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Onderwerp: Benoeming van de heer H.H. van de Boer tot gedeputeerde

Geachte voorzitter/leden,

Op 13 maart 2013 is de heer H.H. van de Boer door uw staten benoemd tot gedepu-

teerde. De heer Van de Boer heeft de portefeuille overgenomen van mevrouw Klip.

De portefeuille ziet er als volgt uit.

¡ Vierde waarnemend Commissaris van de Koningin

¡ Bodem, lucht en milieu (inclusief ontgrondingen)
¡ Klimaat, energie, energielandschappen en energie-economie
¡ Water en waterschappen
¡ Cultuur (bibliotheken, archief, musea en mediabeleid)

o IPO-Bestuur

. Veenkoloniën

¡ Geopark
¡ Project Avebe in het kader van Klimaat en Energie

o E-college

. RUD

ln het verlengde van de benoeming van de heer Van de Boer is de regeling vervan-
ging leden gedeputeerde staten aangepast. Deze regeling is bijgevoegd.

Een geactualiseerd overzicht van de nevenfuncties van GS-leden zal, zoals gebruike-

lijk, worden geplaatst op de website van de provincie (www.provincie.drenthe.nl).
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Onderwerp: Vervanging leden gedeputeerde staten

Gedeputeerde staten van Drenthe;

BESLUITEN

de vervanging van de leden van gedeputeerde staten van Drenthe als volgt vast te stellen

de heer R.W. Munniksma (portefeuille van de heer H.H. van de Boer)

- Waarnemend Commissaris van de Koningin

- Bodem, lucht en milieu (inclusief ontgrondingen)

- Klimaat, energie, energielandschappen en energie-economie

- Water en waterschappen

- Cultuur (bibliotheken, archief, musea en mediabeleid)

- IPO-Bestuur

- Veenkoloniën

- Geopark

- Project Avebe in het kader van Klimaat en Energie

- E-college

- RUD

de heer A. van der Tuuk (portefeuille van de heer H. Brink)

- Derde waarnemend Commissaris van de Koningin

- Verkeer en vervoer
- Openbaar vervoer

- Wegen en kanalen

- Uitvoering RSP (deels)

- Bestuurlijke verhoudingen en toezicht
- Personeelenorganisatie

- Coördinatie Europa

- Handhaving

- Dagelijks bestuur SNN

- Vliegveld Eelde(infrastructuur)
- Archiefinspectie (bestuurlijke verhoudingen)
- RSP Emmen

- RSP Assen/Coevorden
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de heer H. Brink (portefeuille van de heer A. van der Tuuk)

- Tweede waarnemend Commissaris van de Koningin

- Economische zaken en arbeidsmarkt

- Recreatie en toerisme; Marketing Drenthe

- Financiën

- Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport (coördinatie PNS+)

- lnformatisering, automatisering en facilitaire zaken

- Uitvoering RSP (deels)

- Dagelijks bestuur SNN

- Krimp; sociale sector

- Vliegveld Eelde (economie/aandelen)

- Biobased Economy

- RSP Emmen

- RSP Assen/Coevorden

de heer H.H. van de Boer (portefeuille van de heer R.W. Munniksma)

- Vierde waarnemend Commissaris van de Koningin

- Ruimtelijkeontwikkeling
- Wonen, natuur en landschap

- Vitaal platteland en landbouw

- Cultuur (met uitzondering van bibliotheken, archief, musea en mediabeleid)

- Windenergie

- Krimp; demografische ontwikkelingen

- Ontwikkelingen rond Veenhuizen

- Landbouw/DOMO/Avebe/Campina

- Lid Noordelijk Land

Gedeputeerde staten d
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