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Inleiding 

In de vergadering van het Presidium van 20 mei 2019 is de benoeming van de voorzitters en de leden 
van Statencommissies besproken. De fracties hebben de volgende kandidaten voorgedragen: 
 
Statencommissie Omgevingsbeleid:  
 
Commissievoorzitter:  
− de heer G. Serlie (VVD)  
 
Commissieleden:  
− de heer M.A.M. Berends (PvdA); 
− de heer J.F. Bos (FvD);  
− de heer R.A.A. Bosch (PvdA);  
− de heer R.W. Camies (FvD);  
− de heer J.W. Drukker (FvD);  
− mevrouw A.M. Kleine Deters (D66);  
− de heer T.A. Koopmans (PVV); 
− de heer E.E.A.A. van Liempd (GL); 
− de heer J.J. Moes (VVD);  
− de heer W.L.H. Moinat (SP);  
− de heer H.R. Nijmeijer (GL);  
− mevrouw T. Potharst (PvdD); 
− de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie);  
− de heer J.G.M. Schomaker (PvdA);  
− mevrouw E. Slagt-Tichelman (GL);  
− de heer J. Smits (VVD);  
− mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA);  
− de heer S.J. Vegter (CDA);  
− de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie); 
− de heer A. Vorenkamp (PVV);  
− de heer H. van de Weg (SP);  
− mevrouw B. Zouine (D66);  
− mevrouw R.R.M. Zuiker (PvdD); 
− mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD);  
− de heer P.A. Zwiers (PvdA).  
 
 
 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie:  
 
Commissievoorzitter:  
− de heer S.J. Vegter (CDA)  
 
Commissieleden:  
− mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie);  
− de heer T.P. Blinde (FvD);  
− de heer E. Bos (GL);  
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− de heer B. van Dekken (CDA); 
− mevrouw G.J. Dikkers (SP);  
− mevrouw H.T. Haan (GL); 
− mevrouw S.D. Kort (PVV);  
− de heer R. du Long (PvdA);  
− de heer H. Loof (PvdA);  
− de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP);  
− mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD);  
− mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA);  
− mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA); 
− de heer P. Moltmaker (VVD);  
− de heer H. Omlo (FvD);  
− de heer H.J. Pragt (D66);  
− de heer S.R. Pormes (GL); 
− de heer H. Post (CU);  
− mevrouw T. Potharst (PvdD); 
− mevrouw J.A. Roggen (PvdA);  
− de heer G. Serlie (VVD);  
− mevrouw A. Udinga (VVD);  
− de heer N.A. Uppelschoten (PVV);  
− de heer H. Velzing (FvD); 
− de heer G. Zuur (CDA).  
 
 
Advies  

Het benoemen van de voorzitter en de leden van de commissie OGB en het benoemen van de 
voorzitter en de leden van de commissie FCBE. 
 
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 20 mei 2019 
op elkaar afgestemd. 
 
 
Uitvoering 

Tijdsplanning  
n.v.t. 
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Monitoring en evaluatie  
n.v.t. 
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Extern betrokkenen  
n.v.t. 
 
Europese context 
n.v.t. 
 
Communicatie  
-  Website 
 
 
 
Assen, 20 mei 2019 
Kenmerk: 21/SG/201901708 
 
 
 
 
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 20 mei 2019, kenmerk 
21/SG/201901708; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. tot commissievoorzitter van de Statencommissie Omgevingsbeleid te benoemen de heer G. Serlie 

(VVD); 
 
II. tot leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid te benoemen de heer M.A.M. Berends 

(PvdA), de heer J.F. Bos (FvD), de heer R.A.A. Bosch (PvdA), de heer R.W. Camies (FvD), de 
heer J.W. Drukker (FvD), mevrouw A.M. Kleine Deters (D66), de heer T.A. Koopmans (PVV), de 
heer E.E.A.A. van Liempd (GL), de heer J.J. Moes (VVD), de heer W.L.H. Moinat (SP), de heer 
H.R. Nijmeijer (GL), mevrouw T. Potharst (PvdD), de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie), de heer 
J.G.M. Schomaker (PvdA), mevrouw E. Slagt-Tichelman (GL), de heer J. Smits (VVD), mevrouw 
E.C. Vedder-Monaster (CDA), de heer S.J. Vegter (CDA), de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie), 
de heer A. Vorenkamp (PVV), de heer H. van de Weg (SP), mevrouw B. Zouine (D66), mevrouw 
R.R.M. Zuiker (PvdD), mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD), de heer P.A. Zwiers (PvdA);  

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

benoemen de heer S.J. Vegter (CDA); 
 
IV. tot leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie te benoemen  

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie), de heer T.P. Blinde (FvD), de heer E. Bos (GL), 
de heer B. van Dekken (CDA), mevrouw G.J. Dikkers (SP), mevrouw H.T. Haan (GL), mevrouw 
S.D. Kort (PVV), de heer R. du Long (PvdA), de heer H. Loof (PvdA), de heer R. Mäkel-van 
Luttikhuizen (SP), mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD), mevrouw F.S. Mensen-Maat 
(PvdA), mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA), de heer P. Moltmaker (VVD), de heer H. Omlo 
(FvD), de heer H.J. Pragt (D66), de heer S.R. Pormes (GL), de heer H. Post (CU), mevrouw 
T. Potharst (PvdD), mevrouw J.A. Roggen (PvdA), de heer G. Serlie (VVD), mevrouw A. Udinga 
(VVD), de heer N.A. Uppelschoten (PVV), de heer H. Velzing (FvD), de heer G. Zuur (CDA).  

 
 
 
 
Assen, 29 mei 2019 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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