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2    Statenvoorstel  

   

 *1726539* 
 

Instelling Statencommissies en benoemingen leden van Provinciale Staten en 

burgerleden 

 

Provinciale Staten van Flevoland 

- gelet op de Provinciewet 

- gelet op het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 

- gelet op de statuten van het IPO 

- gelet op de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer 

- gelet op de gemaakte afspraken in het Seniorenconvent 

 

 

 

1. Beslispunten 

1. Voor de statenperiode 2015-2019  de volgende Statencommissies in te 

stellen: 

a. Bestuur ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuil-

les Financiën, IPO bestuur, Samenleving (zorg), Sport, Kunst en Cul-

tuur, Europa, Flevolandse samenwerkingsagenda, Bestuurlijke ver-

nieuwing, Coördinatie interbestuurlijk toezicht, Communicatie en 

ICT, Openbaar lichaam erfgoed centrum Nieuw Land (GR), Integri-

teit, Lobby , P&O, Archiefinspectie, Coördinatie IFA en wat verder 

aan de orde komt; 

b. Ruimte ten behoeve van de advisering en overleg over de portefeuil-

les Ruimtelijke Ordening, Wonen, Schaalsprong Almere/RRAAM, IJs-

seldelta-Zuid, Rijksvastgoedbedrijf, Water, Vergunningverlening, 

toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreek en wat verder aan de orde komt; 

c. Economie ten behoeve van de advisering en overleg over de porte-

feuilles Economische Zaken, Maritieme Strategie, Landbouw en Vis-

serij, Floriade, Onderwijs, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV, 

Amsterdam Lelystad Airport, OMALA en wat verder aan de orde 

komt; 

d. Duurzaamheid ten behoeve van de advisering en overleg over de por-

tefeuilles Nieuwe Natuur, Klimaat en Energie, Openbaar Vervoer, Vi-

taal Platteland, Fonds leefbaarheid landelijk gebied, Natuur en 

Landschap, Milieu en afvalzorg, Recreatie en Toerisme, Gebiedspro-

motie, Nationaal Park Oostvaardersplassen, IJmeer/Markermeer,  

Digitale infrastructuur buitengebied en wat verder aan de orde 

komt; 

2. Voor de statenperiode 2015- 2019 het aantal zetels in genoemde Staten-

commissies te bepalen op 20 en te laten functioneren volgens de vol-

gende samenstelling  

VVD 3 

PVV 3 

SP 2 

CDA 2 

PvdA 2 

CU 2 

D66 2 

GL 1 

SGP 1 

PvdD 1 

50PLUS 1 
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3. Als voorzitters van de Statencommissies te benoemen: 

commissie Bestuur mevrouw.M. Smeels-Zechner (VVD),  

commissie Ruimte mevrouw C. J. Schotman (CDA),  

commissie Economie de heer R.P.G. Bosma (VVD), 

commissie Duurzaamheid de heer W.R. Bouma (CDA) 

4. Als burgerleden te benoemen de heren R.J.H. Claessens (CDA), L. Ferdinand (Christen 

Unie), I.C. van Ginkel (PVV), S.J. Kok (D66), C.R. Korteweg (Groen Links), G. Laagland (50 

PLUS), S. de Boer (SGP) en mevrouw M.E.H. Broen(VVD) 

 

5. Voor de huidige statenperiode, de volgende personen in de Statencommissies te benoemen: 

Commissie Bestuur 

De heren H.W.E. van Vliet (VVD), R.P.G. Bosma (VVD), A. Gijsberts (VVD), 

J. van Slooten(CDA), J. Hopster (CDA), J.N. Simonse (SGP), C. A. Jansen (PVV), 

C.J. Kok (PVV), L. Ferdinand (Christen Unie), L. Post (Christen Unie), W. de Jager (PvdA), 

A. W.H.J. van der Avoird (Partij voor de Dieren) 

P.M.S. Vermeulen (D66) , S.J. Kok(D66)  S. Miske (Groen Links), W. Jansen (50PLUS) 

De dames S. Verbeek (SP), I. de Waal (SP), I. Joosse (PVV) 

 

Commissie Ruimte 

De heren E. F. Plate (VVD(), J. de Reus (VVD), W.R.Bouma (CDA),L. J. Bogerd (SGP), 

H. van der Linden (SP), H. van Ravenzwaaij (SP), W. Boutkan (PVV), J. B. Janssen (PVV), 

R. J. Siepel (Christen Unie), H.J. Hofstra(Christen Unie), T. A. Smetsers (D66), E. G. Bos-

huijzen (50 PLUS), P.T.J. Pels (PvdA),  

De dames J. J. Klijnstra(VVD), M. Luyer (CDA), B. Boutkan (PVV) ,M.E.S. Papma (D66), J. 

Staalman (Groen Links), M.C. Bax (Partij voor de Dieren) 

 

Commissie Economie 

De heren A. Gijsberts (VVD), J. Hopster (CDA), S. de Boer (SGP), H. van Ravenzwaaij(SP), 

H. van der Linden (SP), C.A. Jansen (PVV), C.J. Kok (PVV), L. Ferdinand (Christen Unie) , 

L. Post (Christen Unie), T.A. Smetsers (D66), C.R. Korteweg (Groen Links), G. Laagland (50 

PLUS), A. W.H.J. van der Avoird (Partij voor de Dieren) 

De dames M. Smeels (VVD), M.E.H. Broen (VVD), C. J. Schotman (CDA), I. Joosse (PVV), 

S. Rötscheid (D66), R. Arzakan (PvdA) 

 

Commissie Duurzaamheid 

De heren J. de Reus (VVD), J. van Slooten (CDA), J.N. Simonse (SGP), W. Boutkan (PVV), 

J. B. Janssen (PVV), R. J. Siepel (Christen Unie), H.J. Hofstra (Christen Unie), 

P.M.S.Vermeulen (D66), S. Miske (Groen Links), E. G. Boshuijzen (50 PLUS) ), P.T.J. Pels 

(PvdA) 

De dames M.E. H. Broen (VVD), J.J. Klijnstra (VVD), C. Schotman (CDAT.G. Hoekstra (SP), 

S. Verbeek (SP), B. Boutkan (PVV), M. E.G. Papma (D66), L. Vestering (Partij voor de Die-

ren) 

 

6. Alle Statenleden te benoemen tot plaatsvervangend commissielid bij afwezigheid van be-

noemde leden 

7. Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten de heer C.A. Jansen 

(PVV) 

8. Te benoemen tot leden van de Algemene Vergadering van het IPO mevrouw S. Rötscheid 

(D66) en de heer J.N. Simonse (SGP) 

9. Te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van de Programmaraad Randstedelijke 

Rekenkamer 

a) Leden: de heer W. de Jager (PvdA), de heer C.J. Kok (PVV), de heer P.M.S. Vermeulen 

(D66) 



  Statenvoorstel 
Registratie 

1726539 

Bladnummer 

3 

 

 

 

b) Plaatsvervangende leden: de heer R.J. Siepel (Christen Unie), mevrouw J. Staalman 

(Groen Links) en de heer H. van Ravenzwaaij (SP) 

10. De volgende leden te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie Griffier: de heer C.A. 

Jansen (PVV) (plaatsvervangend voorzitter van de Staten), mevrouw M. Luyer (CDA) en de 

heer L. Verbeek (voorzitter van Provinciale Staten). 

11. De benoemingen in te laten gaan op 1 juli 2015 en te laten duren tot de statenverkiezin-

gen van maart 2019. 

12. Eventuele tussentijdse vervanging van leden opnieuw aan het seniorenconvent voor te leg-

gen, waarbij de vervanger(s) in eerste Instantie gezocht wordt binnen dezelfde fractie als 

het vertrekkende lid (leden) van een werkgroep of delegatie 

 

2. Eerdere behandeling  

In het seniorenconvent van 16 februari 2015 is onder meer stilgestaan bij de profielschets voor 

de voorzitters van de Statencommissies.  

Geconcludeerd is bij dit agendapunt onder meer het volgende: 

- Profielschets als hulpmiddel benutten, ter invulling van de fracties. Profielschets is akkoord.  

- Wel goed aanbod (vanaf de start) van training en coaching, van de voorzitter en de griffier 

gezamenlijk. Hierbij dient ook de rol ‘toetsen stukkenstroom’ aandacht te krijgen. 

- Video- opnamen van de voorzitters gebruiken voor evaluatie. Zorgdragen voor een veilige 

evaluatie. Maar ook een manier vinden waarop feedback van de commissieleden op een ver-

antwoorde manier bij de voorzitter kan landen. 

- Besluitvorming na de verkiezingen, zo mogelijk voorbereid in seniorenconvent . 

- De griffie heeft deze conclusies daarna opgenomen in het Overdrachtsdocument Provinciale 

Staten. In het seniorenconvent van 10 juni 2015 zijn bovengenoemde benoemingen voorge-

dragen. 

 

3. Korte toelichting op voorstel 

Leden van de Statencommissies 

De verdeling van de Statencommissies vindt plaats met toepassing van artikel 2 Reglement van 

Orde 2015: 

1-3 leden:   1 zetel,  

3-6 leden:   2 zetels, en 

6 of meer leden:  3 zetels. 

 

Commissievoorzitters 

In het seniorenconvent op 10 juni 2015 is gesproken over de invulling van genoemde posities aan 

de hand van het commissieprofiel. Dit heeft geleid tot de genoemde verdeling. De voorzitters 

fungeren als plaatsvervanger van elkaar. 

 

Plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten 

Artikel 75 Provinciewet meldt in lid 2 over kortdurende vervanging in Provinciale Staten: 

Het voorzitterschap van provinciale staten wordt bij verhindering of ontstentenis van de com-

missaris waargenomen door het langstzittende lid van provinciale staten. Indien meer leden van 

provinciale staten even lang zitting hebben, dan vindt de waarneming van het voorzitterschap 

plaats door het oudste lid in jaren van hen. Provinciale staten kunnen een ander lid van provin-

ciale staten met de waarneming van het voorzitterschap belasten. 

 

Interprovinciaal Overleg (IPO) 

IPO-delegatie: de algemene ledenvergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg be-

staat uit delegaties van Statenleden uit elke provincie. Elke provincie mag twee Statenleden af-

vaardigen. Het is dus een formele delegatie die het mandaat krijgt om namens PS van Flevoland 

op te treden tijdens de algemene ledenvergadering van het IPO. Statenlid mw. S. Rötscheid was 

lid van de Algemene vergadering en stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn. 
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Artikel 5 van de IPO statuten luidt: 

5.1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn provincies in Nederland. Provincies die 

lid zijn van de vereniging worden hierna aangeduid als "het lid" of "de provincie"; geza-

menlijk worden zij aangeduid als "de leden" of "de provincies". 

5.2. Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee (2) personen aan ter 

vertegenwoordiging van hun provincie in de algemene vergadering. Het volgens de Pro-

vinciewet daartoe bevoegde orgaan besluit omtrent de verstrekking van een machtiging 

tot vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering. Tenzij in deze sta-

tuten anders is vermeld worden de lidmaatschapsrechten van de provincies namens hen 

uitgeoefend door de in de vorige volzin bedoelde vertegenwoordigers van de provincies, 

welke hierna worden aangeduid als: "de vertegenwoordigers". 

 

Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 

De benoeming van een afvaardiging in de Programmaraad is gebaseerd op de Gemeenschappe-

lijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 2014 . 

Artikel 14 Instelling Programmaraad luidt: 

1. Provinciale Staten van de deelnemende provincies stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit 

een programmaraad in. 

2. De programmaraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden. De verdeling van 

twee of drie per deelnemer wordt door de betreffende deelnemer 

zelf vastgesteld. 

3. Bij de aanwijzing van de leden, genoemd in het vorige lid, zijn ook leden benoembaar van 

buiten de kring van de deelnemers met dien verstande dat iedere deelnemer maximaal één bui-

tenlid mag aanwijzen. De plaatsvervangende leden kunnen in dezelfde 

verhouding worden aangewezen. 

4. De programmaraad heeft de zittingsduur van Provinciale Staten. Bij een tussentijdse vacature 

wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid had aangewezen. 

 

Flevoland komt met 3 nieuwe leden Programmaraad; ook bij de andere drie provincies is dat het 

geval. Het ambtelijk secretariaat en het voorzitterschap worden vanuit Noord Holland ingevuld. 

 

4. Beoogd effect 

1. Het invullen van de posities van voorzitter Statencommissies en de verdeling van de Staten-

leden over de Statencommissies. 

2. Het invullen van de positie van plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten van Fle-

voland. 

3. Het invullen van de posities in diverse werkgroepen/delegaties  

 

 

5. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter 

inzage 

Profielschets commissievoorzitter 1766037 bijgevoegd 

        

 


