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Onderwerp

herbenoeming commissaris van de Koning van de provincie Flevoland,
de heer L. Verbeek
Geachte heer Plasterk,
In reactie op uw brief van 27 januari 2014, waarbij u aangaf dat de herbenoeming van de heer L.
Verbeek per 1 november 2014 aan de orde is, kan ik u als volgt berichten.
Het Presidium van de Provincie Flevoland heeft op 3 februari 2014 namens Provinciale Staten van
Flevoland opdracht gegeven aan ondergetekende de voorbereidingen voor de herbenoeming van de
commissaris van de Koning ter hand te nemen.
In dit verband heeft het Presidium van de Provincie Flevoland op 10 maart 2014 kunnen instemmen
met de concept 'verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning
Provincie Flevoland 2014'.
Deze verordening en de voordracht ten aanzien van de vertrouwenscommissie zal ter besluitvorming
aan Provinciale Staten van Flevoland worden aangeboden op 16 april.
Het presidium van de Provincie Flevoland heeft eveneens ingestemd met de voorgestelde planning
welke kan leiden tot een aanbeveling tot herbenoeming op uiterlijk 1 juli van dit jaar.
U ontvangt vanzelfsprekend, zodra de betreffende besluitvorming is afgerond, de relevante stukken.
In overleg met de heer K. 't Lam is ten aanzien van de 'procedureregels herbenoeming commissaris
van de Koning' afgestemd dat wordt afgezien van een daadwerkelijk bezoek uwerzijds in een
vergadering van Provinciale Staten. In plaats daarvan, wordt voorzien in meer informeel
afstemmingsmoment tussen uw Ministerie en de Statengriffie ten aanzien van de uitkomsten van het
overleg met de vertrouwenscommissie.
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