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Titel : Statenvoorstel Benoeming PS- en commissieleden in in- en externe gremia III 
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Inleiding 
 
In vervolg op uw besluiten van 10 maart en 18 april jl. wordt in dit voorstel nog een aantal benoemin-
gen voorgesteld in bestuurlijke gremia. Deze benoemingen waren in het voorstel van 18 april jl. 
opgenomen als uitstelbare benoemingen. Dit voorstel is vooraf afgestemd met het fractievoorzitters-
convent.  
 
De benoemingen betreffen in volgorde van het bijgevoegd ontwerp-statenbesluit de volgende functies: 
 

1. voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de vier statencommissies. Deze definitieve 
benoemingen komen in de plaats van de tijdelijke benoemingen, waartoe u besloot op 10 
maart jl.  

2. de plaatsvervangend voorzitter van uw Staten 
3. het voorzitterschap van de subcommissie voor de jaarrekening en een mutatie in de 

subcommissie  
4. het voorzitterschap van de ad commissie Pakketstudies Bereikbaarheid Utrecht 
5. de commissie belast met het werkgeverschap van de griffie 
6. de werkgroep Europa  
7. de klankbordgroep Communicatie 
 

Voor wat betreft de benoeming van leden en plaatsvervangend leden in de statencommissies, als 
bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet en andere door uw Staten uit uw midden ingestelde 
commissies - voor zover in hun instellingsbesluiten niet anders is bepaald - stelt het fractievoorzitters-
convent uw Staten voor, deze benoemingen in het vervolg te laten plaatsvinden door de voorzitter van 
uw Staten, waarvoor artikel 54, lid 3 van het Reglement van Orde de formele basis biedt.    
 
Voorzitter, 
R.C. Robbertsen 
 
Griffier, 
L.C.A.W. Graafhuis
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 Ontwerp-Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 23 mei 2011 tot benoeming van leden van 
Provinciale Staten en commissieleden in bestuurlijke gremia III, 2011INT200287 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet, het Reglement van Orde provincie Utrecht en hun 
besluiten van 10 maart en 18 april 2011 tot benoeming van leden van hun Staten en 
commissieleden in de bestuurlijke gremia; 
 
Besluiten: 
 

1. Onder intrekking van hun besluit van 10 maart jl., onderdeel 3, tot tijdelijke 
benoeming van voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de statencommissies, 
de volgende definitieve benoemingen te doen: 

- dhr. drs. A.H.L. Kocken  tot voorzitter van de commissie RGW 
- dhr. drs. F.H.W. Bekkers tot plv. voorzitter van de commissie RGW 
- mevr. U.P. Blom tot voorzitter van de commissie WMC 
- mevr. drs. J.C.M. Versteeg tot plv. voorzitter van de commissie WMC 
- dhr. ing. H.N. Scherer tot voorzitter van de commissie MME 
- dhr. ing. D. Kilic  tot plv. voorzitter van de commissie MME 
- dhr. G.A. de Kruif tot voorzitter van de commissie BEM 
- dhr. ir. N.J.P. Hoefnagels tot plv. voorzitter van de commissie BEM 

 
2. De heer E.R.M. Balemans te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van Provinciale 

Staten; 
 

3. De heer drs. J.G. Boerkamp te benoemen tot voorzitter van de subcommissie voor de         
 jaarrekening en de heer C. de Kruijf te benoemen tot lid van deze commissie 
 

4. De heer mr. B. de Vries te benoemen tot voorzitter van de ad hoc commissie Pakketstudies 
 Bereikbaarheid Utrecht 
 
5. Als leden van de commissie belast met het werkgeverschap van de griffie te benoemen: 

a. dhr. E.R.M. Balemans (voorzitter) 
b. mevr. drs. J.C.M. Versteeg 
c. dhr. R.G.J. Dercksen 
d. dhr. C. de Kruijf 

 
6. Als leden van de werkgroep Europa te benoemen:  

a. dhr. drs. K.E. Driehuijs 
b. dhr. I. Thonon 
c. dhr. R.G.J. Dercksen 
d. mevr. R.K. Dik-Faber 
e. mevr. A.C. Boelhouwer 
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7. Als leden van de klankbordgroep Communicatie te benoemen: 
a. mevr. P. Doornenbal-van der Vlist 
b. mevr. drs. J.C.M. Versteeg 
c. mevr. E.J. Broere 
d. dhr. mr. E. de Vries 
e. dhr. A.J. Schaddelee 
f. dhr. drs. B. Nugteren 
g. dhr. W. van der Steeg 

 
8. De benoeming van leden en plaatsvervangend leden in commissies als bedoeld in artikel 53 

van het Reglement van Orde, met toepassing van artikel 54, lid 3 van het Reglement van Orde, 
in het vervolg door de voorzitter van Provinciale Staten te laten plaatsvinden.  

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 


