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Middelburg,

6 januari 2014

Geacht statenlid,
Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u een gezond en voorspoedig 2014 te wensen.
Er is alweer bijna een jaar verstreken nadat ik tot commissaris van de Koningin in Zeeland ben benoemd. Na
de troonswisseling op 30 april werd ik commissaris van de Koning. Het was een enerverend jaar, waarin veel
is gebeurd.
Het jaar 2013 stond in het teken van kennismaken. Afgelopen jaar heb ik veel Zeeuwen ontmoet, de Zeeuwse gemeenten en tal van bedrijven en maatschappelijke organisaties bezocht. Heel bijzonder om in een kort
tijdsbestek zo veel moois van Zeeland te zien. Ook buiten Zeeland heb ik contacten gelegd en kennismakingsgesprekken gevoerd. Mijn ervaringen, wat ik heb gedaan en wie ik heb ontmoet, heb ik opgetekend in
mijn jaarverslag 2013.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland op 10 januari a.s. zal ik mijn eerste jaarverslag als
commissaris van de Koning in Zeeland presenteren. In dit jaarverslag ga ik vanzelfsprekend ook in op mijn
taken, die zijn verbonden aan het ambt van commissaris van de Koning. Ik sta daarbij stil bij mijn voorzitterschap van Provinciale Staten, van het college van Gedeputeerde Staten en bij mijn Rijkstaken. Tevens informeer ik u o.a. over burgemeesterszaken, de bezoeken van het Koninklijk Huis en mijn nevenfuncties.
Ik vertrouw erop dat hetjaarverslag een goed overzicht geeft van mijn werkzaamheden in 2013, zowel in
woord, beeld als geluid. Mijn jaarverslag is namelijk digitaal en interactief. U kunt mijn jaarverslag vanaf 10
januari a.s. (na de Nieuwjaarsreceptie) lezen via www.jaarverslagcvdKzeeland.nl

Hoogachtend,

I

Commissaris van de Koning in Zeeland.
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