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Toets JZ LNV aangaande verdragsconforme aanstelling v/d Commissaris-Generaal Floriade 
2012  

Auteur:    
Datum: 29 september 2008 

Afbakening vraagstelling 
In 2012 wordt de Floriade 2012 gehouden. Het is de bedoeling dat het de status heeft van internationale 
tentoonstelling. Daartoe wrdt het Floriadereglement (1)bij het Bureau International des Expositions (BIE) ter 
goedkeuring aangemeld. DRZ verzoekt JZ dit reglement te valideren. 

De vraag is: wordt in dit reglement de aanstelling, taakomschrijving en bevoegdheden van de commissaris-
generaal in overeenstemming met artikel 12 van het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen 
geregeld? 
Het gaat daarbij om artikelen 3 t/m 7 van het Reglement 

Kanttekening:  
Het verzoek is op donderdag 25 sept 08 bij JZ binnengekomen. De validatie was vrijdag 26 sept 08 gewenst. Nu 
slechts heel weinig tijd beschikbaar was om de validatie te doen, was een intensieve analyse niet mogelijk. 
Onderstaande bevindingen worden met het nodige voorbehoud gegeven. 

Bevindingen 
Artikelen 3 t/m 7 van het bovenvermelde reglement leiden niet tot het signaleren van onoverkomelijkheden. 
Op grond van artikel 12 van het Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen dient een commissaris-
generaal te worden benoemd. Hij heeft als taak de regering te vertegenwoordigen ter zake van al hetgeen 
voortvloeit uit dit verdrag. Met bovenvermeld reglement (artikel 4) wordt daar in voldoende mate in voorzien. 

Wel wordt geadviseerd het reglement in overeenstemming met onderstaande opmerkingen aan te passen: 
o Art 3

invullen van de bevoegde minister. In dit geval de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

o Art 3
Om het BIE de indruk te geven dat haar aanwijzingen doorslaggevend zijn is het misschien handig om
in artikel 3 de reglementen van het BIE toe te voegen, i.c. ‘Regulations of the International Exhibitions
Bureau’.

De gewijzigde zin in art 3 luidt dan:
”… in accordance with the provisions of the Paris Convention and the implementation provisions
based on it, including the Regulations of the International Exhibitions Bureau.”

o Art 4 (1)
Daarin wordt een “legislative” taak aan de Commissaris Generaal toegekend. Niet duidelijk is wat
daarmee wordt bedoeld. Op voorhand is niet in te zien waarvoor een wetgevende taak aan de
Commissaris dient te worden toebedeeld. Het advies is om dit onderdeel uit de bepaling te schrappen.

o Art 4 (1)
De zinsnede “More detailed information may be found in Articles 6 and 7 of these Exhibition
Regulations” kan worden geschrapt. De mededeling heft geen toegevoegde waarde: het reglement
spreekt voor zich.

o Art 5 in relatie tot art 4 (1)
Hoe verhoudt de taken en bevoegdheden van de ‘organiser’ zich ten opzichte van de ‘Commisioner
General’?

1 “General Exhibition Regulations of the Word Horticultural Floriade 2012 in the Venlo region” 
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Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:22
Aan:
Onderwerp: FW: Commisssaris-generaal voor de Floriade

Van:   
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 09:23 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Commisssaris-generaal voor de Floriade 

Nummer 9 

 

Van: @almere.nl>  
Verzonden: dinsdag 24 april 2018 13:55 
Aan: @minez.nl> 
CC: @almere.nl>; @almere.nl> 
Onderwerp: RE: Commisssaris-generaal voor de Floriade 

Dag , goede vakantie gehad ?  
Je hebt eind maart een email gestuurd over de procedure van een commissaris –generaal voor de Floriade. Deze 
procedure verloopt feitelijk in twee fases, namelijk de voordracht door college B&W en de benoeming door de 
minister. Het college heeft zoals bekend een besluit genomen en daarmee wordt de procedure vervolgd aan 
rijkszijde. De gemeente gaat niet over de procedure die binnen het Rijk moet worden doorlopen , maar ik kan mij 
voorstellen dat ook jullie een overleg organiseren met de beoogd kandidaat om een toelichting te geven op de 
specifieke eisen die het rijk stelt. Het is voor de gemeente iig zeker geen reden om de voordracht te heroverwegen. 
De gemeente heeft (zoals overigens verwacht mag worden) een zorgvuldig proces doorlopen, vanuit het college heeft 
bijv. twee keer overleg plaatsgevonden met de beoogd kandidaat. De inhoudelijke voorbereiding van het 
collegebesluit is ook in goed overleg met jou gegaan zoals het opstellen van een functieprofiel en het formuleren van 
het benoemen van aandachtspunten bij de voordracht. Verder is de voordracht bestuurlijk afgestemd met de 
commissaris van Koning van de provincie Flevoland. Kortom, het rijk is aan zet om haar procedure voor de 
benoeming te doorlopen.  

Dan nog iets anders. . Zie jij kans 
hiervoor een overleg in te plannen ?  
Hoor graag.   

Met vriendelijke groet, 

 
 Floriade Almere 2022 

secr.  | mobiel 06  | @almere.nl 

Postadres: Postbus 200 | 1300 AE Almere | Bezoekadres: Stadhuisplein 1 Almere 
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Van: )  
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 15:49 
Aan: ) 
CC: ); ) 
Onderwerp: RE: Commisssaris-generaal voor de Floriade 

Ha  
zal even reageren op jouw bericht. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gemeente Almere |  | (  / (06)  @almere.nl 

Van: @minez.nl]  
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 16:30 
Aan: ) 
CC: ); ' '; );  

) 
Onderwerp: Commisssaris-generaal voor de Floriade 

Beste , 

Ik heb vanmorgen een overleg gehad met de Juridische Dienst van het Ministerie en de integriteitsmanager van 
het ministerie. 
Op basis van een concept-besluit dat ik had opgesteld naar aanleiding van de formele voordrachtbrief, hadden ze 
toch nog een aantal opmerkingen die van belang is voor de verdere uitwerking van het benoemingsbesluit. 

1. Op het moment van benoeming gaat in principe de regel in dat er vanaf dat moment tot het einde van de
Floriade geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling en niet alleen in de periode dat de kandidaat
zich gedurende een beperkte tijd zich terugtrekt van de nevenfunctie. In die zin is het tijdelijk
terugtrekken van de functie van commissaris–generaal tijden s de Floriade niet mogelijk, maar zou dit
moeten gelden vanaf het moment van benoeming.

2. De kandidaat mag ook geen aandelen bezitten van bedrijven die op welke wijze dan ook een link (zullen)
hebben met de Floriade. Bijgevoegd is de integriteitsregeling van het ministerie van EZK. |het gaat om
paragraaf § 4. Financiële belangen en effectenbezit. De Rijkscommissaris is kennelijk geen medewerker
als bedoeld in de regeling, maar . “Verkeerde financiële belangen” en “verkeerd effectenbezit” kunnen
mogelijk wel tot vervelende verrassingen leiden. En kunnen daarmee de positie en rol van de
Commissaris-generaal in een negatief daglicht zetten.

3. Verder zou nu al een aangegeven moeten worden hoeveel dagen inzet per jaar van de kandidaat wordt
verwacht om zodoende vast te kunnen stellen wat de maandelijkse financiële vergoeding moet worden.
Dit geldt natuurlijk niet als ze ondanks alles afziet van een financiële vergoeding.

4. Het op welke wijze dan ook gebruik maken van de diensten van bouwbedrijf Jorritsma tijdens de Floriade,
ook als onderaannemer, is niet mogelijk.

Ik hoop dat de gemeente Almere op basis van deze  aanvullende opmerkingen gaat bezien of de huidige formele 
voordracht in stand kan blijven of dat deze toch enigszins moet worden aangepast. 

Ik hoor graag je. 

Groet, 

 

 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: )
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:24
Aan: )
Onderwerp: FW: benoeming Commissiaris -generaal voor de Floriade 2022

Van:   
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 09:39 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: benoeming Commissiaris -generaal voor de Floriade 2022 

Nr 13. 

Reactie op nr 12. 

 

Van: @denijestins.nl>  
Verzonden: maandag 9 juli 2018 18:17 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: Re: benoeming Commissiaris -generaal voor de Floriade 2022 

 
Gelezen en akkoord. 
Als het niet lukt voor 18 augustus dan moeten we het maar begin september doen. 
Gr 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 4 jul. 2018 om 12:40 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Beste , 
Plezierig om even met elkaar gesproken te hebben. 

Ik ervaar de wil van de juridische dienst om hier uit te komen. Hoewel het duidelijk is voor mij dat 
belangenverstrengeling nagenoeg uitgesloten is, moet ook Carola daarvan overtuigd worden. De 
integriteitsverklaring is daarom algemeen opgezet. 

Hierbij de toegezegde stukken. 

Door de juristen is ook aangegeven waarom ze denken dat in deze vorm zo goed mogelijk 
ingegaan wordt op de bezwaren die je hebt geuit naar aanleiding van de eerdere versie.  

“De standaard integriteitsverklaring is aangevuld met verschoning voor mevrouw Jorritsma omdat 
uit haar reactie blijkt dat de mogelijkheid bestaat van (indirecte) belangen verstrengeling. Door de 
nu geformuleerde bepaling hoeft zij haar nevenactiviteiten niet terzijde te leggen tijdens de 
Floriade. Ze moet alleen mogelijke belangen verstrengeling actief voorkomen door zich te 
verschonen (te weerhouden van enige bemoeienis en dit te melden). 

Door de opname van de tekst over de vergoedingen in het benoemingsbesluit heeft ze ook 
wettelijk het recht gekregen om reis- en verblijfkosten conform het Reisbesluit Binnenland te 
declareren. Het is echter niet gebruikelijk om de tekst over reis- en verblijfkosten in het besluit te 
noemen. Het wordt wel opgenomen in de brief aan haar waarin het besluit haar wordt 
toegestuurd. 

De vaste vergoeding per maand is in zekere mate flexibel van opzet. Afhankelijk van de 
tijdbesteding kan de arbeidsduurfactor bepaald worden en daarmee het bedrag per maand. 
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Zij geeft zelf aan dat ze t/m 2021 geen vergoeding verwacht maar daarna wel. Ook is het nu niet 
meer noodzakelijk dat zij nevenfuncties neerlegt en ter compensatie daarvan een vergoeding 
ontvangt. Door nu al afspraken te maken over de norm en de hoogte van de vergoedingen 
voorkomen we dat deze later misschien als niet passend worden ervaren.” 

In het besluit staat derhalve wel een periode van vergoeding genoemd. Die zouden we 
bijvoorbeeld op 1 januari 2022 kunnen zetten of het begin van de Floriade. Graag reactie. 
De datum van ingang van de benoeming zal mede afhankelijk zijn van het moment van de 
ondertekening door Carola en de plaatsing daarvan in de Staatscourant. Ik heb nu gehoord dat in 
de agenda van Carola staat dat zij tot 16 augustus afwezig is. Een gesprek van te voren lijkt me 
daarmee erg moeilijk worden. Mocht ik horen dat ze toch eerder terug is dan laat ik dat horen. Ik 
zal dit punt in ieder geval even met  opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06

Van: @denijestins.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 12:01 
Aan: ) 
Onderwerp: Re: benoeming Commissiaris -generaal voor de Floriade 2022 

Ik heb de stukken ontvangen, maar hierin zitten wel enkele voor mij niet aanvaardbare ideeën. 
Laat ik beginnen te zeggen dat het voorzitterschap van de RvC van Alliander niet botst met het 
belang van de Floriade. De RvC heeft geen enkele bemoeienis  met activiteiten van Alliander ikv 
de Floriade, gezien de omvang van die activiteiten. Bovendien is Alliander een overheidsbedrijf dat 
streng gereguleerd is. 
Ik ga echt niet toezeggen dat ik tijdelijk dat commissariaat neerleg vanwege mogelijke 
belangenverstrengeling. Bovendien als dat zou spelen dan zou dat ook bij aantreden moeten. 
Ik heb met  Alliander besproken en afgesproken dat indien zij onverhoopt toch iets 
zouden willen bespreken ter zake van de Floriade ik dan de vergadering zal verlaten, maar 
nogmaals de kans daarop is nihil. De passende constructie is dus mijns inziens dat mevrouw 
Jorritsma zich zal verschonen mochten in de RvC zaken terzake van de Floriade moeten worden 
besproken. 

Ik heb wel toegezegd dat ik eind 2021 zal bezien hoeveel tijd de invulling van de functie kost en 
indien nodig nevenactiviteiten tijdelijk zal neerleggen. Tot en met 2021 beschouw ik het als 
vrijwilligerswerk dat niet vrijblijvend is.  

Tenslotte zou ik het op prijs stellen alvorens de zaak definitief te maken een gesprek met de 
minister te hebben, omdat serieuze betrokkenheid van de politieke top van het ministerie 
onderdeel is van de succesfactoren van deze wereldtentoonstelling en ik zou graag van u 
vernemen of nu de financiële bijdrage van het rijk, zoals al eerder toegezegd nu is geregeld. 

Ik hoor graag van u en wellicht is het nodig cq mogelijk nog even telefonisch te overleggen. 
Mijn telefoonnummer is 06 . 

Met vriendelijke groeten,, 

Annemarie Jorritsma 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 28 jun. 2018 om 10:33 heeft @minez.nl> het volgende 
geschreven: 
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Geachte mevrouw Jorritsma, 

In reactie op de informele voordracht van de gemeente Almere om u te benoemen 
tot Commissaris-generaal voor de Floriade 2022 heeft de Minister van LNV 
aangegeven geen problemen met uw benoeming. Wel heeft ze toen aangegeven 
dat enige vorm van belangenverstrengeling voorkomen moet worden. Hierbij werd 
met name geduid op de functie van President-commissaris van Alliander. Zij vroeg 
om een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld een (tijdelijke) terugtrekking van 
die functie.  

Met dit gegeven heeft de gemeente Almere daarover met u gesproken en dit heeft 
geleid tot de formele voordracht van de Gemeente Almere. Ik neem aan dat u die 
brief van de Gemeente Almere kent.  
In de formele voordachtbrief van B&W van de gemeente Almere is aangegeven dat 
: 

1. over de werkzaamheden bij Alliander in overleg met het Ministerie
van LNV en mevrouw A. Jorritsma-Lebbink naar een passende
constructie wordt gezocht.

2. door het college van B&W van Almere met mevrouw A. Jorritsma-
Lebbink is afgesproken dat zij in de loop van het jaar 2021
nevenfuncties (tijdelijk) neer zal leggen in aanloop naar (en
tijdens) het evenement.

Op basis hiervan is gekeken wat de meest praktische oplossing zou kunnen zijn 
om invulling te kunnen geven aan deze twee punten. 
We willen een benoemingsvoorstel naar de minister van LNV zenden waarin 
ingegaan is op deze twee punten.  
Ten aanzien van punt 1 stellen we voor een integriteitsverklaring te ondertekenen. 
Hierin is op basis van hetgeen gebruikelijk is binnen, in ieder geval, LNV en EZK 
om ook eventuele financiële belangen in de vorm van aandelen en effecten in de 
integriteitsverklaring mee te nemen.  

Ten aanzien van punt 2: U heeft aangegeven geen vergoeding te willen 
ontvangen, behalve van het moment van terugtreden van (alle) nevenfuncties tot 
het eind van de benoemingstermijn. U zult dan een vergoeding ontvangen op 
basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Hierbij zijn we er 
van uit gegaan dat u de betreffende nevenfunctie(s) per 1 mei 2021, dus een jaar 
voor aanvang van de Floriade, gaat neerleggen. We zullen tegen die tijd moeten 
bekijken hoeveel tijd u inschat nodig te hebben of hoeveel tijd u officieel wilt 
inzetten voor de Floriade in de resterende periode. Op basis daarvan kan dan een 
besluit worden genomen over de maandelijkse vergoeding die u dan zult 
ontvangen. In het nu voor gestelde besluit zal daarom niets worden opgenomen 
over de salariëring gedurende die periode. 

De datum van ingang van de benoeming zal afhankelijk zijn van het ondertekenen 
van het besluit door de minister, maar zouden we ook kunnen zetten op 1 
augustus 2018. Graag hoor ik of u hiermee akkoord kunt gaan? 

Bijgevoegd het voorstel voor de integriteitsverklaring en het benoemingsbesluit. 
Als u hiermee akkoord kunt gaan, dan zal ik het zo spoedig mogelijk voorleggen 
aan de Minister van LNV. Mochten er toch nog opmerkingen/aanpassingen komen 
van de zijde van LNV dan zullen we daarover contact hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



4

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

<20180626 integriteitsverklaring.docx> 

<20180626 concept Besluit Rijkscommissaris.docx> 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

<20180703 integriteitsverklaring.docx> 

<20180704 concept Besluit Rijkscommissaris.docx> 
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Van:
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:24
Aan: )
Onderwerp: FW: benoeming floriade

Van: )  
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 10:03 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: benoeming floriade 

Hoi  
Nr 14. 

Al deze stukken hebben in feite te maken met de doel van haar functie, op basis van de reglementen van het Bureau 
International des Exposition, en het voorkomen dat er belangenverstrengeling kan ontstaan en over haar salaris. 
Uiteindelijk leidend tot het benoemingsbesluit en de integriteitsverklaring. 

Hoe verder? 

Groet, 

 

Van: @minez.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 10:16 
Aan: @minez.nl> 
Onderwerp: benoeming floriade 

Dag , 

De minister heeft het benoemingsbesluit Floriade getekend. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

.................................................................................. 
BBR team minister LNV 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | 's Gravenhage 
Postbus 20401 | 2500 EK | 's Gravenhage 
.................................................................................. 
T 070  
M 06  
E @minez.nl 
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Van:
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:30
Aan: )
CC: )
Onderwerp: Doorst:  Wob-verzoek
Bijlagen: 20220221 DUK's Floriade 2018-2022 realisatie.xlsx

Beste , 
Zie bijgevoegd de info van RVO. Jorritsma zou alle declaraties moeten indienen bij RVO. Er is nooit iets ingediend. 

Ik hoop dat je hiermee het Wob-verzoek kunt afronden. 

Groet, 

 

Van: @rvo.nl> 
Datum: 21 februari 2022 om 18:29:22 CET 
Aan: @minez.nl> 
CC: rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Wob-verzoek 

Hallo  

Zoals ik telefonisch reeds heb laten weten, zijn er geen declaraties van Annemarie Jorritsma geboekt op project 
113985 Floriade 2018-2022. 

Ter informatie stuur ik je hierbij het overzichtje uit het systeem van het project Floriade 2018-2022. 

Groeten, 
 

Van: @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 15:36 
Aan: @rvo.nl> 
CC: @rvo.nl> 
Onderwerp: Wob-verzoek 

Dag , 

LNV heeft een WOB-verzoek gekregen over Annemarie Jorritsma als Commissaris-Generaal voor de Floriade, van de 
50+ fractie van de Almeerse Gemeenteraad. Een van de punten gaat over hoeveel ze tot dusver heeft gedeclareerd 
bij RVO voor reis – en verblijfskosten. Is dat snel na te gaan? 

En kan dat overzicht naar me gezonden worden. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, 
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 Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06
Beschikbaar: di en wo

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e



1

)

Van:
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 12:21
Aan: )
CC: ); ); )
Onderwerp: Wob-verzoek Floriade 
Bijlagen: Doorst:  Wob-verzoek

Beste / , 

Bedankt allebei voor het toesturen van de documenten. Zijn dit nu alle documenten? Ik zal ook de Wob-unit 
inschakelen voor ondersteuning hierbij. De ondersteuner van de Wob-unit plant dan een startgesprek in met jullie 
om alles door te spreken, hou daar rekening mee dat je daar ook nog wel wat tijd aan kwijt zal zijn. De 
documenten zal ik ook toesturen aan de unit.  

Of 
/  wil je dit Wob-verzoek zelf afhandelen zonder de Wob-unit dat kan ook? Vorig jaar is dat ook buiten de 

Wob-unit om gegaan omdat het toen ook ging om weinig documenten. 

Onder deze mail ook nog 2 mails die ik tegenkwam van A. Jorritsma, die zij vorig jaar stuurde en waarbij ze 
aangaf af te zien van de vergoeding. Horen die mails wat jou betreft ook bij dit Wob-verzoek? 

Met vriendelijke groet, 

  

Van: @denijestins.nl>  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 18:04 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minez.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: Wob verzoek van uit Almere 

In mijn herinnering zou ik tzt afwegen of ik tijdens de Floriade wel een vergoeding wilde. Inmiddels heb ik besloten 
helemaal af te zien van een vergoeding.  
Ik heb daar overigens niet geheimzinnig over gedaan.  
Gr 
Annemarie Jorritsma 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Van: @denijestins.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 11:57 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: Zienswijze verzoek in het kader van Wob-verzoek Floriade 

Wat mij betreft mogen de geel gearceerde stukken naar  Overigens heb ik inmiddels zelf een 
inschatting gemaakt van de tijdsbesteding tijdens de Floriade. Dat zelf best substantieel zijn, maar we gaan blokken 
reserveren, waardoor ik ook (een deel van) mijn nevenactiviteiten kan voortzetten. 
Gezien het feit dat heel veel Almeerders voor de Floriade vaal vrijwilligerswerk verrichten heb ik besloten ook na 1 
januari geen vergoeding te vragen voor mijn werkzaamheden en dus gewoon door te gaan als vrijwilliger. Ik heb dat 
al enige tijd geleden gedeeld met de Floriade organisatie. 
Ik zou dat overigens ook al gemeld hebben op het ministerie, ware het niet dat door Corona een aantal afspraken 
gecanceld is. Vandaar dat ik het nu in deze mail meld. 
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Wat mij betreft mogen jullie bovenstaande ook delen met indiener WOB verzoek. 

Gr 
Annemarie Jorritsma 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 8 jun. 2021 om 09:50 heeft @minlnv.nl> het volgende geschreven: 

Hoi Annemarie, 

Hierbij het verzoek om zienswijze. U heeft de mogelijkheid om aan te geven wat er volgens uw mening weggelakt 
zou moeten worden. 

met vriendelijke groet, 

<image001.jpg> 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) 
Tel/Mob: 

@minlnv.nl 
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
(Afwezig op vrijdagen)

Met vriendelijke groet, 

  

Van: @minez.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 08:30 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Doorst: Wob-verzoek 

Beste , 
Zie bijgevoegd de info van RVO. Jorritsma zou alle declaraties moeten indienen bij RVO. Er is nooit iets ingediend. 

Ik hoop dat je hiermee het Wob-verzoek kunt afronden. 

Groet, 

 

Van: @rvo.nl> 
Datum: 21 februari 2022 om 18:29:22 CET 
Aan: @minez.nl> 
CC: @rvo.nl> 
Onderwerp: RE: Wob-verzoek 
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Hallo , 

Zoals ik telefonisch reeds heb laten weten, zijn er geen declaraties van Annemarie Jorritsma geboekt op project 
113985 Floriade 2018-2022. 

Ter informatie stuur ik je hierbij het overzichtje uit het systeem van het project Floriade 2018-2022. 

Groeten, 
 

Van: @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 15:36 
Aan: @rvo.nl> 
CC: @rvo.nl> 
Onderwerp: Wob-verzoek 

Dag , 

LNV heeft een WOB-verzoek gekregen over Annemarie Jorritsma als Commissaris-Generaal voor de Floriade, van 
de 50+ fractie van de Almeerse Gemeenteraad. Een van de punten gaat over hoeveel ze tot dusver heeft 
gedeclareerd bij RVO voor reis – en verblijfskosten. Is dat snel na te gaan? 

En kan dat overzicht naar me gezonden worden. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rijk Floriade 
E-mail: @minez.nl
Telefoon: 06-
Beschikbaar: di en wo
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RVO Opdrachtgever Deelportefeuillehouder Projectnr Projectnaam Budget 
DUK

Realisatie 
DUK

Verplichti
ngen DUK

Min. van LNenV ) 113985 Floriade 2018-
2022

250.000 112.886 7.865

Totaal Min. van LNenV 250.000 112.886 7.865

Eindtotaal 250.000 112.886 7.865

Opdrachtrapportage Horizontaal, 113985 Floriade 2018-2022

Project Kosten

Totaaloverzicht 2018 t/m 2022, DUK's

13b
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Saldo DUK

129.249

129.249

129.249

RVO_PA_20211008_Opdrachtrapportage_horizontaal




