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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. Veel fracties maken voor de invulling van de 
Statencommissies gebruik van bijzondere commissieleden, niet zijnde Statenleden, zoals bepaald in 
Statenstuk 667: “Vertegenwoordiging niet-Statenleden in Statencommissies” (1999).  
 
De fractie van Forum voor Democratie kan in deze Statenperiode geen gebruik maken van bijzondere 
commissieleden, niet zijnde Statenleden. Het Presidium stelt voor de fractie van Forum voor 
Democratie toe te staan met een extra Statenlid zitting te nemen in zowel de Statencommissie OGB 
als de Statencommissie FCBE. Daarmee is de fractie van Forum voor Democratie met vier 
Statenleden vertegenwoordigd in beide commissies.  
 
Voor de Statencommissie Omgevingsbeleid wordt voorgesteld tot benoeming:  
- de heer H. Omlo (Forum voor Democratie).  
 
Voor de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie wordt voorgesteld tot benoeming: 
- de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie).  

Advies  

Het benoemen van het lid in de commissie Omgevingsbeleid en het benoemen van het lid in de 
commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.  

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Het voorstel beoogt de formele vertegenwoordiging van de fracties in de Statencommissies te 
actualiseren. 

Argumenten  

De voordrachten zijn in lijn met het voorstel vanuit de fractie. 

Uitvoering 

Tijdsplanning  
n.v.t. 

Financiën 
n.v.t. 

Monitoring en evaluatie  
n.v.t. 

Extern betrokkenen  
n.v.t. 
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Europese context 
n.v.t. 

Communicatie  
-  Website 
 
 
 
 
 
Assen, 18 mei 2020 
Kenmerk: 21/SG/202001583 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 
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 18 mei 2020, kenmerk 
21/SG/202001583; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. tot lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid te benoemen de heer H. Omlo (Forum voor 

Democratie);  
 
II. tot lid van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie te benoemen de heer 

R.W. Camies (Forum voor Democratie).  
 
 
 
 
 
Assen, 20 mei 2020 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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