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Aan Provinciale Staten, 

 

Ten behoeve van het voeren van gesprekken in het kader van de benoeming van een waarnemend commissaris 

van de Koningin voor de provincie Utrecht, wordt voorgesteld een  vertrouwenscommissie in te stellen. 

 

Voorgesteld wordt om conform bijgevoegd ontwerp-besluit te besluiten. 
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 Besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 18 maart 2013; 

 

Gelezen het Koninklijk Besluit van 18 september 2012, waarin aan de heer R.C. Robbertsen, commissaris van de 

Koningin in de provincie Utrecht, met ingang van 7 juni 2013 eervol ontslag wordt verleend; 

 

Overwegende: 

 dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn brief van 14 december 2012, 

waarin hij het voornemen van het Kabinet bekend maakt om de provincies Flevoland, Noord-Holland en 

Utrecht te laten fuseren, eveneens aangeeft voornemens te zijn een waarnemend commissaris van de 

Koningin voor de provincie Utrecht te benoemen; 

 dat het in dat kader wenselijk is om een vertrouwenscommissie voor de procedure van de benoeming 

van een waarnemend commissaris van de Koningin in te stellen; 

 

Besluiten:  

 ARTIKEL 1 

Een vertrouwenscommissie in te stellen, specifiek belast met het voeren van gesprekken met de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de benoeming van een waarnemend commissaris van de 

Koningin voor de provincie Utrecht. 

 

 ARTIKEL 2 

De vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen: 

- voorzitter  : drs. B. Nugteren (GroenLinks) 

- plv. voorzitter  : drs. C. de Kruijf (PvdA) 

- leden   : dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD) 

: mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA) 

: mw. drs. J.C.M. Versteeg (D66) 

    : R.G.J. Dercksen (PVV) 

    : mw. drs. A.M.C. Mineur (SP) 

    : A.J. Schaddelee (ChristenUnie) 

    : W. van Wikselaar (SGP) 

    : mw. W.M.M. Hoek (50PLUS) 

    : W. van der Steeg (PvdD) 

 

- adviseur   : J.W.R. van Lunteren (lid Gedeputeerde Staten) 

 

- ondersteuning  : L.C.A.W. Graafhuis, dr. R.J. Poort 

 

 ARTIKEL 3 

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden na benoeming van de waarnemend cvdK 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Griffier, 


