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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u dat de afgelopen weken
benoemingen bij Pallas en Stichting Nuclear Research and Consultancy
Group (NRC) hebben plaatsgevonden, waarbij zowel de leden van de
Raden van Toezicht als de leden van de directies kruislings zijn
benoemd.
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Uw kenmerk

Een goede samenwerking tussen NRG en Pallas is noodzakelijk om tot
een gedeelde toekomststrategie van beide stichtingen te komen.
Daarom is gekozen om een personele unie te vormen op het niveau van
zowel de directies als de Raden van Toezicht.
Zo zijn de vijf leden van de Raad van Toezicht van NRG benoemd als lid
van de Raad van Toezicht van Pallas. De vijf leden van de Raad van
Toezicht van Pallas zijn als lid bij de Raad van Toezicht bij NRC
benoemd. Tevens is de heer G. Zalm in beide Raden van Toezicht
benoemd. De heer Zalm zal de rol van voorzitter op zich zal nemen.
Beide Raden van Toezicht hebben hiermee dezelfde samenstelling.
Voor de directies geldt dat twee directieleden van Pallas toetreden tot
de directie van NRC, en twee directieleden van NRC toetreden tot de
directie van de Stichting Pallas. In beide directies is daarnaast een
nieuwe Chief Executive Officer (CEO) benoemd, waarmee beide directies
uit een bestuur van vijf (dezelfde) personen bestaan. De heer B. Leeftink
is aangesteld als CEO.
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Deze benoemingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.
In de bijlage treft u de brief van Minister van Rijn aan de Tweede Kamer
inzake de personele unie NRG Pallas aan.
-

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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