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Inleiding 
 
Op 1 november 2006 hebben uw Staten de Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van 
de Koningin in de provincie Utrecht vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de circulaire van 4 
november 2005, kenmerk 2005-0000278487, van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, met als juridische grondslag artikel 61 van de Provinciewet. De circulaire en de 
verordening regelen de procedure voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de Koningin. 
De vertrouwenscommissie die op grond van genoemde verordening in de vergadering van 1 november 
jl. door uw Staten is benoemd, heeft – als bekend - na een zorgvuldige weging van de kandidaten de 
minister van BZK helaas moeten meedelen, dat zij niet tot een meervoudige aanbeveling heeft kunnen 
komen.  
 
Gehoord de bevindingen van de vertrouwenscommissie en na accordering door het fractievoor-
zittersconvent heeft de minister van BZK besloten de vacature van commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht opnieuw open te stellen, met als basis de bestaande door uw Staten op 1 november 
2006 vastgestelde profielschets.    
Gezien de duur van de procedure en het feit dat uw  Staten van samenstelling zijn gewijzigd, dient een 
nieuwe vertrouwenscommissie uit en door uw Staten te worden benoemd, door wijziging van 
genoemde Verordening op de vertrouwenscommissie c.a., overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-
besluit.  
 
Het betreft naast de gewijzigde samenstelling het schrappen van een vertegenwoordiging uit GS, die 
als adviseur aan de vertrouwenscommissie was toegevoegd. Reden daarvoor is dat leden van de 
vertrouwenscommissie mogelijk lid van Gedeputeerde Staten worden, afhankelijk van het resultaat 
van de coalitiebesprekingen, dan wel gedurende de procedure een dubbel mandaat kunnen hebben, tot 
ingevolge artikel 41, 1e lid van de Provinciewet tenminste de helft van het aantal gedeputeerden door 
uw Staten is benoemd.   
 
De oorspronkelijke verordening is voor u tevens bijgevoegd.     
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Besluit 

Besluit van 15 maart 2007 tot vaststelling van de wijziging van de verordening op de 
vertrouwenscommissie commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht   
 
Provinciale Staten van Utrecht 
 
Overwegende: 
 

- dat de door hun Staten op 1 november 2006 benoemde vertrouwenscommissie niet tot een 
voorstel voor een meervouwige aanbeveling voor de benoeming van een nieuwe commissaris 
van de Koningin in Utrecht heeft kunnen komen; 

 
- dat de minister van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na kennisneming hiervan de 

vacature van commissaris van de Koningin opnieuw heeft open gesteld; 
 

- dat hun Staten, na de gehouden verkiezingen inmiddels van samenstelling zijn gewijzigd, 
hetgeen de samenstelling van een nieuwe vertrouwenscommissie uit hun midden noodzakelijk 
maakt voor het doen van een voorstel voor een meervoudige aanbeveling; 

 
- dat de door hun Staten op 1 november 2006 benoemde vertrouwenscommissie inmiddels 

geacht wordt te zijn ontbonden 
 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 en 61 van de Provinciewet en op bepaling V van de 
Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin, circulaire Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 november 2005, kenmerk 2005-0000278487; 
 

BESLUITEN: 
 
Artikel 1 
 
De Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht te 
wijzigen als volgt:  
 
In plaats van het bepaalde in artikel 1, onder 2 dient het volgende te worden gelezen: 
 
“ 2. de vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen: 
- mw. P. Doornenbal (voorzitter, CDA)  
- dhr. drs. W.J. Bos (PvdA) 
- dhr. mr. J.H. Ekkers (VVD) 
- dhr. ir. B.A. Witteman (SP)  
- dhr. drs. B. Nugteren (Groenlinks) 
- dhr. C.J. van Kranenburg (ChristenUnie) 
- dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
- dhr. dr. R. Bisschop (SGP) 
- dhr. ir. T. Snyders (Mooi Utrecht) 
Adviseurs: 
- dhr. L.C.A.W. Graafhuis (tevens secretaris) 
- dhr. drs. H.H. Sietsma (plaatsvervangend secretaris) 
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Ambtelijke ondersteuning: 
- dhr. dr. R.J. Poort 
 

Artikel 2 
 
1.          Het vierde lid van artikel 3, komt te vervallen. 

 
2.          Het vijfde en zesde lid van artikel 3, wordt vernummerd in respectievelijk het vierde en 
 vijfde lid van artikel 3.  
 

Artikel 3 
 
1.  Deze wijziging van de " Verordening op de Vertrouwenscommissie commissaris van de 

Koningin in Utrecht " treedt direct na vaststelling in werking. 
 
2.       Deze wijziging van de verordening op de vertrouwenscommissie wordt aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelateis ter kennis gebracht.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


	Inleiding

