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Onderwerp 
Toelatingen en benoemingen Provinciale Staten 13 juli 2022  
 
1. Beslispunten 

1. De heer C. van Veluwen (ChristenUnie) toe te laten als vertegenwoordiger 
van Provinciale Staten in de vacature van de heer Z.J.B. Heng; 

2. Het eerdere besluit van 29 juni 2022 tot samenstelling van de Statencom-
missie Economie, Mobiliteit en Samenleving te wijzigen en voor de fractie 
ChristenUnie te doen luiden: de heer C. van Veluwen; 

3. De benoeming van de heer Z.J.B. Heng (ChristenUnie) tot lid van de Alge-
mene Vergadering van het IPO van 11 november 2020 in te trekken; 

4. Te benoemen tot lid van de Algemene Vergadering van het IPO mevrouw 
H. van Keulen-Nentjes (ChristenUnie); 

5. De benoeming van mevrouw H. van Keulen-Nentjes tot lid van de Alge-
mene Vergadering van het IPO in te laten gaan op 13 juli 2022 en te laten 
duren tot de Statenverkiezingen van maart 2023; 

6. Geen plaatsvervangend lid van de Programmaraad Randstedelijke Re-
kenkamer te benoemen in de vacature van de heer Z.J.B. Heng.  

 
2. Korte toelichting op voorstel  
Toelaten nieuw Statenlid 
Op 1 juni 2022 heeft de heer Z.J.B. Heng (ChristenUnie) uw Voorzitter van Provin-
ciale Staten schriftelijk laten weten zijn Statenlidmaatschap te willen beëindi-
gen. De fractie ChristenUnie heeft aangegeven de heer C. van Veluwen te willen 
laten benoemen en toe te laten als gevolg van het vertrek van de heer Z.J.B. 
Heng. 
 
Interprovinciaal Overleg (IPO)  
De Algemene Vergadering van de Vereniging Interprovinciaal Overleg bestaat uit 
delegaties van Statenleden uit elke provincie: twee Statenleden per provincie. De 
algemene vergadering komt enkele malen per jaar bijeen. De IPO-vereniging kent 
een Algemene Vergadering en een bestuur. De Algemene Vergadering van de ver-
eniging heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het be-
stuur zijn opgedragen. In ieder geval heeft de Algemene Vergadering de volgende 
taken en bevoegdheden:  
- het goedkeuren van jaarplan, begroting en meerjarenbegroting;  
- het goedkeuren van de rekening en verantwoording van het bestuur;  
- het nemen van een besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van 
de vereniging. 
 
Na overleg middels schriftelijke consultatie in het Seniorenconvent is door de 
fracties ingestemd met de voordracht van mevrouw H. van Keulen-Nentjes. 
 
Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer  
Flevoland is met 3 leden vertegenwoordigd in de Programmaraad; ook bij de an-
dere drie provincies is dat het geval. 
 
De programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer kent momenteel naast de 
heer Heng een tweede vervanger in de persoon van de heer Vrouwenvelder. De 
griffie stelt voor in deze nog resterende Statenperiode te volstaan met één ver-
vanger i.p.v. twee vervangers. Dit omdat de Programmaraad een beperkt aantal 
vergaderingen kent en vervanging tot op heden niet vaak aan de orde is geweest.  
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3. Beoogd effect 
Het betreft toelatingen en benoemingen conform de Kieswet en uw eigen Reglement van Orde Pro-
vinciale Staten Provincie Flevoland van 15 september 2021. Ten aanzien van de toelating, wordt de 
procedure tevens afgestemd met het Centraal Stembureau te Lelystad, overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen. Formalisering is afhankelijk van de stukken van het Centraal Stembureau en de 
verklaring van de commissie geloofsbrieven die uit uw midden wordt samengesteld. 
 
De benoeming van een nieuw lid van de Algemene Vergadering IPO is conform de statuten van de 
Vereniging Het Interprovinciaal Overleg 2016. Het effect is de bezetting van de Flevolandse posities 
in de Algemene Vergadering van het IPO. 
 
De benoeming van plaatsvervangende leden is conform de gemeenschappelijke regeling Randste-
delijke Rekenkamer. 
 
Met bovenstaande toelating en benoemingen worden eerder gedane toelatings- en benoemingsbe-
sluiten aangepast. 
 
4. Bijlagen 

1. Nieuwe samenstelling Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving  
Voorzitters: de heer Smetsers en mevrouw Müller 
Griffier: mevrouw de Ridder 
CU: de heer van Veluwen en mevrouw van Keulen-Nentjes 
PvdA: de heer De jager en mevrouw Al-Obaidi 
PvdD: mevrouw Kers 
SP: mevrouw Müller en de heer Cocu 
50PLUS: de heer Van Rooij 
GroenLinks: mevrouw S. Boejhawan-Mangroo 
DENK: de heer El-Boussaidi 
SGP: de heer Bakker 
PVV: de heer Boutkan en de heer Jansen 
JA21: de heer Kok, de heer Beenen en de heer Thomassen 
FvD: de heer De Lange 
Fractie van den Berg: de heer Van den Berg 
D66: de heer Van Klompenburg 
CDA: de heer Claessens 
VVD: de heer Achtien, mevrouw Klijnstra, mevrouw Müller 
Fractie Van der Starre: de heer Van der Starre  
GroenRood: de heer Ismaili Alaoui 

 
Waarbij alle Staten- en burgerleden kunnen optreden als plaatsvervangend lid. 
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2. Nieuwe samenstelling Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid  
Voorzitters: de heer Thomassen en de heer Mulckhuijse  
Griffier: mevrouw Krone 
CU: de heer Oosterveld en de heer Schenk 
PvdA: mevrouw Dubois en de heer Nessar 
PvdD: de heer Luijendijk en de heer Kielen 
SP: de heer Mulckhuijse 
50PLUS: de heer Van Rooij 
GroenLinks: mevrouw Straatsma en de heer Vrouwenvelder 
JA21: mevrouw de Lely, de heer Raap en de heer Ransijn 
DENK: de heer Khedoe 
SGP: de heer Simonse 
PVV: de heer Boutkan en mevrouw Goeman 
FvD: de heer De Lange 
Fractie van den Berg: de heer Van den Berg 
D66: mevrouw Den Boer en de heer Smetsers 
CDA: de heer Van Slooten en de heer Klink 
VVD: de heer Van Ulsen, mevrouw Smeels en de heer De Haan 
Fractie Van der Starre: de heer Van der Starre 
GroenRood: de heer Ismaili Alaoui 

 
Waarbij alle Staten- en burgerleden kunnen optreden als plaatsvervangend lid. 

 


