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Inleiding 

De leden van provinciale staten zijn in een aantal gremia vertegenwoordigd. Het recent aantreden van 
de nieuwe staten leidt tot een voorstel dienaangaande. Dit voorstel voorziet in de benoeming van de 
leden van de subcommissie van de jaarrekening, leden van de Programmaraad van de Randstedelijke 
Rekenkamer en leden en plaatsvervangend leden van de Awb-adviescommissie PS. 
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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: 
 
2. De volgende leden uit hun midden te benoemen als voorzitters van de vier statencommissies: 
- dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA) als voorzitter van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen 
(BEM) 
- dhr. J.W.R. van Lunteren (VVD) als voorzitter van de statencommissie Ruimte, Groen en Wonen (RGW)  
- dhr. J. Konijnenbelt (voorlopig) als voorzitter van de statencommissie Water, Milieu en Mobiliteit (WMM) 
- dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks) als voorzitter van de statencommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, 
Economie en Cultuur (MEC) 
 
3. Het volgende lid te benoemen als lid van de subcommissie van de jaarrekening: 
- dhr. D. ing. Kiliç (PvdA) 
- dhr. mr. J.M. Buiting, arts, beoogd statenlid (CDA) 
 
4. Het volgende commissielid te benoemen als lid van de statencommissie WMM: 
- mw. T. Beukema (GroenLinks) 
 
5. De volgende leden uit hun midden te benoemen als leden van de Programmaraad van de Randstedelijke 
Rekenkamer: 
- mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie) 
- mw. Y. Smit (VVD) 
- dhr. mr. J.M. Buiting, arts, beoogd statenlid (CDA) 
Plaatsvervangers: 
- dhr. D. ing. Kiliç (PvdA) 
- dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
- dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks) 
 
6. De volgende leden uit hun midden te benoemen als leden van de Awb-adviescommissie PS 
- mw. H. Nap (CDA) 
- mw. mr. K.J. Fokker (PvdA) 
- mw. drs. E. Dijk-Osseweijer (VVD) 
- mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP) 
- dhr. J. Fastl (Groenlinks) 
- dhr. ir. M. Snyders (Mooi Utrecht) 
Plaatsvervangers: 
- mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (Groenlinks) 
- dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
- dhr. dr. R. Bisschop (SGP) 
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