
  

Stichting Biobased Delta 

Postbus 995

4600 AZ BERGEN OP ZOOM

T.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht

Onderwerp

Voordracht herbenoeming gedeputeerde Bom-Lemstra in

Raad van Toezicht.

 

Geachte voorzitter, 

Gedeputeerde Staten
 

        

         
   
               

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

31 maart 2020  
Ons kenmerk

PZH-2020-728904351
DOS-2015-0000284
Uw kenmerk

 
Bijlagen

2

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Hierbij willen wij graag aan u kenbaar maken dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland overwegende: 

 

- Dat in de Statuten van de Stichting Biobased Delta is bepaald dat de Stichting een Raad

van Toezicht kent, die bestaat uit ten minste 1 1 personen, waaronder de gedeputeerde

biobased economy van de betrokken provincies;  

- Dat mevrouw Bom-Lemstra gedeputeerde biobased economy is in de provincie Zuid-

Holland en dat zij sinds 14 augustus 2015 lid is van de Raad van Toezicht van de

Stichting Biobased Delta. 

- Dat de eerste benoemingstermijn van gedeputeerde Bom-Lemstra is geëindigd op 14

augustus 2019. 

- Dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van artikel 10, lid 6 van de

Statuten, een bindende voordracht dienen te doen voor de volgende benoemingstermijn

van gedeputeerde biobased economy in de Raad van Toezicht. 

- Dat volgens artikel 10, lid 8, van de Statuten bij de voordracht moet worden vermeld: de

volledige naam van de voorgedragen persoon, haar leeftijd, haar nationaliteit, haar

woonplaats, en ook haar beroep respectievelijk huidige functie en de betrekkingen die zij

bekleedt of die zij heeft bekleed, voor zover deze van belang zijn in verband met de

vervulling van haar taak als lid van de Raad van Toezicht. 

- Dat elke voordracht tot benoeming vergezeld dient te gaan van een schriftelijke

verklaring van de kandidaat dat zij een benoeming zal aanvaarden

http://www.zuid-holland.nl
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besluiten:

 

voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting

Biobased Delta: mevrouw Adriana Willemina Bom-Lemstra

Functie: gedeputeerde Economie (biobased economy) van de provincie Zuid-Holland

Geboortedatum: 10 september 1962

Nationaliteit: Nederlandse

Woonplaats: Wateringen

 

Met als kanttekening dat de duur van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht (4 jaar) voorbij

de huidige bestuursperiode reikt. Bij het aantreden van een nieuw bestuur en/of een andere

gedeputeerde Economie (biobased economy) dan mevr. Bom-Lemstra, zal de invulling en de

bezetting van de functie dan ook heroverwogen worden. 

 

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: 

1 . Verklaring van gedeputeerde Bom-Lemstra dat zij bereid is een benoeming in de Raad

van Toezicht te aanvaarden

2. Overzicht van nevenfuncties van gedeputeerde Bom-Lemstra

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Verklaring van gedeputeerde Bom-Lemstra dat zij bereid is een benoeming in de Raad van Toezicht te

aanvaarden

- Overzicht van nevenfuncties van gedeputeerde Bom-Lemstra


