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Lijst van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning/voorzitter PS
mw. drs. C.J.M. Dortmans, griffier
Altundal MIB, N.
Arts, mw. W.M.A.
Bakker, W.J.
Berg, H.F. van den
Bollen G.W.
Boon, M.C.H.
Brakel, mw. C.E.P. van
Braspenning, A.L.J.
Brunklaus mw. Drs. P.M.
Burger Dirven, Drs. K.A.J.M.
Claessens-Vloedgraven, mw. W.
Deryckere, M.N.C.R.
Dingemans, mw. F.M.
Dirken, mw. A.M.W.
Everling, M.J.
Gruijthuijsen, drs. M.P.J.M. van
Haaften – Harkema, mw. Drs. S.C. van
Hageman, ir. J.J.C.
Hattem, A.W.J.A. van
Heijman, J.H.W.F.
Heijmans, N.G.L.
Hoon, mw. A.J.M. de
Jonge, R.A. de
Kammen, mw.drs. P. van der
Kardol, mw. J.C.
Klitsie, mw.drs. C.G.M.
Knoet-Michels, mw. A.J.H.
Koevoets, H.J.P.E.
Kort, M.V. de
Kouthoofd, T.P.D.
Kuijken MSc, R.C.P.
Kutlu, S.
Maas, B.L.M.
Meeuwis – van Langen H.E.M.
Meijer, A.A.
Otters – Bruijnen, mw. Mr. S.M.
Overveld, W.A.A.M. van
Panhuizen A.V.
Portheine, P.
Roijackers, mw. H.I.
Roks, L.A.G.

SP
SP
PVV
PVV
VVD
PVV
CDA
CDA
GroenLinks
VVD
SP
CDA
D66
VVD
SP
VVD
CDA
D66
PVV
LokaalBrabant
SP
CDA
SP
PVV
PVV
D66
PvdA
VVD
PvdA
VVD
CDA
D66
PvdA
D66
D66
VVD
50PLUS
VVD
VVD
GroenLinks
PVV

Oss
Eindhoven
Waalwijk
Tilburg
Sint Anthonis
Bergen op Zoom
Veldhoven
Strijbeek
Raamsdonk
‘s-Hertogenbosch
Roosendaal
Tilburg
Kaatsheuvel
Hoeven
Dongen
Tilburg
Goirle
Veldhoven
Steensel
Tilburg
‘s-Hertogenbosch
Etten-Leur
Halsteren
Tilburg
Uden
Tilburg
Vlierden
Bergen op Zoom
Vught
Eindhoven
Bergeijk
Eindhoven
Netersel
Best
Breda
Vught
Oudenbosch
Tilburg
Riethoven
’s-Hertogenbosch
Etten-Leur
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Schüller, mw. Drs. I.J.W.
Sloot, mw. M.A.B. van der
Smeets, drs. M.E.J.
Smeulders, S.J.A.H.
Spapens, M.
Staak, W.R.van der
Steenbakkers, S.P.M.F.
Surminski, mw. M.J.G.P.
Uijlenhout, A.
Vreugdenhil, ing. H.J.
Vugt, drs. R.J. van
Wel, ir. M.C. van der

VVD
CDA
D66
PvdA
SP
SP
CDA
PvdD
GroenLinks
CU-SGP
CDA
PvdD

Woudrichem
‘s-Hertogenbosch
Oosterhout
Helmond
‘s-Hertogenbosch
Boskant
’s-Hertogenbosch
Hoogerheide
Rosmalen
Nieuwendijk
Woudrichem
Rijsbergen
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Vergadering van Provinciale Staten van Noord-Brabant
vrijdag 26 mei 2015

Agenda
I. Opening van de vergadering / vaststellen
agenda
II. Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
III. Sluiting
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Vergadering van Provinciale Staten van Noord-Brabant
op vrijdag 26 mei 2015
Voorzitter: Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning/voorzitter PS
Griffier: mw. drs. C.J.M. Dortmans.
Volgens de presentielijst zijn 55 leden aanwezig, te weten:
Altundal, mw. Arts, Bakker, Van den berg, Bollen, Boon, mw. Van Brakel, Braspenning, mw. Brunklaus,
mw. Claessens – Vloedgraven, Deryckere, mw. Dingemans, mw. Dirken, Everling, Gruijthuijsen, mw.
Haaften – Harkema, Hageman, Van Hattem, Heijman, Heijmans, de Hoon, de Jonge, mw. Van der
Kammen, mw. Kardol, mw. Klitsie, mw. Knoet – Michels, Koevoets, de Kort, Kouthoofd, Kuijken, Kutlu,
Maas, Van Meel, mw. Meeuwis – van Langen, Meijer, mw. Otters – Bruijnen, Overveld, Panhuizen,
Portheine, mw. Roijackers, Roks, mw. Schüller, mw. Van der Sloot, Smeulders, Spapens, Van der Staak,
Steenbakkers, mw, Surminski, Uijlenhoet, Vreugdenhil, Van der Wel.
Afwezig is een lid, te weten: Van Vugt, Smeets, Claassen, Burger Dirven.
Opening van de vergadering/vaststellen agenda

De voorzitter opent om 15.00 uur de vergadering
De voorzitter: Dames en heren, voor degenen die nog een volmacht bij de griffier willen inleveren, geef
ik nog een halve minuut om dat te doen. Ik denk dat het niet meer nodig is, maar voor alle zekerheid
krijgen degenen die nog een volmacht willen inleveren, daarvoor nog een halve minuut.
Geachte leden, het is mij een droeve plicht om te moeten melden dat vanochtend nota bene tijdens de
eerste vergadering van het door hem geformeerde college onverwacht is overleden Gerrit Jan Swinkels;
een grote Brabander aan wie wij veel verschuldigd zijn. Hij was voorzitter van de Sociaal Economische
Raad Brabant, hij was lang wethouder in onze mooie gemeente Best, hij was formateur zoals u weet en hij
heeft nog veel meer voor Brabant gedaan, langjarig en zeer actief.
Afgelopen vrijdag was hij hier nog in onze Statenzaal, trots op het werk dat hij gedaan had. Het is bizar
en gek om nu te moeten zeggen dat hij er niet meer is.
Vanochtend nota bene tijdens de eerste vergadering van het college dat hij gevormd heeft, kwam er een
briefje dat er een spoedtelefoontje was met heel slecht nieuws.
Onze gedachten zijn nu bij zijn vrouw, zijn kinderen, zijn vrienden en zijn naasten. Wij zullen deze enorm
toegankelijke aimabele man vreselijk gaan missen in Brabant.
Vandaag werd ook het droeve bericht bekend dat het oud-lid van Provinciale Staten, drager van de
provinciepenning en daarmee ereburger van Brabant Dien Cornelissen is overleden. Zij werd 91 jaar. Zij
was maatschappelijk werkster. In 1958 werd zij gekozen in de gemeenteraad van Boxmeer, toen als
eerste vrouwelijke raadslid. Van 1962 tot 1978 was zij lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. In
1969 werd zij gekozen als lid van de Eerste Kamer. In 1971 beëindigde zij dat lidmaatschap omdat zij
werd gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Daar bleef zij maar liefst tot 1986 actief.
Dien Cornelissen was een sociaal bewogen vrouw, zij was ook een groot Brabander. Met hart en ziel
zette zij zich in vooral voor de zwakkeren in de samenleving. Die konden altijd op haar steun rekenen. Zij
was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en
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ereburger van onze provincie. In 2008 werd zij ook de eerste en tot dusverre enige ereburger van
Boxmeer.
Het is triest om aan het begin van deze vergadering stil te moeten staan bij het verdriet om het verlies van
deze twee grote Brabanders: Gerrit Jan Swinkels en Dien Cornelissen.
Ik stel voor dat wij in de minuut stilte die wij betrachten bij het begin van deze vergadering in gebed en
gedachten bij hen zijn.
Mag ik u verzoeken te gaan staan?

De vergadering neemt een minuut stilte in acht.
Ik vraag de griffier ons mededeling te doen van de binnengekomen berichten van verhindering.
De griffier: Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Smeets, Claassen, Van Vugt en Burger
Dirven.
De voorzitter: Ik heet u allen van harte welkom en in het bijzonder de bezoekers op de publieke tribune
-- dat is vandaag een overzichtelijk gezelschap, zie ik -- en degenen die thuis via het internet deze
vergadering van onze Staten volgen.
U weet allemaal dat het vandaag een bijzondere vergadering is. Conform de Kieswet zullen wij vandaag
stemmen voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In alle provincies gebeurt dat tegelijk:
op dezelfde datum en op hetzelfde tijdstip. Ik stel daarom voor daarmee direct aan te vangen.
Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
De voorzitter: Ik zal u een aantal mededelingen doen over het goede verloop van deze stemming. Ik
verzoek u daarbij goed op te letten en te luisteren naar wat ik u te zeggen heb.
U hebt gezien dat in onze Statenzaal twee stemhokjes geplaatst zijn. Daar gaat u straks het aan u
uitgereikte stembiljet invullen. Dat gebeurt in groepjes van twee. De griffier zal in alfabetische volgorde de
namen van u allen oplezen; telkens twee namen tegelijk. Die leden kunnen dan daar gaan stemmen en het
stembiljet in de stembus hier voor mij deponeren.
Elk lid wiens naam wordt afgeroepen dan wel degene die namens dat lid is gemachtigd, ontvangt uit
handen van de voorzitter één stembiljet. Wij hebben intussen de machtigingen geteld. Het klopt, er zijn vier
machtigingen binnen voor de vier leden die afwezig zijn. Degene die hoort dat de naam wordt
opgeroepen van de degene waarvoor hij gemachtigd is, komt dan hier om een stembiljet in ontvangst te
nemen. Hij stemt dus twee keer, maar op twee verschillende momenten.
Het stembiljet wordt dichtgevouwen in de gereedstaande stembus gedaan. Wij zullen aanstonds elkaar
nog overtuigen dat deze bus leeg is.
Ten overvloede herhaal ik dat Statenleden die gemachtigd zijn, dus twee keer stemmen.
Voor de stemming dient gebruikgemaakt te worden van het rode potlood dat in het stemhokje klaarligt.
Gelieve dat potlood daar te laten liggen. Ik weet niet of het aan een touwtje vastzit.
Let op, als u onverhoopt een fout maakt bij het stemmen, dan kunt u eenmalig bij mij een verzoek doen
voor een nieuw biljet. Dat kan hier aan deze tafel onder het gelijktijdig inleveren van het biljet waarop een
fout gemaakt is. Ik zal dat dan onbruikbaar maken. U moet dit wel doen voordat de griffier de volgende
twee Statenleden oproept. Op het moment dat de griffier de volgende twee Statenleden heeft opgeroepen,
is uw stem onherroepelijk, ook een foute stem. Wij zullen dat samen in de gaten houden. Maar mocht er
een fout zijn, meld mij dat dan terstond dan krijgt u eenmalig een nieuw biljet.
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Na de stemming zal ik samen met de leden van het stembureau en een medewerker van de griffie
plaatsnemen aan de stemtafel in het midden van de Statenzaal. Ik zal na telling het aantal uitgebrachte
stemmen meedelen aan PS. Allereerst wordt het aantal uitgebrachte en nog dichtgevouwen stembiljetten
geteld. Mocht het aantal biljetten groter zijn dan het aantal aanwezige Statenleden inclusief de
volmachten, dan is de stemming nietig. In dat geval zullen wij alle stemmen vernietigen en opnieuw
beginnen.
Nadat het stembureau zijn werkzaamheden heeft volbracht, zal ik het op iedere kandidaat uitgebrachte
aantal stemmen bekend maken, evenals het gezamenlijke aantal op de verschillende lijsten uitgebrachte
stemmen. Gedurende de werkzaamheden van het stembureau wordt u geacht allen in de zaal aanwezig te
blijven.
Ten slotte worden de stembiljetten geordend -- geldig, ongeldig en blanco -- en conform de voorschriften in
aparte enveloppen gedaan en vindt verzegeling plaats. Vervolgens wordt het proces-verbaal opgemaakt.
Gezien het bijzondere karakter van deze stemming zullen wij de enveloppen verzegelen met lak.
De griffier zal de enveloppen na de vergadering persoonlijk bij de Kiesraad in Den Haag afleveren.
Uiteindelijk stelt het centrale stembureau, en dat is de Kiesraad in Den Haag, op 28 mei om vier uur de
definitieve uitslag vast. Daar zal die uitslag ook bekendgemaakt worden.
Ik stel voor dat de bodes ons nu laten zien dat de voor deze opgestelde stembus leeg is.

(De bodes tonen een lege stembus)
Ik stel vast dat de bus inderdaad leeg is. Tevens merk ik op dat de bodes vandaag prachtig de bodebus
dragen met het wapen van de provincie Noord-Brabant. Kijkt u daar straks nog even naar. Het hoort bij de
traditionele waardigheid van de bodes. Zij zijn vandaag extra mooi met decorum. De stembus
daarentegen, daar hebben het de volgende keer wel weer over!
Ik ga nu het stembureau instellen. Ik benoem drie Statenleden uit uw midden tot leden van het stembureau.
De voorzitter van de Staten, ondergetekende, is conform artikel 3 van de Kieswet voorzitter van het
stembureau. Ik benoem vervolgens de heer Van Gruijthuijsen van de VVD, mevrouw Van der Sloot van het
CDA en de heer Heijmans van de SP tot leden van het stembureau. Ik ga ervan uit dat zij deze benoeming
aanvaarden. Ik stel vast dat dit inderdaad het geval is.
Nadat de stemming heeft plaatsgevonden, gaan wij aan de stemtafel zitten, maar nu gaan wij eerst naar
de daadwerkelijk verkiezing. Ik ga ervan uit dat de procedure duidelijk is. Mochten daarover vragen zijn,
dan is er nu nog een moment om misverstanden uit de weg te helpen.
De griffier leest nu per tweetal en in alfabetische volgorde de namen van de Statenleden voor. Per groep
van twee zal de stemming worden verricht.

Nadat de stemming heeft plaatsgevonden, wordt de stembus geopend en worden de stemmen geteld.
De voorzitter: Er zijn 55 stemmen uitgebracht. De uitslag is als volgt:
Op lijst 1 VVD is een totaal van 10 stemmen uitgebracht, waarvan:
9 stemmen op de heer Hermans, L.M.L.H.A. (Loek),
1 stem op mevrouw Broekers-Knol, A. (Ankie)
Op lijst 2 PvdA is een totaal van 4 stemmen uitgebracht, waarvan:
3 stemmen op mevrouw Barth, M.A.M. (Marleen),
1 stem op mevrouw Fiers, M.C.T. (Mary)
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Op lijst 3 CDA is een totaal van 9 stemmen uitgebracht:
9 stemmen op de heer Brinkman, L.C. (Elco)
Op lijst 4 PVV is een totaal van 7 stemmen uitgebracht:
7 stemmen op de heer Van Hattem, A.W.J.A. (Alexander)
Op lijst 5 SP is een totaal van 9 stemmen uitgebracht:
9 stemmen op de heer Kox, M.J.M. (Tiny)
Op lijst 6 D66 is een totaal van 7 stemmen uitgebracht, waarvan:
3 stemmen op de heer De Graaf, T.C. (Thom)
1 stem op de heer Rinnooy Kan, A.H.G. (Alexander)
2 stemmen op mevrouw Bredenoord, A.L. (Annelien)
1 stem op de heer Pijlman, H.J. (Henk)
Op lijst 7 GroenLinks is een totaal van 3 stemmen uitgebracht:
3 stemmen op mevrouw Strik, M.H.A. (Tineke)
Op lijst 8 ChristenUnie is een totaal van 1 stem uitgebracht:
1 stem op de heer Kuiper, R. (Roel)
Op lijst 10 50PLUS is een totaal van 2 stemmen uitgebracht:
2 stemmen op de heer Nagel, J.G. (Jan)
Op lijst 11 Partij voor de Dieren is een totaal van 2 stemmen uitgebracht, waarvan:
1 stem op de heer Koffeman, N.K. (Niko)
1 stem op mevrouw Teunissen, C. (Christine)
Op lijst 12 Onafhankelijke Senaatsfractie is een totaal van 1 stem uitgebracht:
1 stem op de heer Ten Hoeve, H. (Hendrik)
Dit is de uitslag. Wij zullen nu de stembiljetten ordenen en in verzegelde enveloppen klaarmaken voor
verzending naar het Centraal Stembureau.

De voorzitter verzegelt het totale pakket door middel van een lakzegel en toont dit aan de vergadering.
(applaus)

Sluiting
De voorzitter: Dames en heren, hiermee komen wij aan het einde van deze bijzondere vergadering. De
eerstvolgende vergadering van onze Staten zal worden gehouden op vrijdag 10 juli.
Ter afsluiting van deze bijzondere vergadering heb ik het genoegen u uit te nodigen voor een drankje bij
de koffiebar op de eerste verdieping. De locatie is intussen bekend.

De voorzitter sluit om 16.10 uur de vergadering.
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