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Bijlage(n):    

Inleiding 
Ingevolge de gemeenschappelijke regelingen van de Utrechtse Recreatieschappen is ons college 
vertegenwoordigd in de dagelijkse en algemene besturen van deze schappen. Benoemende instantie 
voor de algemene besturen is provinciale staten. De algemene besturen zijn vervolgens bevoegd tot de 
benoemingen in de dagelijkse besturen. 
Onze portefeuillehouder recreatie en toerisme, de heer mr. J. H. Ekkers dragen wij voor als lid van de 
algemene besturen van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en  Utrechtse Heuvelrug, Vallei en 
Kromme Rijngebied, van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en van de Facilitaire Dienst 
Utrechtse Recreatieschappen. Tot plaatsvervanger van de heer Ekkers stellen wij voor te benoemen het 
lid van ons college de heer drs. R. W. Krol.   
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 24 september 2007 tot benoeming van de heer mr. J. H. Ekkers tot lid van de algemene 
besturen van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en  Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme 
Rijngebied, van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en van de Facilitaire Dienst Utrechtse 
Recreatieschappen 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 juni 2007, dienst/sector MEC/DER, nummer 
2007MEC001228i; 
 

Gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regelingen van de diverse 
recreatieschappen;  
 
Besluiten:  
 
� Tot lid van de algemene besturen van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden en  Utrechtse 

Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken en van 
de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen te benoemen de heer mr. J. H. Ekkers en tot zijn 
plaatsvervanger de heer drs. R. W.  Krol. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet gemeenschappelijke regelingen; gemeenschappelijke regelingen van recreatieschappen 
 
Kanttekeningen 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn ingevolge de gemeenschappelijke regelingen 
vertegenwoordigd in de algemene besturen van de Recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, het Plassenschap Loosdrecht  en de Facilitaire Dienst 
Utrechtse Recreatieschappen. Voor de benoeming van leden van provinciale staten zijn u reeds 
voorstellen gedaan. Ingevolge de gemeenschappelijke regelingen bent u bevoegd tevens een lid van 
Gedeputeerde staten in de algemene besturen te benoemen. De algemene besturen benoemen op hun 
beurt het GS-lid tevens tot lid van de dagelijkse besturen. 
Een uitzondering op deze regel is het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, waaraan de provincie 
formeel niet deelneemt. Om die reden kan de provincie niet vertegenwoordigd zijn in het algemeen 
bestuur van dat schap. 
Voorgesteld wordt de heer mr. J. H. Ekkers te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van 
genoemde samenwerkingsorganen en de heer drs. R. W. Krol tot zijn plaatsvervanger. 
 

Communicatie 
Het schriftelijk informeren van betrokkenen en van de betreffende bestuursorganen 
 

Bijlagen 
geen 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, R. C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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