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Als bekend hebben de heren Damen en Van de Groep te kennen gegeven hun voorzitterschap van 
respectievelijk de commissie IME en REG te zullen neerleggen. 
Ingevolge het Reglement van Orde (artikel 57, 4e lid) wordt in overeenstemming met het 
presidium tussentijds ontslag verleend. Naar analogie van dit artikel heeft ook het 
presidium een taak bij de vervulling van de vacatures. De fractievoorzitters van de 
VVD en de ChristenUnie zijn gepolst voor het voorzien in de vacature. Door de fractie 
van de VVD is de heer D.J. van den Burg voorgedragen. Door de fractie van de 
ChristenUnie is aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid van het 
voordragen van een kandidaat. 
 
Overeenkomstig het advies van het Presidium worden Provinciale Staten – ingevolge artikel 57, 1e lid 
van het Reglement van Orde – voorgesteld de heer ir. D.J. van den Burg te benoemen tot voorzitter 
van de commissie IME en de heer P. Seldenrijk (huidige plaatsvervangend voorzitter commissie REG) 
te benoemen tot voorzitter van de commissie REG, onder ontslagverlening en dankzegging aan de 
heren Damen en Van de Groep voor de door hen als voorzitter van genoemde statencommissies 
verrichte werkzaamheden.  
 
Gezien het aantal van twee commissievergaderingen van de commissie REG in de resterende 
statenperiode wordt voorgesteld af te zien van invulling van de vacature van plaatsvervan- 
vangend voorzitter commissie REG. 
 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 11 december 2006 tot benoeming van een nieuwe 
voorzitter voor de statencommissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie (IME) en een nieuwe 
voorzitter voor de commissie Ruimte en Groen (REG)    
 
Provinciale Staten van Utrecht 
 
Op voorstel van hun voorzitter en het Presidium  
 
Overwegende het verzoek tot het verlenen van ontslag van de heren Damen en Van de Groep als 
voorzitter van de commissie IME, respectievelijk de commissie REG, 
 
Overwegende de voordracht van de heren Van den Burg en Seldenrijk   
 
Gelet op artikel 57 van het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003 
 

Besluiten:  
 

1. Aan de heren Damen en Van de Groep ontslag te verlenen als voorzitter van de 
statencommissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie (IME), respectievelijk de 
statencommissie Ruimte en Groen (REG), onder dankzegging van de door hen als voorzitter 
van genoemde commissies verrichte werkzaamheden; 

 
2. De heer ir. D.J. van den Burg met ingang van heden te benoemen tot voorzitter van de 

statencomissie IME; 
 

3. De heer P. Seldenrijk met ingang van heden te benoemen tot voorzitter van de 
statencommissie REG.   

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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