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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-672464514 (DOS-2007-

0010053)

Onderwerp

Herbenoeming mw. Korff, lid Adviescommissie Schade Grondwater

Advies

1. Mevrouw dr.ir. M. Korff te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Schade 

Grondwater voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2023.

2. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het besluit tot herbenoeming van mevrouw 

Korff tot lid van de Adviescommissie Schade Grondwater.

NB. Met een beroep op artikel 3 van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 
2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het publiceren van het CV van mevrouw Korff.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Bestuurlijke Adviescommissie DROW: Oplegnotitie Herbenoeming ACSG-lid mevr. Korff

CV dr. ir. M. Korff

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 december 2018 1 januari 2019
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1 Toelichting voor het College

In 2010 is de landelijke Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) ingesteld door alle 12 

provincies. Deze commissie adviseert over schade die ontstaat bij drinkwaterwinningen en andere 

grondwateronttrekkingen.Afgelopen maart hebben de 12 colleges van Gedeputeerde Staten het 

Instellingsbesluit ACSG gewijzigd én zijn de leden (her)benoemd.

De benoeming van de heer Kruizinga als lid van de ACSG loopt na 21 jaar af per 1 januari 2019. 

Vanwege de benodigde inwerkperiode en de afronding van de toen lopende gebouwschade-

dossiers was mevrouw dr.ir. M. Korff per 1 januari 2018 voor één jaar aan de ACSG toegevoegd 

als (aspirant)lid. Het voorstel is de positie van de heer Kruizinga nu definitief door haar over te 

laten nemen en derhalve dr.ir. M. Korff  te herbenoemen als lid van de ACSG voor de periode 1 

januari 2019 tot 1 januari 2023.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Met dit besluit zijn geen andere kosten gemoeid dan de uren die er in worden gestopt

Juridisch kader

In het Instellingsbesluit van de ACSG is bepaald dat de leden van de commissie worden 

benoemd door Gedeputeerde Staten op voordracht van de BAC-DROW (Bestuurlijke 

Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de Vereniging het 

Interprovinciaal Overleg).

Op grond van artikel 3 van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 wordt het CV 

van mevrouw Korff niet openbaar gemaakt.

2 Proces

Op 6 december2018 is in de BAC-DROW bijgevoegde voordracht vastgesteld middels een 

schriftelijke ronde. In de colleges van Gedeputeerde Staten van de 12 provincies wordt nog in 

2018 besloten tot de herbenoeming.

3 Communicatiestrategie

Er vindt geen aanvullende communicatie plaats over dit besluit. Vanuit BIJ12 zal mevrouw Korff 

worden geïnformeerd als alle provincies tot benoeming hebben besloten.
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