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ERRATUM 
 

BEHORENDE BIJ STATENVOORSTEL BENOEMING EN 
VERLENEN ONTSLAG LEDEN PCL 
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Reden van wijzigen 

statenvoorstel 

Tussen de bespreking in uw Statencommissie RGW van 13 april 2022 en de 

Statenvergadering van 11 mei 2022 heeft één van de voorgedragen 

kandidaten, de heer R.E. Roggema, zich helaas terug getrokken uit de 

procedure. Om ervoor te zorgen dat uw Staten het juiste besluit kunnen 

nemen ten aanzien van de nieuwe PCL-leden, is er een erratum en een 

aangepast statenvoorstel opgesteld.  

Financiële consequenties Geen 

Aangebrachte wijzigingen De gevraagde besluiten op pagina 1 en pagina 3 zijn als volgt gewijzigd: 

1. de heer H.J. Hegeman, mevrouw Th. Fonds, de heer R.K. Dijksterhuis 

en mevrouw E.M. van Grol per 11 mei 2022 te benoemen als lid van de 

Provinciale Commissie Leefomgeving tot 25 september 2023; 

2. per 11 mei 2022 ontslag te verlenen aan de heer J.S. van den Griendt, 

mevrouw A. Tigchelhoff, de heer R. van Etteger, de heer H.J. van der 

Steenhoven en de heer F.J. Vos. 

 

In de ‘Inleiding’ is de volgende tekst toegevoegd:  

“GS en PS benoemen de leden van de PCL namelijk gezamenlijk (art. 2, lid 

2 Instellingsbesluit PCL). Dit betekent dat een besluit van Gedeputeerde 

Staten over de benoeming feitelijk op zich nog geen benoeming is. Pas als 

ook Provinciale Staten hebben besloten over de benoeming, is deze 

definitief. Het gaat dus in feite om een gezamenlijk besluit, zoals ook het 

reglement door beide bestuursorganen gezamenlijk moet worden 

vastgesteld.” 

en 

“Na afloop van deze procedure en voorafgaand aan het besluit van uw 

Staten tot benoeming van de nieuwe PCL-leden, heeft één van de 

voorgedragen kandidaten zich helaas terug getrokken uit de procedure. In 

afstemming met de betrokken gedeputeerde en ambtelijk opdrachtgever is – 

voor het besluit ter benoeming van nieuwe leden aan PS ter besluitvorming 

zou worden voorgelegd – met nieuwe aspirant-leden informeel van gedachte 

gewisseld over het werkprogramma van de PCL. Dit om geen waardevolle 

tijd verloren te laten gaan bij de totstandkoming van het werkprogramma. 

Uw staten hebben eerder in een PUB-bijeenkomst d.d. 3 februari 2022 met 

de PCL inbreng geleverd ten behoeve van het werkprogramma. Betreffende 

aspirant-lid heeft voor zichzelf de conclusie getrokken onvoldoende 

aanknopingspunten voor zichzelf te zien in het werkprogramma.  
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Voor de nu niet vervulde plek van de PCL dient wederom een 

benoemingsbesluit te worden voorbereid. Uit de wervingsprocedure zijn 

meerdere kandidaten geschikt bevonden die uiteindelijk bij de selectie niet 

op de benoemingslijst terecht zijn gekomen. We onderzoeken of we uit deze 

kandidaten nog een kandidaat kunnen voordragen. Indien dit niet leidt tot 

een match dan starten we een nieuwe wervingsronde.  

Zodra er een nieuwe kandidaat voor de vrijgekomen plek gevonden is, 

ontvangen uw Staten hiervoor een statenvoorstel. Volgens het 

Instellingsbesluit heeft de PCL ten hoogste tien leden. Dat nu tijdelijk een 

plek onbezet is, hoeft dus geen probleem op te leveren voor het 

functioneren van de PCL.” 

en 

“Op korte termijn wordt de selectie en benoeming voorbereid voor het 8e lid 

van de PCL, zodat daarna alle posities binnen de PCL weer vervuld zijn.” 

Aan de argumentatie is onder punt 1 de volgende tekst toegevoegd: “Na 

deze procedure heeft één van de voorgedragen kandidaten zich helaas 

terug getrokken. Het besluit is hier op aangepast.” 

 

In het voorwerk van het ontwerp-besluit zijn beide voorstellen van GS 

opgenomen: 

“Op het voorstel van Gedeputeerde Staten  

van 22‑03‑2022 met nummer 82454A95 en 

van 10-05-2022 met nummer 8247E29A,” 

 

Bij de overwegingen in het ontwerp-besluit is de laatste zin als volgt 

aangepast, en deze heeft een eigen opsommingsteken gekregen:  

“Er voor de vrijgekomen plekken vier nieuwe leden worden aangesteld. Er 

voor de vijfde vrijgekomen plek op korte termijn een nieuwe procedure wordt 

gestart.” 

 

Bij de verkorte CV’s is het CV van de heer Roggema verwijderd. 

 

 


