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Geachte heer Markink, beste Jan, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft met ongenoegen kennis genomen van de bezoldiging van 
de nieuwe bestuursvoorzitter van NV Nuon Energy, de heer Morelisse. Wij zijn van mening dat deze 
bezoldiging is gebaseerd op een beleidswijziging die conflicteert met het door de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid. Het gegeven dat de Zweedse staat, als enige 
aandeelhouder van Vattenfall AB, heeft bepaald dat topfunctionarissen geen variabele 
salariscomponenten mogen ontvangen, betekent natuurlijk niet dat de rol en de positie van de AvA 
in dezen niet van belang zou zijn. 
Tevens betwijfelen wij of het forse salaris van € 750.000 per jaar in deze ti jd werkelijk 
marktconform is. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft met genoegen kennis genomen van de standpunten van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland in dezen. Ook het voorgenomen krachtige protest waarbij 
tegen dechargeverlening van de Raad van Commissarissen zal worden gestemd, is naar onze mening 
een juiste keuze. 
Aangezien Flevoland bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders van NV Nuon Energy op 13 
mei a.s. niet zelf ter vergadering aanwezig kan zijn, maar wel haar bezwaren met betrekking tot de 
bovenvermelde zaak kenbaar wil maken, verzoek ik u mede namens de Provincie Flevoland uw 
standpunt met betrekking tot de bezoldiging in te brengen. 
Wij zenden u hiertoe als bijlage de ondertekende vergadermachtiging. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite. 

A.E. Bliek-de Jong 
Gedeputeerde nutsbedrijven 
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VERGADERVOLMACHT 

, De ondergetekende , 

De provincie ... irl4 .̂V>cvs?^ki..ci( , bij het verstrekken van deze volmacht 
vertegenwoordigd door haar Commissaris van de Koningin, die op grond van het 
bepaalde in artikel 176 lid i van de Provinciewet bevoegd is deze provincie te 
vertegenwoordigen, 

verklaart volmacht te verlenen aan: 

de heer/rngypdtiw 

^.- V/l/l.Qfv.!<s\x^U., .Q^e,o5e.|̂ .̂ k^?ft>/f.>^g,. ^ « ^ - C c ^ J ^ s ^ ^ c l 

om voor en namens ondergetekende: 

haar rechten van aandeelhouder uit te oefenen op de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van N.V. Nuon Energy, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 
1096 BA /Amsterdam, Spaklerweg 20, welke wordt gehouden op 13 mei 2011 te 
Amsterdam. 
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mmissaris van de Koningin 


