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Inleiding 

Artikel 80 van de Provinciewet bepaalt dat Provinciale Staten, naast de taken en de bevoegdheden, 
de samenstelling van de commissies regelen. Dit is geconcretiseerd in het Statenstuk 667: 
“Vertegenwoordiging niet-Statenleden in Statencommissies” (1999). Op grond van dit Statenstuk 
kunnen fracties voor de vertegenwoordiging in de diverse Statencommissies in totaal twee personen 
voordragen, die geen Statenlid zijn. De voorwaarden voor het benoemd worden tot commissielid, niet 
zijnde Statenlid zijn dat de desbetreffende persoon benoembaar is tot lid van Provinciale Staten in een 
tussentijds opengevallen plaats en dat hij of zij een verklaring heeft ondertekend dat hij of 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 
overeenkomstige toepassing is.  
 
De fracties ChristenUnie, D66, OpDrenthe, Partij voor de Dieren, SP en SterkLokaal hebben 
aangegeven gebruik te willen maken van de ondersteuning van commissieleden, niet zijnde 
Statenleden.  
 
De volgende personen worden door de zojuist genoemde fracties voorgedragen om te worden 
benoemd tot commissielid, niet zijnde Statenlid: 
- mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66);  
- mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie);  
- mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal);  
- de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP);  
- mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de Dieren);  
- de heer A.J. Voerman (OpDrenthe);  
- de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal).   
 
Voor de Statencommissie Omgevingsbeleid wordt voorgesteld tot benoeming:  
- mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie);  
- de heer A.J. Voerman (OpDrenthe);  
- de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal).   
 
En de statenleden: 
- de heer F.P. Duut (OpDrenthe);  
- de heer A.K. Schoenmaker (SterkLokaal). 
 
Voor de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie wordt voorgesteld tot benoeming: 
- mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66); 
- mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal);  
- de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP);  
- mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de Dieren); 
- de heer A.J. Voerman (OpDrenthe).  
 
En de statenleden 
- de heer F.P. Duut (OpDrenthe);  
- de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal). 
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Advies  

I. Tot commissieleden, niet zijnde Statenleden te benoemen:  
- mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66);  
- mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie);  
- mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal);  
- de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP);  
- mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de Dieren);  
- de heer A.J. Voerman (OpDrenthe);  
- de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal).   
 

II. Het benoemen van de leden van de commissie Omgevingsbeleid en het benoemen van de leden 
van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.  

 
Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Het voorstel beoogt de Statencommissies op een evenwichtige en effectieve wijze te bezetten. 
 
Argumenten  

De voordrachten voor de commissieleden zijn in het overleg van de fractievoorzitters van 24 juni 2019 
op elkaar afgestemd. 
 
 
Uitvoering 

Tijdsplanning  
n.v.t. 
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Monitoring en evaluatie  
n.v.t. 
 
Extern betrokkenen  
n.v.t. 
 
Europese context 
n.v.t. 
 
Communicatie  
-  Website 
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Assen, 24 juni 2019 
Kenmerk: 25/SG/201902032  
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 24 juni 2019, kenmerk 
25/SG/201902032; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. tot commissieleden, niet zijnde Statenleden te benoemen mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66), 

mevrouw L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie), mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal); de 
heer R.C.R.J. van der Meijden (SP), mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de Dieren), de 
heer A.J. Voerman (OpDrenthe) en de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal);   
 

II. tot leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid te benoemen mevrouw L. van Dijken-te Velde 
(ChristenUnie), de heer F.P. Duut (OpDrenthe), de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal), de 
heer A.J. Voerman (OpDrenthe) en de heer R. Wiersema (Sterk Lokaal);  

 
III. tot leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie te benoemen  

mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66), de heer F.P. Duut (OpDrenthe), mevrouw A.E. van der Ham 
(Sterk Lokaal), de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP), mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor 
de Dieren), de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal); en de heer A.J. Voerman (OpDrenthe).  

 
 
 
Assen, 3 juli 2019 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , voorzitter      , griffier 
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