercksen (PVV), Van den Dikkenberg (SGP), Kamp (D66), Van der Steeg (Partij
voor de Dieren), Koerts (ChristenUnie), d'Hondt (PvdA), Westerlaken (CDA) en Oude
Wesselink (GroenLinks) inzake Aanpassingen N401 Kruispunt Spengen – Kockengen
maakt deel uit van de besluitvorming.
De VOORZITTER: Dan kom ik bij de actualiteitenmotie M120 Onderzoek naar de
verbetering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen, ingediend door de
ChristenUnie en GroenLinks. Meneer Koerts.
Mevrouw RIKKOERT: Deze motie dienen we niet in.
De VOORZITTER: Sorry. Mevrouw Rikkoert. Deze motie wordt ingetrokken. Dat
heeft inderdaad als reden dat de motie die ik zojuist aan de orde heb laten komen, mevrouw
Hoek, dat die ook instemming heeft gekregen van de andere fracties, heb ik begrepen. Dat
zit in uw stateninformatiesysteem. Dank u wel.
Motie M120 van de leden Koerts (ChristenUnie), Oude Wesselink (GroenLinks) en
Bikker (CDA) inzake Onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid op
provinciale wegen maakt geen deel uit van de besluitvorming.

13.
Actualiteitenmotie 121 alternatieven voor tram, ingediend door SP
Motie M121 van de leden Poppe (SP) en De Jager (VVD) inzake Alternatieven voor
tram bij de schaalsprong maakt deel uit van de besluitvorming.
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Actualiteitenmotie 122 transparantie huisvesting statushouders,
ingediend door JA21

14.
Actualiteitenmotie 122 transparantie huisvesting statushouders, ingediend
door JA21
Motie M122 van het lid Dinklo (JA21) inzake Transparantie in huisvesting
statushouders maakt deel uit van de besluitvorming.

15.
Actualiteitenmotie 123 Opschorten toezicht huisvesting statushouders,
ingediend door JA21
Motie M123 van het lid Dinklo (JA21) inzake Opschorten toezicht huisvesting
statushouders maakt deel uit van de besluitvorming.

16.
Actualiteitenmotie 124 Geen beleid zonder data, ingediend door PVV
Motie M124 van het lid Dercksen (PVV) inzake Geen beleid zonder data maakt deel
uit van de besluitvorming.
De VOORZITTER: Dan hebben wij met elkaar vastgesteld over welke moties wij
met elkaar straks gaan stemmen.

17.
Stemverklaringen
De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde, voor zover u daar behoefte aan heeft,
om daar een stemverklaring bij te geven.
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Boelhouwer voor een
stemverklaring.
Mevrouw BOELHOUWER (stemverklaring): GroenLinks heeft een stemverklaring
bij motie M121. Zoals u weet draagt GroenLinks ov een ontzettend warm hart toe, maar
deze motie zorgt echter wat ons betreft niet voor de juiste focus. En daarom zullen wij hem
niet steunen. Wel degelijk steunen we de aanbevelingen van Bus Rapid Transit.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van Schie voor een stemverklaring.
De heer VAN SCHIE: De heer De Brey heeft een stemverklaring bij
actualiteitenmotie M122.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Brey voor een stemverklaring.
De heer DE BREY (stemverklaring): Het dashboard, waar het hier over gaat, draagt
niet bij aan het onderliggende probleem op te lossen, namelijk woningnood. Daarom zullen
wij tegen stemmen.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers voor een stemverklaring.
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Stemverklaringen

De heer WEYERS: Wij hebben geen stemverklaringen, voorzitter.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken voor een
stemverklaring.
De heer WESTERLAKEN (stemverklaring): Wij hebben één stemverklaring en wel
bij actualiteitenmotie M121 van de SP en de VVD. Hoewel wij de inhoud van deze motie
gaarne in praktijk gebracht zien worden, denken wij dat de gesprekken die op dit moment
gaande zijn met betrekking tot deze onderwerpen niet verstoord moeten worden door een
motie die nu ingediend wordt. Helaas, maar wij staan hier wel volledig achter.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog voor een stemverklaring.
De heer DE DROOG (stemverklaring): Ja, voorzitter, één stemverklaring bij motie
M119A inzake de N401. We willen graag een compliment geven aan alle fracties voor de
nauwe samenwerking op onderwerpen als verkeersveiligheid en het verbinden in het
belang van alle ingezetenen van onze provincie. Resulterend dus ook in deze motie. En
wat ons betreft een mooi voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna voor een stemverklaring.
De heer SUNA: Dank, voorzitter, wij hebben geen stemverklaringen.
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert voor een stemverklaring.
Mevrouw RIKKOERT: Dank, voorzitter, wij hebben geen stemverklaringen.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen voor een stemverklaring.
De heer DERCKSEN: Wij ook niet. Wij ook niet. Geen stemverklaringen.
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Keller voor een stemverklaring.
Mevrouw KELLER (stemverklaring): Voorzitter, wij hebben één stemverklaring bij
motie M121 van SP en VVD. Ook al wordt er voor een deel al gedaan wat er gevraagd
wordt in de motie vinden wij dat het geen kwaad kan te benadrukken dat we nietrailoplossingen niet moeten vergeten en aandacht moeten hebben voor reistijd,
bereikbaarheid, buitengebied, kosten en haalbaarheid. Daarom zullen we deze motie
steunen. Dank u wel.
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe voor een stemverklaring.
Mevrouw POPPE: Wij hebben geen stemverklaringen, voorzitter.
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg voor een
stemverklaring.
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wij ook niet, voorzitter.
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek voor een stemverklaring.
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Mevrouw HOEK (stemverklaring): Voorzitter, ik wil nog in navolging van de heer De
Droog van D66 zeggen dat ik heel trots ben op hoe wij tot één gezamenlijke motie zijn
gekomen, de M119A over Spengen. En dat echt alle, alle partijen mee hebben ingediend.
In mijn tijd heb ik dit nog nooit meegemaakt – en dat is toch elf jaar. Alle partijen. Dit is
gewoon een prachtig voorbeeld hoe het kan. Laten we dit vasthouden. Dit wilde ik gezegd
hebben, voorzitter. Dank u wel.
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Hoek. En complimenten voor uw prestatie
om dat voor elkaar te krijgen.
Dan hebben we de stemverklaringen gehad en gaan wij over tot de daadwerkelijke
stemming over de verschillende moties die zijn besproken.

18.
Stemming
Aan de orde is de stemming over de motie M119A van de leden Hoek (50PLUS),
Berlijn (JA21), Poppe (SP), De Jager (VVD), Dercksen (PVV), Van den Dikkenberg (SGP),
Kamp (D66), Van der Steeg (Partij voor de Dieren), Koerts (ChristenUnie), d'Hondt (PvdA),
Westerlaken (CDA) en Oude Wesselink (GroenLinks).
De VOORZITTER constateert dat motie M119A met algemene stemmen is
aangenomen.
Aan de orde is de stemming over de motie M121 van de leden Poppe (SP) en De
Jager (VVD).
De VOORZITTER constateert dat motie M121 is verworpen met de stemmen van
VVD, PVV, Partij voor de Dieren, SP, SGP en 50PLUS voor en GroenLinks, JA21, CDA,
D66, PvdA, ChristenUnie tegen.
Aan de orde is de stemming over de motie M122 van het lid Dinklo (JA21).
De VOORZITTER constateert dat motie M122 is verworpen met de stemmen van
JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij
voor de Dieren, SP en SGP tegen.
Aan de orde is de stemming over de motie M123 van het lid Dinklo (JA21).
De VOORZITTER constateert dat motie M123 is verworpen met de stemmen van
JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij
voor de Dieren, SP en SGP tegen.
Aan de orde is de stemming over de motie M124 van het lid Dercksen (PVV).
De VOORZITTER constateert dat motie M124 is verworpen met de stemmen van
JA21, PVV en 50PLUS voor en GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij
voor de Dieren, SP en SGP tegen.
De VOORZITTER: Dan hebben wij alle stemmingen in deze vergadering gehad.
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Sluiting

19.
Sluiting
De VOORZITTER: Dames en heren, rest mij niets anders dan de vergadering te
sluiten. Maar niet nadat ik u allen graag toewens dat u fijne feestdagen met elkaar kunt
beleven, in kleine kring dit jaar, maar ik hoop dat u er toch van kunt genieten en de rust kunt
vinden. Een heel goede jaarwisseling. Ik zou ook u allen willen toewensen om vooral ook
gezond te blijven in deze barre en ingewikkelde tijden. Dus let ook een beetje op uzelf en
op elkaar. En laten we met elkaar hopen dat we op 12 januari in ieder geval het politieke
seizoen weer met elkaar kunnen beginnen. Een heel goede tijd voor u en de uwen
toegewenst.
Ik wil ook heel graag de griffie bedanken voor alle ondersteuning ook weer het
afgelopen jaar en natuurlijk ook voor deze vergadering. Dat geldt natuurlijk ook voor de
facilitaire ondersteuning, die veel minder van de goede zorgen heeft kunnen laten zien
doordat we zo beperkt kunnen vergaderen met elkaar. Maar als het dan kon, was het weer
geweldig. En dat geldt ook voor onze ambtelijke organisatie die ons in staat stelt om ons
werk goed te doen. Heel veel dank aan allen. En voor u allen een heel goede tijd. En we
zien elkaar gezond en wel in 2022 weer terug. Dank u wel.
De VOORZITTER sluit de vergadering om 17:23 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht
van 9 februari 2022.
De voorzitter,

De griffier,
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