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Inleiding 

Dit overzicht beperkt zich tot de samenstellingen en bijzonderheden rondom Provinciale Staten van Limburg over 

het jaar 2021. 

 

Overige feitelijke informatie betreffende vergaderingen, bijeenkomsten en documenten zijn te raadplegen via de 

website https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/ onder: Vergaderkalender en Stateninformatie.  

  

 

Voor vragen, neem telefonisch contact op met de Griffie: 043-3897839. 

https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/
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Provinciale Staten    

 

1. Provinciale Staten (PS) samenstelling, stand van zaken 31 december 2021 

 

Statenleden          PS-functie 

CDA (9 zetels) 

Absil, drs. mevrouw M.G.J.A.C., Helden 

Depondt-Olivers, mevrouw M.L.H., Maastricht 

Frische, drs. G.H.C., Maasbracht 1e vicevoorzitter PS 

Geraats, J.M.L., Baexem 

Palmen, BBA mevrouw E.C.C., Oostrum 

Meziani, A., Venlo 

Voncken-Janssen, ing. mevrouw I.D.A.M., Gennep 

Werrij-Wetzels, LLM mevrouw M., Simpelveld; fractievoorzitter  

IJpelaar, W.A.J., Sittard 

 

Forum voor Democratie (3 zetels) 

Driessen, R.B., Tegelen; fractievoorzitter 

Kerseboom, dr. mevrouw S., Maastricht 

Westhoff, ir. R.J.H., Nuth 

 

PVV (7 zetels)     

Bosch, M.T., Heerlen 2e vicevoorzitter PS 

Van Bijnen, H.M., Ulestraten      

Claassen, drs. R.A.B., Landgraaf; fractievoorzitter 

Ernst, R.A.M.M., Landgraaf 

Hermans, L.J., Koningsbosch 

Jiménez Hastenrath, mevrouw C.L., Venlo 

Megens, B.J.M.H., Bergen 

 

VVD (5 zetels) 

Bastiaans, L.H., Venlo 

Heldens, ing. T.M., Meijel 

Lodewijks, A.J.V.C., Heerlen 

Nijskens, H.L.M., Melick 

Straus, drs. mevrouw K.C.J., Roermond; fractievoorzitter 

 

SP (4 zetels) 

Caldenberg, M. van, Landgraaf; fractievoorzitter 

Claessens-Schepers, mevrouw Y.M., Heerlen 

Van der Valk, ing. R.E., Kerkrade 

Wolters Gregório, J., Roermond 

 

GroenLinks (4 zetels) 

Baneke, P.D., Mook 

Jetten, mevrouw T.G.M., Arcen; fractievoorzitter 

Mertens, mr. mevrouw K.G.M., Maastricht 

Westen, O.D., Heerlen 

 
  



3 

 

PvdA  (3 zetels) 

Berghorst, mr. mevrouw A., Sittard  

Kuntzelaers, J.J.M., Venlo; fractievoorzitter 

Schuuring, mevrouw E.A., Maastricht 

 

D66 (3 zetels) 

Jenneskens, MA mevrouw, M.T.P., Maastricht 

Vaessen, L.A.P., Sittard 

Van Wageningen, ir. H., Maastricht 

 

LOKAAL-LIMBURG (2 zetels) 

Franssen, R.J.H., Klimmen; fractievoorzitter 

Linden, H.M.V. van der, Sint Odiliënberg 

 

Partij voor de Dieren (2 zetels) 

Plusquin, mevrouw P.S.M.L., Heerlen; fractievoorzitter 

Loomans, ir. P.J.M., Roermond 

 

50PLUS (1 zetel) 

Fischer-Otten, mevrouw A.M.J.N., Kerkrade; fractievoorzitter 

 

SVL (4 zetels) sinds 1-1-2021 afgesplitst van Forum voor Democratie 

Reuser, J.A.A.M., Maastricht; fractievoorzitter 

Smeets, B.B.P.M., Beek 

Thewissen, drs. M.W., Maastricht 

Vincken, drs. N.J.H.M., Egchel 

 

voorzitter Provinciale Staten (CdK) Commissaris van de Koning: Roemer, E.G.M. 

Griffier: Pregled, mr. A.O.J. 

 

Wijzigingen voorzitterschap Provinciale Staten 2021 

Tot 19-4-2021 was de heer Th.J.F.M. Bovens voorzitter van Provinciale Staten.  

Van 19-4-2021 tot 1-12-2021 vervulde de heer J.W. Remkes deze functie.  

Vanaf 1-12-2021 is de heer E.G.M. Roemer voorzitter van Provinciale Staten. 

 

Mutaties samenstelling Provinciale Staten   

Naam en reden mutatie Opvolgend Statenlid 

De heer Vervuurt (D66) tijdelijke vervanging tot 20-

2-2021 

De heer Vaessen vanaf 20-2-2021 

De heer Vaessen (D66) tot 2-4-2021 De heer Vervuurt vanaf 2-4-2021 

De heer Vervuurt (D66) tot 12-6-2021 De heer Vaessen vanaf 12-6-2021 

 

1.1 Burgercommissieleden   

Een burgercommissielid is een vertegenwoordiger van een Statenfractie in een Statencommissie. Hij of zij is geen 

Statenlid, maar kan een Statenlid vervangen in een van de vier Statencommissies (FEB/RLN/MD/CS).  

Eind 2021 waren er 15 burgercommissieleden actief. Deze leden worden op voordracht van de fracties benoemd 

door het Presidium. In de commissievergadering hebben ze dezelfde positie als Statenleden. Beiden dragen bij 

aan de opinievorming en voorbereiding van de besluitvorming voor de fractie. 
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Stand van zaken 31 december 2021 

CDA: 

F. Heldens 

VVD: 

J. Felix 

Mevrouw S. Koopman 

PVV: 

S. Ritzen 

PvdA: 

O. el Attal 

R. Piepers 

GroenLinks: 

Mevrouw L. Lemmens-Graus 

Mevrouw M. Manders 

Lokaal-Limburg: 

L. van den Beucken 

C. Wetemans 

D66: 

Mevrouw I. Erkens 

M. Vervuurt 

50PLUS: 

J. Paas 

M. Richter 

Partij voor de Dieren: 

Mevrouw J. Hendrickx 

 

 

Mutaties Burgercommissieleden 

Naam en reden mutatie Opvolgend Burgercommissielid 

K. Schaapveld (Forum voor Democratie) ontslag 

per 1-2-2021 

n.v.t. 

M. Vervuurt (D66) vanaf 20-2-2021 tot 2-4-2021. 

Vanaf 12-6-2021 (was tijdelijk Statenlid) 

n.v.t. 

M. Manders (GroenLinks) vanaf 18-6-2021 (nieuw 

Burgercommissielid) 

n.v.t. 

D. Lankhorst (LOKAAL-LIMBURG) ontslag per 1-

10-2021 

C. Wetemans (LOKAAL-LIMBURG) vanaf 1-10-

2021 

N. Vennik (D66) ontslag per 5-11-2021  I. Erkens (D66) vanaf 5-11-2021 

P. Crijns (PVV) ontslag per 5-11-2021 S. Ritzen (PVV) vanaf 5-11-2021 

D. Grippeling (PVV) ontslag per 9-11-2021 n.v.t. 

 

2. Commissies en overlegorganen 

 

2.1    Presidium 

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van Provinciale Staten en bestaat uit de fractievoorzitters. De 

vicevoorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor. Fractievoorzitters van afgesplitste fracties hebben 

geen zetel in het Presidium en kunnen adviserend deelnemen. De Commissaris van de Koning is vaste adviseur 

van het Presidium. 

 

Samenstelling  

Commissievoorzitter   de heer Frische  

Statengriffier  de heer Pregled 

Commissiegriffier  de heer Van den Bighelaar vanaf 5-11-2021 (de heer Voorter tot 5-11-2021) 

Commissiemedewerker   mevrouw Schulkens vanaf 1-12-2021 (de heer Peters tot 1-12-2021) 

 

Leden  

CDA     mevrouw Werrij-Wetzels 

Forum voor Democratie  de heer Driessen 

PVV     de heer Claassen  

VVD     mevrouw Straus 
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SP     de heer Van Caldenberg 

GroenLinks    mevrouw Jetten   

PvdA      de heer Kuntzelaers 

D66     mevrouw Jenneskens 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Franssen 

Partij voor de Dieren  mevrouw Plusquin 

50PLUS     mevrouw Fischer-Otten 

 

Adviserende lid 

SVL     de heer Reuser 

 

Mutaties Presidium 

Naam Presidiumlid  Naam opvolgend Presidiumlid  

Mevrouw Kerseboom (Forum voor Democratie) tot 

24-3-2021 

De heer Driessen (Forum voor Democratie) 

vanaf 24-3-2021 

 

2.2 Enquêtecommissie 

Op vrijdag 9-4-2021 hebben Provinciale Staten besloten tot het instellen van een Provinciale enquêtecommissie 

inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Koopmans. Deze commissie bestaat uit vijf 

Statenleden, benoemd door het Presidium. Deze commissie vergadert in beslotenheid met uitzondering van 

eventuele openbare (hoor)zittingen.    

 

Samenstelling  

Voorzitter  mevrouw Berghorst 

Vicevoorzitter  mevrouw Mertens 

Commissielid  de heer Heldens 

Commissielid   de heer Van der Linden 

Commissielid   mevrouw Voncken-Janssen 

Plv. commissielid   mevrouw Fischer-Otten 

 

Ondersteuning Griffie: 

Statengriffier  de heer Pregled 

Commissiegriffier  mevrouw Dreezen-Dassen 

Commissiemedewerker  de heer Van Dijk 

 

Mutaties enquêtecommissie 

Naam enquêtecommissielid Naam opvolgend enquêtecommissielid 

De heer Thewissen tot 2-7-2021 lid De heer Van der Linden (voorheen 

plaatsvervangend lid) is vanaf 23-7-2021 lid 

De heer Thewissen tot 2-7-2021 vicevoorzitter Mevrouw Mertens vanaf 30-9-2021 vicevoorzitter 

     

2.3     GS-Presidium 

Het overleg GS-Presidium kent als deelnemers het college van GS, het Presidium, namens de ambtelijke 

organisatie de directeur en namens de Griffie de Griffier en de plaatsvervangend Griffier. 

Dit overleg heeft in 2021 niet plaatsgevonden. 

 

2.4 Seniorenconvent (SC) 

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters (zie de ledenlijst Presidium onder 2.1) en wordt voorgezeten 

door de Commissaris van de Koning. De fractievoorzitters kunnen zich bij verhindering niet laten vervangen. 
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De vicevoorzitter van Provinciale Staten, de heer Frische, is adviserend lid. 

De Griffier en/of diens vervanger is in elke vergadering van het Seniorenconvent aanwezig en draagt zorg voor de 

ondersteuning van het Seniorenconvent. 

Er heeft een vergadering plaatsgevonden inzake voorstel tot benoeming gedeputeerden. 

 

2.5      Commissie Integriteit (CI) 

De Commissie Integriteit ontwikkelt kennis over integriteit binnen Provinciale Staten en bevordert de integriteit van 

de leden van Provinciale Staten. Daarnaast begeleidt ze, indien aan de orde integriteitsonderzoeken, op de wijze 

als opgenomen in het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of 

Gedeputeerde Staten Provincie Limburg.  

 

Samenstelling 

Commissievoorzitter    mevrouw Plusquin 

Vicevoorzitter  bij afwezigheid van de voorzitter wijst de CI uit haar midden de plaatsvervangend 

voorzitter aan 

Commissiegriffier    de heer Pregled 

Commissiemedewerker   mevrouw Schulkens 

 

Leden 

CDA   mevrouw Absil 

PVV   de heer Van Bijnen 

VVD   de heer Heldens 

GroenLinks  de heer Baneke 

50PLUS  mevrouw Fischer-Otten 

 

Adviseurs 

Commissaris van de Koning de heer Roemer 

Extern adviseur integriteit  mevrouw Baggen 

 

Mutaties samenstelling Commissie Integriteit 

Naam commissielid / adviseur Naam opvolgend commissielid 

De heer Housmans (GS adviseur) tot 9-4-2021 n.v.t. 

De heer Bovens tot 19-4-2021 De heer Remkes vanaf 19-4-2021 

De heer Remkes tot 1-12-2021 De heer Roemer vanaf 1-12-2021 

 

2.6 Werkgeverscommissie (WGC) 

De Werkgeverscommissie voert de werkgeverstaken en –verantwoordelijkheden ter attentie van de Griffie uit 

conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2018. 

De commissie bestaat uit 4 Statenleden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Presidium. Bij 

verhindering van de voorzitter van het Presidium wijst de Werkgeverscommissie uit haar midden een 

plaatsvervangend voorzitter aan. De leden van de commissie en een vaste plaatsvervanger (op voordracht van de 

fracties) worden benoemd door het Presidium. 

De Griffier en/of diens vervanger zijn in elke vergadering van de Werkgeverscommissie aanwezig en dragen zorg 

voor de ondersteuning van de commissie. 

 

Samenstelling 

Commissievoorzitter    de heer Frische 

Commissiegriffier    de heer Pregled 

Commissiemedewerker   mevrouw Schulkens 
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Leden 

VVD   mevrouw Straus 

PVV   de heer Claassen 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Franssen 

Partij voor de Dieren  mevrouw Plusquin 

 

Plaatsvervangend lid 

CDA   mevrouw Werrij-Wetzels 

 

2.7  Agendacommissie (AC)  

De Agendacommissie is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en bespreekt en coördineert 

de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning 

aan de hand van een strategische voorraadagenda, waarover deze commissie eveneens adviseert. Ook overlegt 

de Agendacommissie over de (uniforme) werkwijze van de commissies en adviseert ze het Presidium over 

eventuele aanpassingen van het Reglement van Orde voor (de Statencommissies van) Provinciale Staten. 

 

De Agendacommissie bestaat uit de voorzitters van Provinciale Staten en van de Statencommissies en wordt 

voorgezeten door de vicevoorzitter van Provinciale Staten.   

 

Samenstelling 

Commissievoorzitter   de heer Frische 

Vicevoorzitter   de heer Bosch 

Ondersteuning Griffie Griffier, de heer Pregled en/of plaatsvervangend Griffier, de heer Van den 

Bighelaar en enkele Statenadviseurs/commissiegriffiers/Statenmedewerker 

mevrouw Schulkens 

Leden 

Voorzitter PS   de heer Roemer 

Voorzitter CC   de heer Van Caldenberg  

Voorzitter CI    mevrouw Plusquin 

Voorzitter CS   mevrouw Claessens-Schepers 

Voorzitter FEB   de heer Bosch 

Voorzitter MD   de heer Van der Linden  

Voorzitter RLN   mevrouw Depondt-Olivers 

 

2.8  Werkgroep Statenconferentie BEST (Brede Economische Strategische Taskforce) 

Deze werkgroep heeft als doel het herstel van Limburg waarbij een inzet op Brede Welvaart waarbij gezondheid en 

economie belangrijk zijn, maar het ook gaat om onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen, de 

kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid. 

 

Leden 
Commissaris van de Koning  
VVD     mevrouw Straus 
50 PLUS    mevrouw Fischer-Otten 
PVV     mevrouw Claassen 
D66     mevrouw Jenneskens 
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2.9   Controlecommissie (CC) 

Samenstelling  

Commissievoorzitter   de heer Van Caldenberg  

Vicevoorzitter    de heer Ernst 

Commissiegriffier  de heer Steinbusch vanaf 1-2-2021 (de heer Voorter tot 1-2-2021) 

Statenonderzoeker   mevrouw De Kreij 

Commissiemedewerker   mevrouw Steeghs vanaf 1-12-2021 (de heer Peters tot 1-12-2021) 

 

Leden 

CDA     mevrouw Depondt-Olivers  

Forum voor Democratie  de heer Driessen 

PVV      de heer Ernst 

VVD     de heer Nijskens 

SP     de heer Van der Valk 

GroenLinks    de heer Baneke 

PvdA     mevrouw Schuuring   

D66      de heer Van Wageningen  

LOKAAL-LIMBURG   de heer Franssen 

Partij voor de Dieren   mevrouw Plusquin 

50PLUS    mevrouw Fischer-Otten 

SVL     de heer Smeets 

 

Plv. leden 

CDA     de heer IJpelaar 

FVD     mevrouw Kerseboom 

PVV     de heer Claassen 

VVD     de heer Lodewijks 

SP     mevrouw Claessens-Schepers 

GroenLinks    mevrouw Jetten 

PvdA     de heer Kuntzelaers 

D66     de heer Vaessen 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Van der Linden 

Partij voor de Dieren  de heer Loomans 

SVL     de heer Thewissen 

 

Mutaties Controlecommissie 

Naam Controlecommissielid  Naam opvolgend commissielid  

Mevrouw Jenneskens (D66) tot 20-2-2021 

plaatsvervangend lid 

De heer Vaessen vanaf 20-2-2021 tot 2-4-2021 

plaatsvervangend lid 

Mevrouw Jenneskens vanaf 2-4-2021 tot 12-6-

2021 plaatsvervangend lid 

De heer Vaessen vanaf 12-6-2021 

plaatsvervangend lid 

De heer Smeets vanaf 8-1-2021 namens SVL lid n.v.t. 

De heer Thewissen vanaf 8-1-2021 namens SVL 

plaatsvervangend lid 

n.v.t. 

 
2.10  Interim Statencommissie (ISC) 

De ISC was actief vanaf 16-4-2021 en is beëindigd na installatie van het nieuwe college van GS per 2-7-2021. De 

ISC verving de structuur van de vakcommissies (FEB/RLN/MD/CS). De ISC had twee functies: 

- sondering van voorziene GS besluiten en klankbord voor GS terzake het te nemen besluit; 

- tijdelijke vakcommissie voor noodzakelijke Statenvoorstellen. 
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Samenstelling  

Commissievoorzitter  roulerend voorzitterschap tussen mevrouw Depondt-Olivers en de heer Van der 

Linden 

Vertegenwoordiger namens GS de heer Remkes 

Commissiegriffier  roulerend mevrouw Van Birgelen-Droog, de heer Steinbusch 

Commissiemedewerker  mevrouw Steeghs 

 

Leden  

Er zijn geen vaste commissieleden. Iedere fractie is met één persoon aanwezig.     
 
2.11 Vertrouwenscommissie 
Op 7-7-2021 is het Statenvoorstel Instelling en samenstelling vertrouwenscommissie en vaststelling Verordening 

Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van de commissaris van de Koning 

vastgesteld door Provinciale Staten. 

 

Samenstelling  

GroenLinks mevrouw Jetten (voorzitter) 

PVV  de heer Claassen 

Forum voor Democratie de heer Driessen 

50PLUS mevrouw Fischer-Otten 

LOKAAL-LIMBURG de heer Franssen 

D66  mevrouw Jenneskens 

PvdA  de heer Kuntzelaers 

VVD  de heer Nijskens 

Partij voor de Dieren mevrouw Plusquin 

SVL  de heer Reuser 

CDA  mevrouw Werrij-Wetzels 

 

Secretaris de heer Pregled 

1e plv. secretaris de heer Voorter 

2e plv. secretaris de heer Derks 

Adviseur vanuit GS mevrouw Van Toorenburg 

 

2.12 Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) 

Samenstelling  

Commissievoorzitter  mevrouw Claessens-Schepers vanaf 22-10-2021 (mevrouw Berghorst tot 22-10-

2021) 

Vicevoorzitter   de heer Van Caldenberg vanaf 22-10-2021 (mevrouw Claessens-Schepers tot 22-

10-2021)  

Commissiegriffier  de heer Steinbusch 

Commissiemedewerker   mevrouw Schulkens 

 

Leden 

CDA  mevrouw Absil, de heer Frische, mevrouw Werrij-Wetzels  

Forum voor Democratie mevrouw Kerseboom 

PVV  de heer Van Bijnen, de heer Claassen, mevrouw Jiménez-Hastenrath 

VVD  de heer Heldens, mevrouw Straus 

SP  de heer Van Caldenberg, de heer Van der Valk 

GroenLinks mevrouw Jetten, de heer Westen 
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PvdA  de heer Kuntzelaers 

D66  de heer Vervuurt 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Van der Linden 

Partij voor de Dieren mevrouw Plusquin 

50PLUS     mevrouw Fischer-Otten 

SVL      de heer Reuser, de heer Thewissen 

 

Mutaties Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) 

Naam commissielid  Naam opvolgend commissielid  

De heer Reuser (Forum voor Democratie) tot 8-1-

2021 

De heer Reuser (SVL) vanaf 8-1-2021 

De heer Thewissen (Forum voor Democratie) tot 8-

1-2021 

De heer Thewissen (SVL) vanaf 8-1-2021 

Mevrouw Claessens-Schepers (SP) tot 22-10-2021 De heer Van Caldenberg (SP) vanaf 22-10-2021 

 

2.13 Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) 

Samenstelling  

Commissievoorzitter    De heer Bosch 

Vicevoorzitter   De heer Thewissen 

Commissiegriffier   mevrouw Dreezen-Dassen 

Commissiemedewerker   mevrouw Schulkens 

 

Leden 

CDA   mevrouw Depondt-Olivers, de heer IJpelaar, mevrouw Voncken-Janssen 

Forum voor Democratie  de heer Driessen 

PVV   de heer Van Bijnen, de heer Claassen, de heer Ernst 

VVD   de heer Lodewijks, de heer Nijskens 

SP   de heer Van Caldenberg, de heer Van der Valk 

GroenLinks  de heer Baneke, de heer Westen 

PvdA   de heer Kuntzelaers 

D66   de heer Vaessen 

LOKAAL-LIMBURG   de heer Franssen 

Partij voor de Dieren   de heer Loomans 

50PLUS     mevrouw Fischer-Otten 

SVL      de heer Smeets, de heer Thewissen 
 
Mutaties Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) 

Naam commissielid  Naam opvolgend commissielid  

De heer Smeets (Forum voor Democratie) tot 8-1-2021 De heer Smeets (SVL) vanaf 8-1-2021 

De heer Thewissen (Forum voor Democratie) tot 8-1-

2021 

De heer Thewissen (SVL) vanaf 8-1-2021 

Mevrouw Jenneskens (D66) tot 20-2-2021 De heer Vaessen (D66) vanaf 20-2-2021 

De heer Vaessen (D66) tot 2-4-2021 De heer Vervuurt (D66) vanaf 2-4-2021 

De heer Vervuurt (D66) tot 12-6-2021 De heer Vaessen (D66) vanaf 12-6-2021 

 

2.14 Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) 

Samenstelling 

Commissievoorzitter   mevrouw Depondt-Olivers  

Vicevoorzitter  mevrouw Claessens-Schepers 
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Commissiegriffier   mevrouw Van Birgelen-Droog   

Commissiemedewerker   mevrouw Steeghs 

 

Leden 

CDA   de heer Geraats, de heer Tegels, mevrouw Voncken-Janssen  

Forum voor Democratie  de heer Westhoff 

PVV    de heer Bosch, de heer Hermans, de heer Megens 

VVD   de heer Bastiaans, de heer Nijskens 

SP   mevrouw Claessens-Schepers, de heer Wolters Gregório 

GroenLinks  mevrouw Jetten, mevrouw Mertens 

PvdA   mevrouw Schuuring  

D66   de heer Van Wageningen 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Van der Linden 

Partij voor de Dieren  mevrouw Plusquin 

50PLUS     mevrouw Fischer-Otten 

SVL      de heer Vincken 

 

Mutaties Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) 

Naam commissielid  Naam opvolgend commissielid  

De heer Vincken (Forum voor Democratie) tot 8-1-

2021 

De heer Vincken (SVL) vanaf 8-1-2021 

Mevrouw Kerseboom (Forum voor Democratie) tot 

8-1-2021 

n.v.t. 

 

2.14.1 Werkgroep Omgevingsvisie 

Deze werkgroep is verbonden aan de Statencommissie RLN en heeft als doel het informeren over de voortgang 

van het proces rondom de omgevingsvisie. 

 

Leden 

CDA     mevrouw Voncken-Janssen 

Forum voor Democratie  de heer Westhoff 

PVV     de heer Megens 

VVD     de heer Bastiaans, de heer Nijskens 

SP     de heer Wolters Gregório 

GroenLinks    mevrouws Lemmens-Graus, mevrouw Mertens 

PvdA     de heer Piepers, mevrouw Schuuring 

D66      mevrouw Jenneskens, mevrouw Vennik 

LOKAAL-LIMBURG  de heer Van der Linden 

Partij voor de Dieren  mevrouw Plusquin, de heer J. Vaessen 

50PLUS     de heer Richter 

 

2.15 Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD) 

Samenstelling 

Commissievoorzitter   de heer Van der Linden 

Vicevoorzitter   mevrouw Jenneskens 

Commissiegriffier    mevrouw Van Birgelen-Droog   

Commissiemedewerker   mevrouw Steeghs 
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Leden 

CDA      de heer Geraats, mevrouw Palmen, de heer IJpelaar 

Forum voor Democratie de heer Westhoff 

PVV      de heer Bosch, de heer Hermans, de heer Megens 

VVD     de heer Bastiaans, de heer Heldens 

SP     de heer Van Caldenberg, de heer Wolters Gregório 

GroenLinks    de heer Baneke, mevrouw Mertens 

PvdA     mevrouw Berghorst  

D66      mevrouw Jenneskens 

LOKAAL-LIMBURG   de heer Franssen 

Partij voor de Dieren   de heer Loomans 

50PLUS    mevrouw Fischer-Otten 

SVL     de heer Reuser, de heer Vincken 

 

Mutaties Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD) 

Naam commissielid  Naam opvolgend commissielid  

De heer Reuser (Forum voor Democratie) tot 8-1-

2021 

De heer Reuser (SVL) vanaf 8-1-2021 

De heer Vincken (Forum voor Democratie) tot 8-1-

2021 

De heer Vincken (SVL) vanaf 8-1-2021 

 

2.16 Commissie Afstemmingsgesprekken (CAG) 

De Commissie Afstemmingsgesprekken voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de 

Koning. 

 

De Commissie Afstemmingsgesprekken bestaat uit de leden van het Presidium (zie de ledenlijst Presidium onder 

2.1) en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Presidium, de heer Frische. Deze commissie kent geen 

plaatsvervangers. De commissie laat zich bijstaan door de Griffier en/of diens plaatsvervanger. 

De Commissie Afstemmingsgesprekken kan zich laten informeren door gedeputeerden en de algemeen directeur.  

 

Zowel de commissieleden als de Commissaris van de Koning kunnen agendapunten inbrengen.  

Uitgangspunt voor de gesprekken is de profielschets, waarmee de Commissaris van de Koning geworven is. Met 

instemming van de Commissie Afstemmingsgesprekken en de Commissaris van de Koning kunnen daaraan 

afstemmingspunten worden toegevoegd.  

De commissie legt in elke vergadering en in elk gesprek, met toepassing van artikel 25, lid 2 Provinciewet 

geheimhouding op over het verhandelde en de verslagen. 

 

2.17 Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) 

De Programmaraad adviseert de Zuidelijke Rekenkamer over het voorgenomen onderzoeksprogramma en 

fungeert als klankbord voor het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer.  

 

Bestuursleden ZRK 

Voorzitter    de heer Vermeulen  

Vicevoorzitter   mevrouw Verbugt 

Lid     de heer Sietsma, herbenoemd op 16-12-2021 (benoeming gaat in vanaf 5-2-2022)

   

Directeur-secretaris ZRK  de heer Schilder 
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Het Bestuur en de Programmaraad komen drie keer per jaar bij elkaar. De Programmaraad bestaat uit drie leden 

(en één reserve lid) van Provinciale Staten per deelnemende provincie. De leden van de Programmaraad worden 

ondersteund door de Griffier of een daartoe aangewezen medewerker van de Griffie van de deelnemende 

provincie. De Programmaraad kiest uit hun midden een voorzitter (en plaatsvervangend voorzitter). In de huidige 

setting is afgesproken dat het voorzitterschap jaarlijks rouleert onder Noord-Brabant en Limburg.  

 

Vertegenwoordigers (Statenleden) in de Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer Limburg  

PVV     de heer Ernst, voorzitter  

SP     de heer Van der Valk  

Partij voor de Dieren  mevrouw Plusquin  

PvdA     mevrouw Schuuring (plaatsvervangend lid)  

 

Noord-Brabant  

CDA     de heer Thijssen  

D66     mevrouw Meeuwis-van Langen (plaatsvervangend lid) 

Partij voor de Dieren  de heer Van der Wel 

VVD    mevrouw Dirken 

 

Meer informatie over Zuidelijke Rekenkamer (ZRK): https://www.zuidelijkerekenkamer.nl. 

 

2.18 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 

Een EGTS is een rechtspersoon volgens Europees recht die is opgezet om grensoverschrijdende transnationale of 

interregionale samenwerking in de Europese Unie te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale 

overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere 

overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te 

zetten om gezamenlijke diensten te leveren. 

 

Organen van de EGTS 

Overeenkomstig de Europese EGTS-verordening kent de EGTS Euregio Maas-Rijn drie organen: de Vergadering, 

het bestuur en de Voorzitter. Daarnaast is er een ambtelijk bureau. 

Provinciale Staten van Limburg zijn vertegenwoordigd in de Vergadering. 

De Vergadering is het voornaamste besluitvormende orgaan van de EGTS en beslist bijvoorbeeld over de jaarlijkse 

begroting en het werkplan. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij het 

zwaarwegende, in de statuten aangeduide, besluiten betreft. 

Elke partnerregio heeft 7 stemgerechtigden en twee adviserende leden. Tot de 7 stemgerechtigde leden horen de 

2 bestuursleden. De partnerregio kan 5 leden van de Vergadering naar eigen inzicht benoemen, waarbij er 

minstens 1 vertegenwoordiger is van de volksvertegenwoordiging en minstens 1 vertegenwoordiger van het 

gemeentelijk niveau. De 2 adviserende leden dienen de sociaal –economische actoren te vertegenwoordigen. 

De Provincie Limburg heeft de vertegenwoordiging in de Vergadering (7 stemgerechtigde leden en 2 adviserende 
leden) als volgt bepaald: 
 

 2 door Gedeputeerde Staten, te weten de CdK en Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels; 

 3 leden door Provinciale Staten, te weten de Statenleden: Frische, Mertens en Vaessen; 

plaatsvervangende leden: Hermans en Kerseboom. 

 2 zetels door gemeentelijke vertegenwoordigers; 

 1 adviserend lid op voordracht van werkgevers in Limburg, ic. Ondernemend Limburg en 

 1 adviserend lid op voordracht van de werknemers in Limburg, ic. de in de SER vertegenwoordigde 

vakcentrales. 

https://www.zuidelijkerekenkamer.nl/
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2.19 Algemene Vergadering (AV) Interprovinciaal Overleg (IPO) 

Het IPO is een koepelorganisatie van 12 provincies gericht op belangenbehartiging en innovatie en 

kennisuitwisseling. De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 Statenleden die zijn voorgedragen door de 

Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie (+1 plaatsvervanger).  

De AV voert de ‘gouvernance’-rol binnen het IPO uit. De AV benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en 

de Jaarplannen evenals het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO (Interprovinciaal Overleg), al dan niet, 

goed. 

AV IPO kent jaarlijkse vergaderingen en een IPO-congres. De ontwikkelingen worden (voor- en na) besproken in 

de Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur. 

 

Samenstelling   

De AV IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten van alle provincies;  2 

afgevaardigden per provincie. 

 

Leden namens PS Limburg 

SVL     de heer Thewissen 

PVV     de heer Megens   

 

Overige feitelijkheden 

 

Commissaris van de Koning 

De heer J.W. Remkes werd in 2021 waarnemend Commissaris van de Koning (CdK) in de provincie Limburg. De 

ministerraad besloot op voorstel van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming ging in op 19-4-2021. Op die datum werd 

aan de voorgaande Commissaris van de Koning, de heer Drs. Th.J.F.M. Bovens, eervol ontslag verleend. De 

waarneming eindigde op 30-11-2021. Met ingang van 1-12-2021 werd de heer E.G.M. Roemer geïnstalleerd tot 

Commissaris van de Koning tijdens een extra Statenvergadering. 

 

Gedeputeerde Staten 

De gedeputeerden G. Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) en H. Mackus (Landbouw, Landschap en 

Mobiliteit) hebben op 26-3-2021 hun ontslag aangeboden. De gedeputeerden J. van den Akker (Economie, 

Onderwijs en Sport), C. Brugman-Rustenburg (Energie, Natuur en Openbaar Vervoer), R. Burlet (Duurzaamheid, 

Milieu en Aanbestedingen), A. Dritty (Ruimte, Wonen en Europa) en R. Housmans (Sociale Agenda, Zorg en 

Veiligheid) hebben op 9-4-2021 hun ontslag aangeboden. 

In de periode van 9-4-2021 tot 2-7-2021 was de heer Remkes de vertegenwoordiger vanuit GS.   

 

Nieuwe leden van Gedeputeerde Staten, geïnstalleerd tijdens de Statenvergadering op 2-7-2021: 

 mevrouw M.M. van Toorenburg 

 de heer S.H.M. Satijn 

 de heer G.J.W. Gabriëls 

 mevrouw C.W.J.M. Roefs 

 de heer M.W.A. van Gaans-Gijbels 

 de heer A.G.M. Roest 

 

Vragen 

Statenleden kunnen schriftelijke politieke vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de CdK 

over bijvoorbeeld feitelijkheden en/of over de opvattingen van het college over bepaalde onderwerpen.  

In 2021 stelden Provinciale Staten 174 schriftelijke vragen. 
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Tijdens het zogenaamde vragenuur in Statenvergaderingen kunnen Statenleden mondelinge politieke vragen 

stellen aan collega-Statenleden, het college van Gedeputeerde Staten of de voorzitter van PS over actuele 

kwesties. In 2021 werd hier geen gebruik van gemaakt. 

Interpellatie 

Statenleden hebben het recht om een interpellatie aan te vragen met als doel om tijdens een Statenvergadering 

verantwoording te vragen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of aan de CdK over het gevoerde beleid of 

bestuur. In 2021 heeft geen interpellatie plaatsgevonden. 

 

Initiatiefvoorstel 

Statenleden kunnen zelf voorstellen indienen bij Provinciale Staten, zogenaamde initiatiefvoorstellen. In 2021 is 

geen initiatiefvoorstel ingediend. 

 

Moties en amendementen 

Met een motie kan een Statenlid in een Statenvergadering een oordeel en/of mening geven over gevoerd beleid of 

te voeren beleid. Met een motie kan het college van Gedeputeerde Staten ook gevraagd worden om een bepaalde 

actie uit te voeren. Over moties wordt in de Statenvergadering gestemd. In 2021 werden 102 moties ingediend, 

waarvan er 25 door Provinciale Staten werden aangenomen. 

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een Statenvoorstel. Ook over amendementen wordt in de 

Statenvergadering gestemd. In 2021 werden er 26 amendementen ingediend, waarvan er 13 door Provinciale 

Staten werden aangenomen. 

Onderzoek 

Provinciale Staten beschikken over een aantal instrumenten om onderzoek te verrichten. Ze kunnen het college 

vragen onderzoeken te laten verrichten. Daarnaast kunnen Provinciale Staten zelf ook onderzoeken (laten) 

uitvoeren. Binnen Provinciale Staten is de Controlecommissie (CC) aangewezen om deze onderzoeken te 

begeleiden. 
 

- Onderzoeken 

Het onderzoek ‘Leerervaringen en aandachtspunten POL2014 in relatie tot Omgevingsvisie 2020’ (onderzoek 

POL/Omgevingsvisie) is gepubliceerd op 8-1-2021. 

 

In 2021 is het onderzoek ‘Afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in relatie tot de OV 

concessie Limburg’ op 27-9-2021 aangeboden aan Provinciale Staten. 

 

In 2021 heeft de Controlecommissie een onderzoek naar de Sociale Agenda opgestart. 

 

Naar aanleiding van de op 18-12-2020 door PS aangenomen motie “2701 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake 

Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans” hebben PS in 2021 een enquête ingesteld naar de 

integriteit en het handelen van gedeputeerde Koopmans. Deze loopt door in 2022. 

 

- Regeling Grote Projecten (RGP) 

De voortgangsrapportages voor de projecten vliegveld MAA, Smart Services Campus Heerlen, Brightlands 

Chemelot Campus en de mobiliteitsprojecten (Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg) die in het kader 

van de Regeling Grote Projecten door GS in 2021 zijn opgesteld, zijn in 2021 door de Griffie geanalyseerd en 

aangeboden aan PS. 

 

PS hebben op 5-11-2021 de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar’ vastgesteld. 
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In 2021 hebben GS voorgesteld om te gaan werken met een jaarlijkse ‘Brightlands-rapportage’, mede naar 

aanleiding van motie 2638 (Lodewijks) inzake ‘Brightlands is van ons allemaal’. Deze ‘Brightlands-rapportage’ komt 

in de plaats van de 2 afzonderlijke rapportages van Brightlands Chemelot Campus (BCC) en Brightlands Smart 

Services Campus (BSSC). Dit spoor loopt door in 2022. 

 

Op 26 november 2021 is in de commissie MD toegezegd dat een eindevaluatie wordt opgesteld voor het project 

Buitenring Parkstad Limburg bij afronding van het complete project. Wanneer dit nog niet tijdig aan de orde is, zal 

de eindevaluatie al wel opgestart worden. Hierover zullen PS worden geïnformeerd. 

 

- Regeling Grote Projecten (RGP): projecten met bijzondere status 

Voor Greenport Venlo geldt de afspraak dat de jaarrapportages (dit zijn uitgebreide rapportages over het vierde 

kwartaal van enig jaar) van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo 

worden geanalyseerd in de geest van de RGP. In 2021 is dit gebeurd voor de Q4-rapportage van 2020. 

 

De basisrapportage LEF is (samen met de analyse van de Griffie en een reflectie van de Zuidelijke Rekenkamer 

daar op) besproken in de commissie FEB. Daar is afgesproken dat GS een herziene basisrapportage opstellen. 

Deze is besproken in de commissie FEB op 19-11-2021 en wordt met enkele aandachtspunten doorgeleid naar 

Provinciale Staten. 

 

- Overige werkzaamheden in 2021 

In 2021 zijn zowel de Jaarstukken 2020 als de Begroting 2022 door de Griffie geanalyseerd voor PS. 

 

De analyse van de Integrale jaarrapportage Inkoop en Aanbestedingen 2020 is op 31-5-2021 aangeboden aan PS. 

 

- Zuidelijke Rekenkamer 

Samen met de Provincie Noord-Brabant hebben Provinciale Staten van Limburg de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) 

opgericht met als doel de controlerende taak van Provinciale Staten te versterken. De ZRK stelt jaarlijks een ‘eigen’ 

onderzoeksprogramma op. Dit is eind oktober 2021 aangeboden aan PS. 

 

De rekenkamer heeft in 2021 op 2 momenten gereflecteerd op de door het college van Gedeputeerde Staten (GS) 

opgestelde basisrapportage van het Limburgs Energie Fonds (LEF). 

 

Het onderzoeksrapport “Realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen” is op 20-12-2021 aan de provincies 

Limburg en Noord-Brabant aangeboden voor ambtelijk hoor en wederhoor. 

 

Ook heeft de rekenkamer in 2021 deelgenomen aan een onderzoek naar Wob-verzoeken. Het betreft een breed 

inventariserend onderzoek, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR). Landelijk hebben hier een groot aantal lokale rekenkamers en drie provinciale 

rekenkamers aan meegedaan. De rekenkamer speelt hiermee in op de komst van de Wet open overheid (Woo). 

De rekenkamer werkt een en ander verder uit in 2022. 

 

Het onderzoek naar Informatieveiligheid en –beheer is in 2021 opgestart en kent een doorloop in 2022. 

Burgerparticipatie 

Correctief bindend referendum 

Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Limburg en nemen besluiten namens de Limburgers.  

Bij een correctief bindend referendum kunnen Limburgers stemmen over een besluit van Provinciale Staten. Zij 

stemmen dan vóór of tegen dat besluit. Over een besluit kan één referendum worden gehouden. 
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Bij vaststelling van de Referendumverordening is bepaald dat het Presidium de voorzitter en de leden van de 

referendumcommissie benoemt. 

De Referendumcommissie heeft tot taak Provinciale Staten te informeren over de stemprocedure en de datum van 

het te houden referendum, de stembiljetten alsook het verstrekken van het budget. De commissie houdt toezicht op 

de verordening en het objectieve karakter van de door de provincie te verstrekken voorlichting over het 

referendum. Zie voor meer informatie de Referendumverordening. 

 

Inzake selectie is door het Presidium een selectiecommissie samengesteld op 30-9-2021, bestaande uit de 

Statenleden: 

 de heer Van Caldenberg 

 mevrouw Jenneskens 

 mevrouw Kerseboom 

 mevrouw Werrij-Wetzels 

 

De selectiecommissie heeft de leden van de Referendumcommissie aangewezen en op 30-9-2021 zijn de 

volgende personen door het Presidium benoemd: 

Voorzitter de heer mr. Prof A.W. Heringa 

Leden  mevrouw mr. N. Bisschoff 

de heer mr. J.L.W. Broeksteeg 

de heer M. Claessens Msc 

mevrouw mr. C. Wagenaar 

 

Rechten voor inwoners  

Inwoners van de provincie Limburg hebben – onder bepaalde voorwaarden – het recht om onderwerpen op de 

agenda van Provinciale Staten te plaatsen, dit wordt het burgerinitiatief genoemd.  

In 2021 behandelden Provinciale Staten geen burgerinitiatief.  

Daarnaast bestaat voor inwoners het recht om over onderwerpen, die geagendeerd zijn voor commissies en 

Statenvergaderingen, in te spreken, hun mening te geven. In 2021 werd hiervan tijdens Statenvergaderingen 4 

keer gebruik gemaakt, in de commissies werd er in 2021 in totaal 34 keer ingesproken. 

Schriftelijke communicatie 

In 2021 ontvingen Provinciale Staten 1115 ingekomen stukken, waarvan 657 intern/GS/PS/Griffie en 458 van 

externen. Daarnaast ontvingen Provinciale Staten 128 uitnodigingen. 

 

Ontvangsten 

Statenleden hebben de mogelijkheid om (groepen van) burgers of maatschappelijke organisaties te ontvangen in 

het Gouvernement. In 2021 zijn er geen rondleidingen of ontvangsten met Statenleden geweest in het 

Gouvernement aan de Maas. 

 

Statenspel 

Via het Statenspel kunnen scholieren van primair en secundair onderwijs in Limburg sinds 2016 kennismaken met 

Provinciale Staten. Scholieren kunnen ervaren hoe democratische besluitvorming plaatsvindt en wat daarbij de 

spelregels zijn. Het spel is niet alleen gericht op kennismaking en beleving maar ook op verdieping in taken en 

rollen van een Provincie. In 2021 heeft het Statenspel niet plaatsgevonden. 

 

Dit feitenoverzicht staat gepubliceerd op de website van Provinciale Staten, waar tevens alle actuele informatie te 

raadplegen is: https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten 

 

 

https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten

