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Statenvoorstel 

Datum : 10 maart 2011 Nummer PS : PS2011PS04 
Afdeling : SGU Commissie: nvt 
Steller : L.C.A.W. Graafhuis Portefeuillehouder: CvdK 
Registratienummer : 2011INT200283  

Titel : Statenvoorstel Benoeming PS- en commissieleden in in- en externe gremia II 

Inhoudsopgave 
 
Besluit     pag. 5 
 

Inleiding 
 
In vervolg op uw besluit van 10 maart jl. is er nog een aantal andere gremia waarin staten- en/of 
commissieleden door u dienen te worden benoemd. 
In dit statenvoorstel treft u in onderdeel A de benoemingen aan die nu actueel zijn.  
De benoemingen die uitgesteld kunnen worden tot de vergadering van PS van 23 mei a.s., zijn 
verwoord in onderdeel B. Dit voorstel is tot stand gekomen na afstemming in het 
fractievoorzittersconvent van 4 april jl.  
 
Onderdeel A: actuele benoemingen:  
 
Ad hoc commissie Ruimtelijke Structuurvisie

• Deze commissie is een ad hoc statencommissie, die valt onder de commissie Ruimte, Groen 
en Water. De ad hoc commissie is bedoeld om voorbereidend werk te doen en om als 
klankbord te dienen voor de gedeputeerde en de ambtelijke organisatie bij het proces om te 
komen tot een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie medio 2012. De commissie 
RGW blijft verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke kant van het PRS-proces. 

• In principe is uit iedere fractie 1 persoon vertegenwoordigd, in principe uit de statencommissie 
RGW. Daarnaast is er een technisch voorzitter, in principe ook uit de statencommissie RGW. 

• Vergaderfrequentie naar bevind van zaken te plannen afhankelijk van verloop proces PRS. 
 
Ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid provincie Utrecht

• Deze commissie begeleidt het proces rondom de Pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek 
Utrecht, Amersfoort, Hilversum. De commissie doet waar nodig aan kennisvergroting van PS-
leden over de problematiek, fungeert als klankbord voor de gedeputeerde en is voorportaal 
voor stukken die ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd. 

• In principe is uit iedere fractie 1 persoon vertegenwoordigd, in principe uit de statencommissie 
MME. Na benoeming van de voorzitter mag de fractie die de voorzitter levert een gewoon lid 
benoemen. 

• Vergaderfrequentie naar bevind van zaken te plannen 
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AV-IPO
• De Algemene Vergadering IPO bespreekt alle zaken die door het bestuur van het IPO worden 

voorgelegd. Alle 12 provincies zijn hierin vertegenwoordigd 
• Per provincie worden 2 leden en 1 plaatsvervangend lid benoemd. 
• Vergaderfrequentie is 2 maal per jaar. 

 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

• De Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer fungeert als gesprekspartner voor de 
bestuurder van de Rekenkamer. Van beide kanten kunnen bespreekpunten worden 
geagendeerd. De Programmaraad adviseert o.a. over het jaarlijks op te stellen 
onderzoeksprogramma van de Rekenkamer. 

• Per provincie worden 3 leden en 3 plaatsvervangend leden benoemd. 
• Vergaderfrequentie is 2 maal per jaar. 

 
N.B. Tevens zijn in het concept-besluit een aantal wijzigingen opgenomen als gevolg van de vacature 
in de fractie van de PvdA, een wisseling bij de fractie 50Plus in de commissie MME en een herstel van 
een verzuim m.b.t. de samenstelling van de Subcommissie voor de jaarrekening.  
 
Onderdeel B: benoemingen die kunnen worden uitgesteld tot de statenvergadering van 23 mei 
a.s.  
 
Definitieve invulling van het voorzitterschap van de vier statencommissies
Uitgangspunt is dat de kwaliteitscriteria geformuleerd door de commissie Balemans hierbij een rol  
spelen. Voor het gemak uitgaande van vier statencommissies betreft het vier voorzitters en vier 
plaatsvervangend voorzitters met een spreiding over zo veel mogelijk fracties uit de Staten. Samen 
vormen de voorzitters het Presidium. De plaatsvervangend voorzitters zijn hun vaste vervanger en 
ontvangen derhalve ook de vergaderstukken van het Presidium.   
 
Plaatsvervangend voorzitter PS
Tot op heden is het gebruikelijk de plaatsvervangend voorzitter van PS te recruteren uit de oppositie. 
 
Voorzitter vaste subcommissie voor de jaarrekening 
Tot op heden is het gebruikelijk de voorzitter te recruteren uit de statencommissie BEM 
 
Werkgeverschap statengriffie
In de vorige perioden fungeerden 4 fractievoorzitters (2 uit de coalitie en 2 uit de oppositie (waar- 
onder de plaatsvervangend voorzitter van PS) als werkgever en klankbord voor de griffie(r). 
 
Werkgroep Europa

• De Werkgroep Europa heeft tot doel aandacht te schenken aan het thema Europa, de 
doorwerking daarvan in de verschillende beleidsvelden, de bewustwording van PS en is 
(informeel) gesprekspartner van de coördinerend gedeputeerde Europa. NB: in de commissie 
BEM van 4 april 2011 ligt een notitie, waarin voortzetting en rol van de Werkgroep Europa 
nader wordt gemotiveerd. 
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• De Werkgroep bestond in de vorige periode uit ongeveer 6-7 leden (niet meer dan 1 per 
fractie). 

• Vergaderfrequentie is naar bevind van zaken, maar was de vorige periode gekoppeld aan de 
vergadercyclus van de statencommissies. 

 
Klankbordgroep Communicatie

• De Klankbordgroep Communicatie is een groep mensen die meedenkt over de manier waarop 
communicatie namens PS vorm krijgt. Ideeën die de griffie heeft t.a.v. communicatie worden 
aan de Klankbordgroep voor advies voorgelegd. 

• De Klankbordgroep bestond vorige periode uit ongeveer 7 leden (in elk geval niet meer dan 1 
per fractie, de fractie hoeft niet per se vertegenwoordigd te zijn). 

• Vergaderfrequentie is gemiddeld 2 maal per jaar. 
 

Voorzitter, 
R.C. Robbertsen 
 

Griffier, 
L.C.A.W. Graafhuis
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 april 2011 tot benoeming van leden van 
Provinciale Staten en commissieleden in bestuurlijke gremia, 2011INT200283. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet, het Reglement van Orde provincie Utrecht en hun 
besluit van 10 maart 2011 tot benoemidng van leden van hun Staten en commissieleden in de 
bestuurlijke gremia; 
 
Besluiten: 
 
1. De volgende personen te benoemen als leden van de Ad hoc commissie Ruimtelijke 
Structuurvisie 

- Dhr. E.R.M. Balemans (VVD) 
- Dhr. ing. D. Kiliç (PvdA) 
- Dhr. G.A. de Kruif (CDA) 
- Dhr. dr. I. Thonon (D66) 
- Dhr. ing. H.N. Scherer (PVV) 
- Dhr. Drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks) 
- Mw. Drs. A.M.C. Mineur (SP) 
- Mw. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) 
- Dhr. J. van de Lagemaat (SGP) 
- Mw. W.M.M. Hoek (50PLUS) 
- Dhr. W. van de Steeg (PvdD) 

 
2. De volgende personen te benoemen als leden van de Ad hoc commissie Pakketstudies 
Bereikbaarheid Utrecht 

- Dhr. drs. J.A.J. Konings (VVD) 
- Dhr. mr. B. de Vries (PvdA) 
- Dhr. Ir. H. Graaff (CDA) 
- Dhr. ir. N.J. P. Hoefnagels (D66) 
- Dhr. Ir. H. IJssennagger (PVV) 
- Dhr. J. Fastl (GroenLinks) 
- Dhr. A.M. Meijer (SP) 
- Dhr. A.J. Schaddelee (ChristenUnie) 
- Dhr. W. van Wikselaar (SGP) 
- Dhr. R. Roos (50PLUS) 
- Mw. P. van der Geest (PvdD) 

 
3. De volgende leden uit hun midden te benoemen als (plaatsvervangend) leden van de 
Algemene Vergadering van het IPO 

- Dhr. Ir. J.P.M. Peters (D66) 
- Dhr. C. de Kruijf (PvdA) 
- Mw. P. Doornenbal – van der Vlist (CDA - plaatsvervanger) 
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4. De volgende leden uit hun midden te benoemen als (plaatsvervangend) leden van de 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 

- Dhr. drs. J.G. van Hal Scheffer (PVV) 
- Mw. drs. A.Vlam(VVD) 
- Mw. U.P. Blom (PvdA) 
- Mw. A.C. Boelhouwer ( GroenLinks - plaatsvervanger) 
- Mw. Drs. A.M.C. Mineur (SP – plaatsvervanger) 
- Mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66 - plaatsvervanger) 
- Dhr. W. van Wikselaar (SGP - plaatsvervanger) 

 
5. Dhr. W. van Wikselaar en dhr. drs. J.G. Boerkamp uit hun midden te benoemen tot lid van 
de Subcommissie voor de jaarrekening.  
 
6. Hun besluit tot samenstelling van de statencommissies van 10 maart jl. voor wat betreft de 
fractie van de PvdA te wijzigen en qua samenstelling als volgt te doen luiden:  
 
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM)

- dhr. C. de Kruijf 
- mw. drs. U.P. Blom 
- dhr. drs. K.E. Driehuijs (plaatsvervanger)  

 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW)

- mw. drs. U.P. Blom 
- dhr. ing. D. Kiliç 
- dhr. C. de Kruijf (plaatsvervanger)  

 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)

- dhr. A. Essousi 
- dhr. mr. E. de Vries 
- dhr. ing. D. Kiliç (plaatsvervanger)  
-

Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC)  
- dhr. drs. K.E. Driehuijs 
- mw. P.J. van Viegen 
- dhr. A. Essousi (plaatsvervanger)   

 
7. Hun besluit tot samenstelling van de statencommissies van 10 maart jl. voor wat betreft de 
fractie van 50Plus te wijzigen en wel als volgt dat de heer R. Roos in de plaats treedt van 
mevr. W.M.M. Hoek als lid van de statencommissie MME.  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 


