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Geachte leden van Provinciale Staten,
Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u een gezond en voorspoedig 2017 te
wensen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland op 13 ja nuari a.s. presenteer ik mijn
jaarverslag als commissaris van de Koning in Zeeland . Land van vrijheid is het thema van mijn
jaarverslag 2016. Vrijheid is niet vanzelfsprekend gebleken e n we hebben daarin met elkaar een
verantwoordelijkheid. Ook als het gaat om mensen op de vlucht voor oorlog en gewel d. De
uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards onderstreepte daarbij de fundamentele
waarden van vrijheid en democratie.
We hebben dit afgelopen jaar ook de vrijheid gevierd. Samen met partners, gemeenten en
bedrijven is Zeeland tijdens het Prinsjesfestival met een Zeeuwse ambassade op de kaart gezet.
2016 stond in het teken van verbinding en daadkracht. Samen maken w e immers het verschil.
In dit jaarverslag ga ik vanzelfsprekend ook in op mijn taken, die zijn v erbonden aan het ambt van
commissaris van de Koning. Ik sta daarbij stil bij verschillende a specten die voortvloeien uit mijn
voorzitterschap van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. Tevens
informeer ik u over mijn Rijkstaken, zoals o.a. burgemeesterszak en, de bezoeken van het
Koninklijk Huis en mijn nevenfuncties.
Ik vertrouw erop dat het jaarverslag een goed overzicht geeft van mijn werkzaamhed en in 2016.
U kunt mijn jaarverslag vanaf 13 januari a.s. (na de Nieuwjaarsreceptie) lezen via
www.iaarverslaqcvdkzeeland.nl
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