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Onderwerp:
Toekenning Gouden Lis aan hr. ir. T.G. Muller

bliekssam envatti n g :
Teun Muller, voozitter van Werkgevers Drechtsteden, de ondernemersvereniging van het gebied,
Pu

heeft op 16 mei 2017 de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale
onderscheiding van Zuid-Holland. Muller ontuing de Gouden Lis met ookonde uit handen van de
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland besloten hem de onderscheiding toe te kennen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de
belangen van het bedrijfsleven in de Drechtsteden.

Advies
1.

2.
3.

De "Gouden Lis" toe te kennen aan de heer ir.T.G. Muller, voozitter van Werkgevers
Drechtsteden;
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel toekenning Gouden Lis aan de
heer ir.T.G. Muller;
Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet, juncto
artikel 10, lid 2f van de Wob, op dit voorstel, het besluit en de bijlage tot het moment
van uitreiken op 16 mei 2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.
Bijlagen:
Overzicht Gouden Lis dragers.pdf
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Toelichting voor het College
Het onderscheidingsteken de "Gouden Lis" is ingesteld bij besluit van Provinciale Staten van 1 juli
1952. Toekenning geschiedt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaaK voor
de provincie Zuid-Holland.
De afgelopen tien jaar is De Gouden Lis zeven keer uitgereikt, te weten aan de heer R.E.
Waterman, de directeur van Ontwikkelingsbedrijf Spoozone 8.V., de voozitter van de Stichting
Kennisalliantie Zuid-Holland, de directeur van JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en
opvoeding te Gouda, de voozitter van de Stichting tot lnstandhouding van Molens in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, de directeur van Leiden Bio Science Park en de
president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.
De heer Muller is sinds 2008 voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, de ondememersvereniging
van het gebied. Op de ledenvergadering van 16 mei 20'17 neemt hij afscheid als voozitter van
deze vereniging. De heer Muller heefr zich ingezet voor de belangen van het bedrijfsleven in de
Drechtsteden. Hij gaf de samenwerking een impuls en wist als geen ander de gezamenlijke
belangen over het voetlicht te brengen. Niet alleen bracht hij de ondernemers bij elkaar, zoals bij
de jaarlijkse industriedag. Ook wist hij van de ondernemers steeds meer een belangrijke
gesprekspartner te maken en het initiatief naar hen toe te trekken.
Verdiensten
Vanaf zijn aantreden in 2008 heeft Muller zich negen jaren als voorzitter ingezet voor de
belangen van het bedrijfsleven in de Drechtsteden. Hij gaf de samenwerking een impuls en wist
als geen ander de gezamenlijke belangen over het voetlicht te brengen. Niet alleen bracht hij de
ondernemers bij elkaar, zoals bij de jaarlijkse industriedag. Ook wist hij van de ondernemers

steeds meer een belangrijke gesprekspartner te maken en het initiatief naar hen toe te trekken.
Daarmee heefr hijde samenwerking tussen bedrijven, de samenwerking met maatschappelijke
organisaties, overheden en daarmee het gebied (inter)nationaal op de kaart gezet. Zo is hij één
van de initiators in het versterken van de samenwerking met de Rotterdamse regio en WestBrabant. Deze regio's vormen samen met de Drechtsteden het grootste haven-industrieel
complex van Europa. Dit samenhangend gebied ontwikkelt zich als maritieme en logistieke

topregio rond de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerd'tjk. Muller vertegenwoordigt
Werkgevers Drechtsteden in het DelTri het platform, waarop overheden, ondernemers en
maatschappelijke organisaties samenwerken.
Ook de bereikbaarheid van en naar de regio is een voorbeeld van een ondenrverp waar Muller
zich sterk voor maakt. Hij ziet kansen voor de Drechtsteden als logistiek knooppunt en zet zich in
voor het versterken van de oost-west en noord-zuid corridor.

Als erkenning voor zijn verdiensten voor de belangen van het bedr'tjfsleven in de Drechtsteden
wordt voorgesteld de heer Muller voor te dragen voor het provinciaal onderscheidingsteken de
Gouden Lis.
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Financieel en fiscaal kader:
Juridisch kader:
Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, juncto artikel 10, lid
2f van de Wob, geheimhouding opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt en wordt
bepaald dat de geheimhouding na uitreiking van de Gouden Lis aan de heer ir. T.G. Muller op 16
mei 2O17 wordt opgeheven.
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Proces

Op 31 januari 2017 hebben GS met instemming kennis genomen van het voornemen de Gouden
Lis uit te reiken aan de heer ir.T.G. Muller, voozitter Werkgevers Drechtsteden, bij zijn afscheid

op 16 mei 2017.
Uitreiking door de CdK tijdens de ledenvergadering van de Werkgevers Drechtsteden op 16 mei

2017.
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Communicatiestrategie
Bepaald dat de geheimhouding op het voorstel, het besluit en de bijlagen na uitreiking op 16 mei
2017 wordt opgeheven.

Afdeling Communicatie maakt en vezendt een persbericht onder embargo tot na de uitreiking.

3/3

PZH-201

7

-58084393 1 dd. 1 4-03-20 17

