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Provincie Zeeland
t.a.v. Voorzitter Provinciale Staten
Dhr. J.M.M. Polman
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Kruiningen, 9 juni 2015
Betreft: Afscheid als Statenlid
Geachte heer Polman,
Vanaf september 2015 hoop ik mijn studie - MSc. Finance - te continueren bij EDHEC Business
School in Nice. Dit heeft als gevolg dat ik mijn Statenlidmaatschap niet kan voortzetten,
aangezien ik niet meer woonachtig zal zijn in Zeeland. Het was een moeilijke keuze tussen
verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod om te studeren aan een
universiteit waarvan de master Finance in de top 3 van de wereld ranglijst staat is echter te mooi
om naast mij neer te leggen.
Vandaar dat ik besloten heb om mijn Statenlidmaatschap met ingang van 25 september
aanstaande neer te leggen, zodat ik tijdens de Statenvergadering op desbetreffende datum
afscheid kan nemen. Hierna zal ik mezelf uitschrijven als inwoner van de Provincie Zeeland. Ik
wil u dan ook verzoeken om de procedure in werking te stellen om mijn opvolging mogelijk te
maken, zodat mijn opvolger in dezelfde vergadering beëdigd kan worden.
Ik ben geboren en getogen in de Provincie Zeeland. Deze provincie heeft dan ook mijn identiteit
en karakter gevormd. Ik ben er dan ook vast van overtuigd dat in de toekomst terug zal keren
naar deze mooie provincie.
Ondanks dat ik nog maar 1 jaar lid ben van Provinciale Staten, kijk ik terug op een mooie en
leerzame periode. Hierbij wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop ik als
jongste Statenlid ben verwelkomd en opgenomen binnen Provinciale Staten. Ik vond het een eer
om het ambt van Statenlid te mogen vervullen en ik heb getracht om met al mijn capaciteiten het
belang van de Provincie Zeeland te dienen.
Ik wens u, en alle leden van Provinciale Staten alle goeds voor de toekomst.
Hoogachtend,

Maarten A. Otte
Zandweg 29
4416 NC Kruiningen

