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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 9 november jl.. Voorts zijn mutaties opgetreden in de lidmaatschappen van 
de diverse statencommissies.  
Dit voorstel voorziet in de benoeming van een nieuwe leden en een plaatsvervangend lid in de 
Algemene Ledenvergadering van het IPO, de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de 
ad hoc commissie nWRo en regelt de mutaties die zijn opgetreden in de statencommissies 
BEM, RGW, MME, WMC, de ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid en de 
Subcommissie voor de Jaarrekening. 
 

Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. 
 



PS2009PS10 - 2 - 

 



PS2009PS10 - 3 - 

 

Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op voordracht van het fractievoorzittersconvent van d.d. 9 november 2009; 
 
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; 
- dat een aantal mutaties in de verschillende statencommissies is opgetreden dat geformaliseerd 

dient te worden; 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet en het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003; 
 
Besluiten:  
1. mevrouw P. Doornenbal-Van der Vlist en mevrouw mr. K.J. Fokker te benoemen als leden van de 

Algemene Ledenvergadering IPO en de heer C.J. van Kranenburg MA te benoemen als 
plaatsvervangend lid van de Algemene Ledenvergadering IPO. 

2. de heer dr. F.H. Barneveld Binkhuysen te benoemen tot voorzitter van de ad hoc commissie 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. De heer E.R.M. Balemans te benoemen tot lid van de ad hoc 
commissie nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, waaruit de heer mr. drs. L.W. Nooteboom vertrekt. 

3. mevrouw drs. F.M. Alsem, mevrouw mr. K.J. Fokker en de heer P.C. Pollmann te benoemen tot 
leden en mevrouw drs. C.G.M. van Benthem te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
statencommissie Bestuur, Europa en Middelen, waaruit de heer ing. D. Kiliç en de heer J.W.R. 
Van Lunteren vertrekken. 

4. mevrouw G.W. Nalis en de heer mr. drs. L.W. Nooteboom tot leden van de statencommissie 
Ruimte, Groen en Water, waaruit mevrouw mr. K.J. Fokker en de heer mr. P. Kelder vertrekken. 

5. de heer mr. P. Kelder te benoemen tot lid van de statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. 
Mevrouw G.W. Nalis vertrekt als lid en wordt plaatsvervangend lid van de statencommissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie. De heer mr. drs. L.W. Nooteboom vertrekt als lid. 

6. de heer ing. D. Kiliç en mevrouw A. Van Pijkeren te benoemen tot leden van de statencommissie 
Wonen, Maatschappij en Cultuur. De heer P.C. Pollmann vertrekt als lid en wordt 
plaatsvervangend lid van de statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur. 

7. de heer mr. P. Kelder tot lid van de ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid, waaruit de 
heer J.W.R. Van Lunteren vertrekt. 

8. de heer P.C. Pollmann te benoemen tot lid van de Subcommissie voor de Jaarrekening, waaruit de 
heer ing. D. Kiliç vertrekt. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


