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Onderwerp Statenbrief: Wijziging Raad van Commissarissen van de NV Ontwikkelingsmaatschappij 
Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

De NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is een door de provincie opgerichte vennootschap met als doel 
de herstructurering van bedrijventerreinen aan te jagen. De provincie Utrecht bezit 100% van de aandelen. Als 
(enige) aandeelhouder is de provincie via de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoordelijk voor de 
benoeming van bestuurders en leden van de raad van commissarissen. 
 
Aanleiding 

Op 1 juli 2015 heeft de heer R. Stroink aangegeven zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) 
van de NV OMU neer te willen leggen. In nauw overleg met de overige twee leden van de Raad is een traject 
gestart voor de benoeming van een nieuw lid van de RvC. Statutair moet de RvC uit drie leden bestaan. 
 
Essentie/samenvatting 
Op basis van de resultaten van deze zoektocht hebben wij besloten om de heer J.H.R. Bergh te benoemen als 
nieuwe commissaris bij de NV OMU. De heer Bergh is 65 jaar. Tot 1 januari van dit jaar was hij directeur- 
bestuurder van de Schiphol Area Development Company en als zodanig betrokken bij de (her-)ontwikkeling van 
werklocaties in de regio Amsterdam. Daarvoor heeft hij verschillende functies bekleed bij de gemeente Den Haag 
(hoofd ontwikkelingsbedrijf) en bij het voormalige Ministerie van VROM.  
Hoewel de heer Bergh thans verschillende nevenactiviteiten vervult, zien wij hierin geen (mogelijke) strijdigheid 
van belangen met de werkzaamheden voor de NV OMU. Wij zijn dan ook van mening dat de heer Bergh een 
bijdrage kan leveren bij het toezicht op de activiteiten van de NV OMU en als zodanig ook een belangrijke 
adviesfunctie kan vervullen richting de aandeelhouder. 
 
Tevens hebben wij besloten de benoemingstermijn van de huidige twee commissarissen, de heren G. Jautze en 
J. Heemskerk, met vier jaar te verlengen. Wij hebben de samenwerking en de wijze van invulling van hun 
commissariaat als uitermate deskundig en plezierig ervaren. 
 
Meetbaar/beoogd beleidseffect 
Doelmatig toezicht op het handelen van het bestuur van de NV OMU en deskundige advisering aan de 
aandeelhouder betreffende het functioneren van de NV OMU. 
 
Financiële consequenties 

Geen financiële gevolgen 
 



 

  

Vervolgprocedure/Voortgang 

De benoeming van de commissarissen geldt voor een periode van vier jaar. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


