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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
De recente politieke ontwikkelingen heeft een aantal vacatures doen ontstaan in de 
verschillende politieke gremia. Het fractievoorzittersconvent heeft deze besproken in de 
vergadering van 6 oktober jl. en draagt de volgende leden uit uw midden voor:  
Het betreft achtereenvolgens de volgende mutaties: 
 

1. het plaatsvervangend voorzitterschap van uw Staten: De heer Van Kranenburg heeft 
aangegeven van deze functie te willen afzien, gezien de gewijzigde politieke situatie. 
De heer De Vries heeft zich als enige kandidaat gesteld. Voorgesteld wordt hem te 
benoemen tot plaatsvervangend voorzitter. 

2. het voorzitterschap van de statencommissie RGW. Voorgesteld wordt de heer V.d. 
Werff te benoemen in de vacature van de heer Van Lunteren. 

3. het waarnemend voorzitterschap van de statencommissie BEM. Voorgesteld wordt de 
heer Barneveld Binkhuysen te benoemen tot waarnemend voorzitter van de 
statencommissie BEM. 

4. het waarnemend voorzitterschap van de statencommissie WMC. Voorgesteld wordt 
mevr. De Heer te benoemen tot waarnemend voorzitter van de statencommissie WMC. 

5. leden van de ad hoc commissie nWRO. De heren Ruijs en Balemans hebben 
aangegeven hun lidmaatschap van de ad hoc commissie nWro op te zeggen. 
Voorgesteld wordt om in deze vacatures te voorzien door mevr. Swets en de heer 
Nooteboom te benoemen tot lid van deze ad hoc commissie. 

6. lidmaatschap van de Algemene Vergadering van het IPO. Voorgesteld wordt de heer 
Van Lunteren tot lid van de Algemene Vergadering te benoemen. 

7. lidmaatschap van de commissie deregulering uit uw Staten. Voorgesteld wordt de heer 
van Lunteren te benoemen tot lid van de commissie deregulering.  

 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.  
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op voordracht van het fractievoorzittersconvent d.d. 6 oktober 2008; 
 
Overwegende: 
 

- dat de recente politieke ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal vacatures in de 
bestuurlijke functies; 

- dat door middel van dit besluit daarin wordt voorzien;  
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet en het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2003;  
 
Besluiten:  
 

1. De heer drs. R.E. de Vries te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van 
Provinciale Staten; 

2. De heer G.J. van der Werff te benoemen tot voorzitter van de statencommissie RGW; 
3. Mevr. drs. J.M. de Heer te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de 

statencommissie WMC; 
4. De heer dr. F.H. Barneveld Binkhuysen te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter 

van de  statencommissie BEM;. 
5. dhr. drs. T.G.P.M. Ruijs en dhr. E.R.M. Balemans ontslag te verlenen als lid van de ad 

hoc commissie nWro en in deze vacatures te voorzien door de benoeming van mevr. 
ir. A.A. Swets en de heer mr. drs. L.W. Nooteboom; 

6. De heer J.W.R. van Lunteren te benoemen tot lid van de ad hoc commissie 
deregulering. 

7. de heer J.W.R. van Lunteren te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering van 
het IPO. 

 
.

voorzitter, 
 

griffier, 
 


