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aan Provinciale Staten van Drenthe 2016-770-1 

Inleiding

Na het terugtreden van mevrouw A.E. van den Ham op 23 november 2016 als commissielid, niet 

zijnde Statenlid heeft de fractie van de Sterk Lokaal de heer M.H. Prins, voorgedragen als 

commissielid, niet zijnde Statenlid. De heer Prins wordt lid van de commissie Omgevingsbeleid. 

Op grond van Statenstuk 667 “Vertegenwoordiging niet-Statenleden in Statencommissies“ (1999) kan 

iedere fractie voor de vertegenwoordiging in de diverse Statencommissies in totaal twee personen 

voordragen, die geen Statenlid zijn. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

- de betreffende persoon is benoembaar tot lid van Provinciale Staten in een tussentijds

opengevallen plaats;

- de betreffende persoon heeft een verklaring ondertekend dat hij/zij ermee instemt dat het

bepaalde in de artikelen 11 (openbaar maken van nevenfuncties), 14 (eed voor

ambtsaanvaarding) en 25 (opleggen geheimhoudingsplicht) van de Provinciewet op hen van

overeenkomstige toepassing is.

De heer Prins voldoet aan deze eis en kan derhalve worden benoemd tot commissielid, niet zijnde 

Statenlid.  

Advies 

Voorgesteld wordt om: 

- de heer M.H. Prins tot commissielid, niet zijnde Statenlid te benoemen;

- de heer M.H. Prins tot lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid te benoemen.

Beoogd effect 

- De Sterk Lokaal is zodoende op de door hen gewenste wijze vertegenwoordigd in de

verschillende Statencommissies;

Argumenten 

n.v.t.

Uitvoering 

Tijdsplanning 

De Statencommissie Omgevingsbeleid vergadert op 11 januari 2017. 

Financiën 

n.v.t.

Europese context 

n.v.t.

Monitoring en evaluatie 

n.v.t.

Extern betrokkenen 

n.v.t.



2016-725-2 

Communicatie 

Op de website van Provinciale Staten zal de wijziging in de samenstelling van de Statencommissie 

worden verwerkt. 

Bijlagen 

n.v.t.

Ter inzage in de kamer C0.39 

n.v.t.

Assen, 12 december 2016 

Kenmerk: 50/SG/201602768 

Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 



2016-770-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 12 december 2016, 

kenmerk 50/SG/201602768; 

BESLUITEN: 

I. de heer M.H. Prins (Sterk Lokaal) te benoemen tot commissielid, niet zijnde Statenlid;

II. de heer M.H. Prins te benoemen tot lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid.

Assen, 14 december 2016 

Provinciale Staten voornoemd, 

, griffier , voorzitter 


