
Acht gedeputeerden benoemd in het
Comité van de Regio’s (EU)
De vorming van nieuwe colleges van
Gedeputeerde Staten, na de statenver-
kiezingen van dit voorjaar, heeft geleid
tot wijzigingen in de samenstelling van
de Nederlandse delegatie naar het
Comité van de Regio’s. Op 13 septem-
ber 1999 heeft de Raad van Ministers
van de EU vier Nederlandse gedepu-
teerden benoemd tot lid van het
Comité van de Regio’s, en vier andere
plaatsvervangend lid. Dit betekent dat
van de in totaal 24 Nederlandse zetels
er 8 een nieuwe invulling hebben gekre-
gen. Benoemd tot lid zijn de gedepu-
teerden Dijksma (Flevoland), Kemper-
man (Overijssel), Van Klaveren
(Friesland) en Verburg (Noord-Hol-
land), en tot plaatsvervangend lid: mw.
Jacobs (Gelderland), mw. Kallen-Mor-

ren (Utrecht), Dekker (Zuid-Holland)
en Sakkers (Groningen).
Het Comité van de Regio’s is een raad-
gevend orgaan van de Europese Unie,
ingesteld bij het Verdrag van Maast-
richt. Regionale en lokale overheden
worden via het Comité betrokken bij
de totstandkoming van Europees beleid
en Europese regelgeving die voor deze
overheden van belang is. Het Comité
bestaat uit vertegenwoordigers van
lokale en regionale overheden, die door
de Raad worden benoemd op voor-
dracht van de lidstaten. Nederland
heeft 12 zetels in het Comité, die wor-
den bezet door leden die worden aange-
wezen door het Interprovinciaal Over-
leg (IPO; 6 leden) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG; 6
leden).
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Interprovinciaal Overleg

De Nederlandse delegatie is sinds 13 september 1999 als volgt samengesteld:

Leden:
drs. H. Dijksma* Gedeputeerde van Flevoland (VVD)
drs. W.T. van Gelder Commissaris van de Koningin in Zeeland (CDA)
mr. A.Ph. Hertog Burgemeester van Velsen (VVD)
dhr. H.J.M. Kemperman* Gedeputeerde van Overijssel (CDA)
mr. dr. A.A.L.G.M. Kessen Burgemeester van Hulst (VVD)
dhr. G. van Klaveren* Gedeputeerde van Friesland (VVD)
drs. J. Laan Burgemeester van Nieuwegein (PvdA)
mr. I.W. Opstelten Burgemeester van Rotterdam (VVD)
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts Burgemeester van ’s-Hertogenbosch (CDA)
mr. P. Roscam Abbing Burgemeester van Rijswijk (VVD)
drs. J.J.M. Tindemans Gedeputeerde van Limburg (PvdA)
drs. J.H.J. Verburg* Gedeputeerde van Noord-Holland (CDA)

Plaatsvervangende leden:
mw. M.M. van den Brink Burgemeester van Uitgeest (PvdA)
dhr. D.C. Dekker* Gedeputeerde van Zuid-Holland (VVD)
mw. mr. M.J. Haveman Burgemeester van Franekeradeel (D66)
mw. ir. C.W. Jacobs* Gedeputeerde van Gelderland (PvdA)
mw. mr. M.N. Kallen-Morren* Gedeputeerde van Utrecht (VVD)
mw. P.C.Krikke Wethouder van Amsterdam (VVD)
drs. L.J.J. van Nistelrooij Gedeputeerde van Noord-Brabant (CDA)
drs. A.B. Sakkers* Gedeputeerde van Groningen (VVD)
drs. S.B. Swierstra Gedeputeerde van Drenthe (VVD)
dhr. M. Verbeek Wethouder van Haren (D66)
mw. J.G. Vlietstra Burgemeester van Winschoten (PvdA)
gemeentelijke vacature
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Secretaris van de delegatie: Adjunct-secretaris van de delegatie:

H.J.I. van Leeuwen F.N.M. Hilterman
Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging van Nederlandse 
Postbus 97728, Gemeenten (VNG)
2509 GC Den Haag Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
telefoon + (0)70 314 34 60 telefoon + (0)70 373 8340
fax + (0)70 324 31 34 fax + (0)70 363 5682
e-mail: leeuwen@ipo.nl e-mail: frank.hilterman@vng.gemnet.nl.

Met een asterisk (*) zijn de nieuwe leden en plaatsvervangende leden aangeduid;
zij bezetten de zetels die zijn vrijgekomen door het vertrek als gedeputeerde van
hun voorgangers, of door portefeuillewisselingen in de nieuwe colleges. Naast de
reeds bestaande gemeentelijke vacature is inmiddels een tweede ontstaan, door-
dat mw. Van der Brink haar burgemeesterschap van de gemeente Uitgeest heeft
neergelegd.
Nadere inlichtingen bij: H.J.I. van Leeuwen, secretaris van de delegatie.


