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integriteittoets kandidaat-gedeputeerden 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Op 9 mei 2011 hebben de statenfracties van WD, PvdA, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord 
gepresenteerd. Daarmee hebben deze partijen aangegeven de komende bestuursperiode 
bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen en zullen zij kandidaat-gedeputeerden voordragen 
die onder mijn voorzitterschap het college van Gedeputeerde Staten vormen. Naar verwachting zal 
uw Staten op 18 mei het coalitieakkoord beoordelen en besluiten over de benoembaarheid van de 
voorgedragen kandidaat-gedeputeerden. 

Met betrekking tot kandidaat-gedeputeerden heeft de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkzaken, de heer Donner, de commissarissen van de Koningin gevraagd om een 
integriteittoets uit te voeren. Deze integriteittoets heb ik inmiddels uitgevoerd. Door middel van 
deze brief breng ik u op de hoogte van mijn bevindingen. 

De integriteittoets bestaat uit het overleggen door de kandidaat-gedeputeerden van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag, het overleggen van een actueel curriculum vitae met daaraan aanvullend een 
gesprek waarin ik de kandidaat-gedeputeerden heb gevraagd naar mogelijke (voorzienbare) 
integriteitaspecten die het functioneren als gedeputeerde in de weg zou kunnen staan. 

De integriteittoets is toegepast op de volgende kandidaat-gedeputeerden: 

1. Mevrouw A.E. Bliek - de Jong, geboren op 18 juni 1954 te Amsterdam 
2. De heer M.J.D. Witteman, geboren op 24 februari 1961 te Hillegom 
3. De heer J.N.J. Appelman, geboren op 7 juli 1968 te Zuidelijke IJsselmeerpolders 
4. De heer J. Lodders, geboren op15 april 1963 te Klundert 
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Alle kandidaat-gedeputeerden hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag en een actueel 
curriculum vitae overlegd. Daarnaast zijn naar aanleiding van de gesprekken met de kandidaat
gedeputeerden mij geen feiten of omstandigheden gebleken die het functioneren van hen als 
gedeputeerde zouden kunnen beletten. 

Ik kom dan ook tot de conclusie, dat op basis van mijn uitgevoerd onderzoek naar de integriteit van 
de kandidaat-gedeputeerden er mij geen beletselen zijn gebleken om tot benoeming tot 
gedeputeerde van de provincie Flevoland over te gaan. 

Hoogachtend, 
de commissaris van deJ^oningin 
in de provincie Flevoland, 


