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Inleiding 

De leden van provinciale staten zijn in een aantal bestuurlijke gremia vertegenwoordigd. Het recent 
aantreden van de nieuwe staten leidt tot een voorstel dienaangaande. Dit voorstel voorziet in de 
benoeming van leden uit uw midden voor de ledenvergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 april 2007 tot benoeming van leden van provinciale 
staten in gremia. 
 
Provinciale Staten van Utrecht besluiten: 
 
1. De volgende leden uit hun midden te benoemen als vertegenwoordiging van de provincie Utrecht in 
de algemene vergadering van de Vereniging IPO 
- mw. drs. R.C.M. Stadhouders (CDA)  
- dhr. ir. D.J. van den Burg (VVD) 
- dhr. drs. W.J. Bos (PvdA) (plaatsvervanger) 
 
2. De volgende leden uit hun midden te benoemen tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht 
- dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks)    
- dhr. C.J.J. van Ee (CDA) (plaatsvervangend lid)   
 
voorzitter, 
 

griffier, 
 



PS2007BEM13 - 4 - 

 



PS2007BEM13 - 5 - 

 

Toelichting 
 
De verkiezing van de nieuwe staten heeft ondermeer tot gevolg dat de verkiezing van leden van 
provinciale staten in een aantal bestuurlijke gremia aan de orde moet worden gesteld. 
 
Na een gehouden inventarisatie van bestuurlijke vertegenwoordigingen betreft dat de algemene 
ledenvergadering van het IPO en het algemeen bestuur van de Afvalverwijdering Utrecht. 
 
IPO 
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een Algemene Ledenvergadering bestaande uit vierentwintig 
leden van Provinciale Staten: elke provincie vaardigt 2 leden en 1 plaatsvervangend lid af. U wordt 
verzocht hiertoe uit uw midden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid aan te wijzen. 
 
Afvalverwijdering Utrecht 
Het betreft hier de benoeming van een lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht. 
 

Provinciale Staten, 
 
Voorzitter, mr. B. Staal 
 
Griffier, L.C.A.W. Graafhuis 
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