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Inleiding 
 
Het aantreden van de nieuwe Staten leidt tot een gehele herbezetting van de verschillende bestuurlijke 
gremia binnen de provincie. In afstemming met de fractievoorzitters ligt het bijgevoegde ontwerp-
besluit ter besluitvorming voor.   
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2011 tot benoeming van leden van 
Provinciale Staten en commissieleden in de bestuurlijke gremia. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet en het Reglement van Orde provincie Utrecht; 
 
besluiten: 
 
1. Het maximaal aantal leden per commissie te bepalen op 28, welk aantal als volgt is 
opgebouwd: 
 voor fracties met meer dan 8 leden: maximaal 4 leden; 
 voor fracties in de categorie van 5 tot 8 leden: maximaal 3 leden; 
 voor fracties in de categorie van 1 tot 4 leden: maximaal 2 leden.  
 

2. De volgende personen te benoemen als leden van de vier statencommissies: 
 
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM)

- dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen  (VVD) 
- mw. drs. A.J. Vlam (VVD) 
- mw. Y. Smit (VVD) 
- dhr. mr. E. de Vries (PvdA) 
- mw. mr. K.J. Fokker (PvdA) 
- mw. drs. U.P. Blom (PvdA, plaatsvervanger) 
- mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA) 
- dhr. mr. J.M. Buiting, arts (commissielid namens het CDA)  
- dhr. drs. R.E. de Vries (D66) 
- mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
- dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66) 
- dhr. R.G.J. Dercksen (PVV) 
- dhr. ir. H. IJssennagger (PVV) 
- dhr. drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV) 
- mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks) 
- dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks) 
- dhr. ir. ing. Y.S. Lutfula (SP) 
- mw. Drs. A.M.C. Mineur (SP, plaatsvervanger) 
- mw. drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) 
- dhr. W. van Wikselaar (SGP) 
- mw. W.M.M. Hoek (50PLUS) 
- dhr. W. van der Steeg (PvdD) 

 

Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW)
- dhr. E.R.M. Balemans (VVD) 
- dhr. G.H.J. Weierink (VVD) 
- dhr. mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) 
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- mw. drs. U.P. Blom (PvdA) 
- dhr. C. de Kruijf (PvdA) 
- dhr. ing. D. Kiliç (PvdA, plaatsvervanger) 
- dhr. G.A. de Kruif RT (CDA)  
- dhr. ir. H. Graaff (CDA) 
- dhr. ir. N.J.P. Hoefnagels (D66) 
- dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66) 
- dhr. I. Thonon (commissielid namens D66) 
- mw. E.J. Broere (PVV) 
- dhr. ing. H.N. Scherer (PVV) 
- dhr. ir. H. IJssennagger (PVV) 
- dhr. drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks) 
- mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks) 
- mw. drs. A.M.C. Mineur (SP) 
- dhr. drs. P.W. Duquesnoy (commissielid namens de SP) 
- mw. drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) 
- dhr. drs. C. de Heer (commissielid namens de ChristenUnie) 
- dhr. J. van de Lagemaat (commissielid namens de SGP) 
- mw. W.M.M. Hoek (50PLUS) 
- dhr. W. van der Steeg (PvdD) 

 

Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)
- dhr. drs. J.A.J. Konings (VVD) 
- dhr. mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) 
- dhr. Z. el Yassini (VVD) 
- dhr. ing. D. Kiliç (PvdA) 
- dhr. A. Essousi (PvdA) 
- dhr. mr. E. de Vries (PvdA, plaatsvervanger) 
- dhr. ir. H. Graaff (CDA) 
- mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA) 
- dhr. ir. N.J.P. Hoefnagels (D66) 
- dhr. ir. J.P.M. Peters (D66) 
- dhr. G.J.J. Smakman (commissielid namens D66) 
- dhr. ing. H.N. Scherer (PVV) 
- dhr. ir. H. IJssennagger (PVV) 
- dhr. W.J. Ubaghs (commissielid namens de PVV)  
- dhr. drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks) 
- mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks) 
- dhr. J. Fastl (commissielid namens GroenLinks) 
- dhr. A.M. Meijer (SP) 
- dhr. ir. ing. Y.S. Lutfula (SP, plaatsvervanger) 
- dhr. A.J. Schaddelee (ChristenUnie) 
- dhr. drs. C. de Heer (commissielid namens de ChristenUnie) 
- dhr. W. van Wikselaar (SGP) 
- mw. W.M.M. Hoek (50PLUS)  
- mw. P. van de Geest (commissielid namens de PvdD) 
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Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC)
- mw. drs. F.M. Alsem (VVD) 
- dhr. drs. A.H.L. Kocken (VVD) 
- dhr. Z. el Yassini (VVD) 
- mw. P.J. van Viegen Msc (PvdA) 
- dhr. drs. K.E. Driehuijs (commissielid namens de PvdA)  
- mw. mr. K.J. Fokker (PvdA, plaatsvervanger) 
- mw. drs. M.W.J. Maasdam-Hoevers (CDA) 
- dhr. mr. J.M. Buiting, arts (commissielid namens het CDA)  
- mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66) 
- dhr. ir. J.P.M. Peters (D66) 
- dhr. drs. drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV) 
- mw. E.J. Broere (PVV) 
- dhr. E.P.G. van Hees (commissielid namens de PVV) 
- mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks) 
- mw. drs. S.N. van de Gein (SP) 
- mw. Y Claus (commissielid namens de SP) 
- dhr. A.J. Schaddelee (ChristenUnie) 
- dhr. J. Marchal (commissielid namens de SGP) 
- dhr. J.M. Gadellaa (commissielid namens 50PLUS) 
- mw. H.J. Keller (commissielid namens de PvdD) 

 

3. De volgende leden uit hun midden voorlopig te benoemen tot voorzitters van de vier 
statencommissies, waaronder mede begrepen de onder die commissies ressorterende 
subcommissies: 
 
- dhr. E.R.M. Balemans (VVD) als voorzitter van de statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen (BEM) 
- mw. drs. U.P. Blom (PvdA) als voorzitter van de statencommissie Ruimte, Groen en Water 
(RGW)  
- mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA) als voorzitter van de statencommissie Milieu, 
Mobiliteit en Economie (MME) 
- dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks) als voorzitter van de statencommissie Wonen, 
Maatschappij en Cultuur (WMC) 
 

4. De volgende leden uit hun midden te benoemen als lid van de Subcommissie voor de 
jaarrekening: 
 
- mw. drs. A.J. Vlam (VVD) 
- dhr. mr. J.M. Buiting, arts (commissielid namens het CDA)  
- dhr. drs. B. Nugteren (GroenLinks)  
- dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66) 
- dhr. drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV) 
- dhr. A.J. Schaddelee (ChristenUnie) 
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5. De volgende leden uit hun midden te benoemen als lid van de Commissie onderzoek 
geloofsbrieven 
 
- dhr. dr. F.H. Barneveld Binkhuysen  (VVD) 
- dhr. mr. E. de Vries (PvdA) 
- mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA) 
- mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks) 
- dhr.  ir. J.P.M. Peters (D66)  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 


