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1. Opening en mededelingen

40

De VOORZITTER (Remkes): Dames en heren, van harte welkom. De vergadering is geopend. Ik
verzoek u uw mobiele telefoons tijdens de vergadering uit te zetten. Bericht van verhindering is
binnengekomen van de heer Den Uyl (PvdA), mevrouw De Meij (50plus), de heer Heijnen (CDA),
de heer Buijtendorp (D66), mevrouw Vermaas (PvdD), de heer Ludriks (PVV), de heer Kaptheijns
(PVV), mevrouw Van Langen (VVD) en de heer Hoogervorst (SP). De heer Van Liere (PvdD) zal wat
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later zijn evenals de heer Haijen (SP), de heer De Groot (D66), mevrouw Weemhoff (D66) en de
heer Tijssens (D66). Ik vind het aantal afwezigen in deze vergadering wel relatief hoog.
2. Regeling van werkzaamheden, vaststellen primus bij hoofdelijke stemming en
vaststelling agenda

50
De VOORZITTER: De primus. Op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde is het
lotnummer gevallen op nummer 11, de heer Van Straaten (VVD). Wenst iemand over de agenda
het woord? Dat is niet het geval, dan is de agenda overeenkomstig het voorstel van de
fractievoorzitters vastgesteld.

55
2.a. Installatie en beëdiging Statenlid CDA
2.b. Installatie en beëdiging Statenlid VVD
2.c. Installatie en beëdiging duocommissielid CU/SGP

60

De VOORZITTER: Overeenkomstig artikel 10 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten heb ik tot lid van de Commissie van Onderzoek
geloofsbrieven benoemd mevrouw Van Duijn (PvdA), de heer Bakker (D66) en de heer Hietbrink
(GL). Ik geef nu graag het woord aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Van Duijn.
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Mevrouw VAN DUIJN (PvdA): Voorzitter. Ter voldoening aan uw opdracht hebben wij onderzocht
de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden die de benoemd verklaarde leden de heer
Tromp (VVD) en mevrouw Van Andel (CDA) aan uw vergadering hebben toegezonden. Het
onderzoek heeft aangetoond dat blijkens de in gevolge artikel W7, tweede lid Kieswet aan PS
toegezonden afschriften van de besluiten van de voorzitter van het Centraal Stembureau voor de
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verkiezing van leden van PS van Noord-Holland van 12 september 2018 tot leden van PS
benoemd zijn verklaard de heer Tromp (VVD) en mevrouw Van Andel (CDA). De commissie
adviseert PS te besluiten mevrouw Van Andel (CDA) en de heer Tromp (VVD) toe te laten als lid
van uw Staten.
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De VOORZITTER: De commissie adviseert beide leden toe te laten. Verlangt iemand hierover het
woord? Dat is niet het geval, dan is unaniem door u besloten mevrouw Van Andel en de heer
Tromp als lid van PS toe te laten. Ik ontbind onder dankzegging de Commissie van Onderzoek
geloofsbrieven en dank de leden voor de verrichte werkzaamheden. De beëdiging is nu aan de
orde. Ik verzoek mevrouw Van Andel en de heer Tromp als Statenlid en mevrouw Terlouw als
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duocommissielid naar voren te treden. Mevrouw Van Andel wenst de eed af te leggen, de heer
Tromp de belofte en mevrouw Terlouw wenst de eed af te leggen. Mevrouw Keur (CDA) heeft mij
verzocht haar ontslag te verlenen conform artikel X2, tweede lid van de Kieswet. Ik heb dat
ontslag inmiddels verleend. Haar lidmaatschap wordt opgevolgd door mevrouw Van Andel (CDA).
De heer Slettenhaar (VVD) heeft mij verzocht hem ontslag te verlenen conform artikel X2, tweede
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lid van de Kieswet. Ik heb dat ontslag inmiddels verleend. Zijn lidmaatschap wordt opgevolgd
door de heer Tromp (VVD). De fractievoorzitter van de CU/SGP heeft laten weten dat de heer
Ceder in verband met zijn drukke functie als raadslid in Amsterdam zijn functie als
duocommissielid wil neerleggen. Mevrouw Terlouw, nummer 3 op de lijst van de CU/SGP, is
bereid gevonden deze rol op zich te nemen. De installaties zijn nu aan de orde. Provinciale Staten
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hebben zojuist besloten mevrouw Van Andel en de heer Tromp toe te laten als lid van Provinciale
Staten. Ik stel mevrouw Van Andel daarom thans in de gelegenheid de in artikel 14 van de
Provinciewet bedoelde eed en belofte in mijn handen af te leggen. Ik zal u eerst de formule van
de eed en belofte voorlezen. “Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
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gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen”. Ik verzoek u onder het
opsteken van de voorste twee vingers van uw rechterhand mij na te zeggen: “Zo waarlijk helpe
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mij God almachtig”.
Mevrouw VAN ANDEL (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De VOORZITTER: Mag ik u dan van harte gelukwensen met uw beëdiging. De heer Tromp. Ik zal
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u de formule van de verklaring en belofte voorlezen. “Ik verklaar dat ik om tot lid van Provinciale
Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel
ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt
te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
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nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen”.
Ik verzoek u onder het opsteken van de voorste twee vingers van uw rechterhand, mij na te
zeggen: “Dat verklaar en beloof ik”.
De heer TROMP (VVD): Dat verklaar en beloof ik.
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De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk. Dan mevrouw Terlouw. Op grond van het bepaalde
in artikel 61, lid 4 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten en Statencommissies, dient een commissielid dat geen lid van Provinciale
Staten is, in de vergadering van Provinciale Staten in handen van de voorzitter de eed of gelofte
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af te leggen. Ik stel u thans hiertoe in de gelegenheid. Ik zal u eerst de formule van de eed
voorlezen. “Ik zweer dat ik om tot lid van een commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
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beloofd. Ik zweer dat ik om iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal
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zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als adviseur van het
provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervullen”. Ik verzoek u onder het opsteken van de
voorste twee vingers van uw rechterhand, mij na te zeggen: “Zo waarlijk helpe mij God
almachtig”.
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Mevrouw TERLOUW (CU/SGP): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De VOORZITTER: Van harte gelukgewenst. Ik schors de vergadering voor de felicitatieronde.
3.a. Statenvoordracht 47 Vaststelling profielschets Commissaris van de Koning in de
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provincie Noord-Holland en aanbieden vastgestelde profielschets aan de minister van BZK
De VOORZITTER (Remkes): Ik heropen de vergadering om namens u zo meteen de minister te
verwelkomen. Ik verzoek u dan ook om allemaal te gaan zitten. Ik verzoek de fractievoorzitters of
hun vertegenwoordigers in deze vergadering en de vicevoorzitter van PS daar te gaan staan.
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Excellentie, dit gebouw aan de Dreef is voor u niet helemaal onbekend terrein, met name niet
vanuit de vorige functie maar ook bij deze gelegenheid, zeer hartelijk welkom, ook voor uw
ambtelijke ondersteuning de heer ’t Lam en de heer Van Dijk, welkom in deze bijzondere
vergadering van de Staten van Noord-Holland, want dit is in feite de eerste officiële stap op weg
naar een nieuwe Commissaris van de Koning (CdK) en wij zijn daarom verheugd dat u er bent. U
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zult begrijpen dat ik hier enigszins met gemengde gevoelens sta. De fractievoorzitters hebben
een profielschets voorbereid waarbij zij onder meer gebruik hebben gemaakt van de inbreng van
de inwoners van Noord-Holland met de campagne “Wie wordt jouw Commissaris van de Koning?”.
Vandaag wordt de profielschets besproken en vastgesteld door PS en aan u overhandigd door de
beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie en tevens de fractievoorzitter van de VVD, de
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heer Annaert. Eveneens wordt er gedurende deze vergadering een vertrouwenscommissie
benoemd en zal de verordening op deze vertrouwenscommissie worden vastgesteld. Dan is nu
het moment aangebroken dat ik de voorzittershamer figuurlijk zal overdragen aan de
vicevoorzitter van PS, de heer Yurdakul. Ik wens u allen een zeer vruchtbare vergadering met hele
vruchtbare concrete resultaten toe.
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De VOORZITTER (Yurdakul): Dank u wel. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u op de hoogte wordt
gebracht van de uitkomst van deze vergadering. Aan de orde is de vaststelling van de
profielschets van de CdK en het aanbieden van de profielschets aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik zal de agendavolgorde kort toelichten. We beginnen met een
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toelichting op de totstandkoming van de profielschets door de heer Annaert namens de
fractievoorzitters. Hierna hebben alle fracties de gelegenheid om aan te geven wat zij het
belangrijkste vinden in de profielschets. Vervolgens nodig ik de minister uit om te reageren op de
profielschets en eventuele vragen te stellen waarna de heer Annaert de gelegenheid krijgt te
antwoorden. Vervolgens zal ik u vragen de profielschets en de verordening op de
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vertrouwenscommissie vast te stellen. Tenslotte zal de heer Annaert de profielschets aan de
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minister overhandigen. Zoals gebruikelijk bij belangrijke vergaderingen houden wij de volgorde
van sprekers aan van fracties van klein naar groot en van oppositie- naar coalitiepartijen.
De heer ANNAERT (VVD): Excellentie, voorzitter, collega’s en overige aanwezigen. Op 10 april
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2018 hebben PS er kennis van genomen dat de CdK en ik citeer uit zijn brief “Na ampele
overweging de minister van BZK heeft verzocht te bevorderen dat hem met ingang van 1 januari
2019 door zijne Majesteit de Koning ontslag wordt verleend.” De reden van zijn beslissing heeft
niets te maken met zijn dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zo schrijft de heer
Remkes, maar wel met de door zijn partner en hem gevoelde behoefte aan een grotere vrijheid
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om meer tijd te nemen voor hun privéleven. De CdK geeft aan dat het een lastige afweging is om
het juiste moment te kiezen om afscheid te nemen van dat mooie publieke ambt en daar
bekendheid aan te geven. “Door die beslissing echter nu bekend te maken kan tijdig en
zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien”, aldus de heer Remkes in zijn brief “en is de
opvolger ingewerkt als in 2019 na de verkiezingen de nieuwe Staten en een nieuw college van GS
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aantreden.” Ik kan u namens PS melden dat wij de heer Remkes zeer erkentelijk zijn voor zijn
inzet als CdK en dat wij dankbaar zijn dat hij tot 1 januari 2019 aan het ambt verbonden blijft.
Dat geeft ons als PS inderdaad de gelegenheid om op zorgvuldige wijze op zoek te gaan naar een
opvolger. De fractievoorzitters van PS zijn begonnen met de procedure om te komen tot een
nieuwe CdK en dat begint met het opstellen van eisen en ervaringen die passen bij het profiel van
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een CdK in Noord-Holland. Om te komen tot een evenwichtige profielschets hebben de
fractievoorzitters tijdens meerdere bijeenkomsten hierover met elkaar van gedachten gewisseld.
Voorts zijn de leden van GS, de provinciesecretaris, de kabinetschef en de Statengriffier
geïnterviewd over de punten waarop naar hun oordeel kandidaten voor het ambt uiteindelijk
beoordeeld zouden moeten worden. Tevens is in de provincie een raadpleging gehouden in de
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vorm van een publiekscampagne #jouwCdK. Alle Noord-Hollanders konden in de periode van 4
juni tot en met 2 juli 2018 aangeven over welke eigenschappen en ervaringen de nieuwe CdK
dient te beschikken. In totaal hebben 1178 personen de gelegenheid aangegrepen om de
enquête in te vullen waarvan 989 inwoners van Noord-Holland en 189 medewerkers van de
provincie Noord-Holland, wat zeker ook inwoners kunnen zijn. Om recht te doen aan de
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verzamelde gegevens hebben de fractievoorzitters van PS die reacties mee laten wegen bij het
opstellen van de voorliggende profielschets. Wij denken u nu een profielschets aan te kunnen
bieden die de Noord-Hollandse uitdagingen verbindt met de aan de nieuwe CdK te stellen eisen
van bekwaamheid en geschiktheid. Ik zal iets nader ingaan op de opzet van de
publiekscampagne en wat die heeft opgeleverd. De raadpleging van de inwoners van Noord-
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Holland als onderdeel van de publiekscampagne vond plaats aan de hand van een digitale
vragenlijst met zeven keuzevragen en een open vraag, namelijk ‘wat ik belangrijk vind aan een
toekomstige CdK is…’ en dan was het aan eenieder om in te vullen wat hij of zij daar wilde
invullen. Andere onderdelen van de campagne waren vijf filmpjes waarbij inwoners van NoordHolland op straat gevraagd werden naar wat een CdK doet en die filmpjes werden wekelijks
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verspreid via social media met de oproep om de vragenlijst in te vullen. Inwoners werden voorts
aangespoord om hun mening te geven via een promotieactie tijdens de wandelvierdaagse op 22
juni in het AFAS Stadion in Alkmaar. De campagne-elementen zijn via nauwe samenwerking met
de provinciale partners, gemeenten en lokale en regionale media wekelijks onder de aandacht
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gebracht en de respondenten konden hun gegevens achterlaten voor een ‘meet en greet’ met de
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nieuwe CdK en een derde van alle respondenten heeft dat ook gedaan. Twintig van hen kregen
voor 15 juli bericht dat zij als gast van PS worden uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe
CdK naar verwachting op 7 januari 2019, want je weet het maar nooit. Alle eigenschappen in de
vragenlijst kunnen passen bij een CdK. Net als bij de campagnes van andere provincies en
gemeenten is hierbij niet voor echte tegenstellingen gekozen. Juist de nuance kan interessant
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zijn. De antwoorden op basis van de enquête uit de vragenlijst zijn op een aantal punten
opvallend en op andere juist weinig uitgesproken. Enkele daarvan haal ik hierna aan. De
respondenten hebben geen duidelijke voorkeur voor een deskundig bestuurder of een betrokken
commissaris die gemakkelijk bereikbaar is, 56% van de respondenten vindt het belangrijk dat de
CdK de weg weet in Noord-Holland in plaats van in politiek Den Haag en Brussel. De
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eigenschappen eerlijk en duidelijk worden door 72% van de respondenten belangrijker gevonden
dan de eigenschappen diplomatiek en bedachtzaam. 43% heeft een voorkeur voor een CdK die
rekening houdt met alle belangen en 40% vindt het belangrijk dat hij bestuurlijke knopen
doorhakt. Tot slot, respondenten spreken de voorkeur uit voor een commissaris die open staat
voor verandering, 59%. Bijna 75% van de respondenten heeft antwoord gegeven op de open vraag
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die ik net duidde. Door middel van een analyse zijn alle antwoorden van respondenten geclusterd
tot de tien meest genoemde eigenschappen van de toekomstig CdK. 1. Open. 2. Eerlijk. 3.
Integer. 4. Een mensenmens. 5. Betrokken. 6. Toegankelijk. 7. Verbinden/bruggenbouwer. 8.
Zichtbaar. 9. Betrouwbaar en 10, luisteren. Uiteindelijk hebben de interne gesprekken en de
resultaten van de publiekscampagne geleid tot een schets waarin wij vertellen wat voor soort
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provincie Noord-Holland is, waarin wij de taakomschrijving van een commissaris geven en waarin
wij formuleren welke uitdagingen op stapel staan en waarin staat wat Noord-Hollanders van de
nieuwe CdK verwachten. Uit de inleidende samenvattende tekst van de profielschets blijkt wat dat
dan is. Daaruit blijkt wie wij zoeken en wel een gezaghebbend en integer bestuurder die de
inwoners van alle regio’s in de provincie goed begrijpt. Dat is de nieuwe CdK die Noord-Holland
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zoekt. Als ruimdenkend belangenbehartiger en communicatief sterk boegbeeld zet de CdK zich
met enthousiasme en energie in voor de provincie. Warm en met statuur vertegenwoordigt de
CdK een veelzijdige en diverse provincie. Deze beschrijving is vertaald in zes eisen die ik hier tot
slot kort zal herhalen. Onze commissaris is toegankelijk voor alle Noord-Hollanders, verbindt de
veelzijdigheid van de Noord-Hollandse regio’s, is hét gezicht van onze provincie in Nederland en

240

daarbuiten, heeft liefde voor de provinciale democratie, bevordert het bestuurlijk proces en
vervult de Rijkstaken buitengewoon goed.
Mevrouw ALBERTS (SP): Mevrouw de minister, voorzitter en alle aanwezigen, wij gaan een proces
in dat niet elke dag voorkomt. Het zal intensief zijn, de lat ligt hoog en ik hoop dan ook dat wij
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een CdK zullen vinden die aan al deze voorwaarden kan voldoen en dat er iemand is die denkt, ik
kan dat, ik ga solliciteren, want wij hebben het wel moeilijk gemaakt. Dat is wat ik erover wil
zeggen, want de heer Annaert heeft al het andere al genoemd.
Mevrouw BEZAAN (PVV): Voorzitter, geachte minister, voorzitter, Statenleden en overige
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aanwezigen. Aan de fractievoorzitters is gevraagd kort te spreken over hetgeen hun fractie echt
belangrijk vindt in de vereisten in de profielschets voor de nieuwe CdK. Welnu, de voorkeur van
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de PVV gaat uit naar een politiek onafhankelijk en onpartijdig persoon die boven de partijen
staat, dit om de controlefunctie van PS zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Iedere
vorm van twijfel over de onafhankelijkheid van de CdK moet voorkomen worden. Het kan niet zo
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zijn dat dit soort functies louter uitgeoefend worden door bestuurders van bepaalde partijen. Wij
zoeken een CdK en voorzitter van PS die in alle opzichten onfeilbaar is en op geen enkele wijze
beticht kan worden van een vooringenomenheid die afbreuk doet aan de statuur van deze
functie. Ik dank u voor uw aandacht.
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De heer HIETBRINK (GL): Geachte minister, beste collega’s. Wij hebben de afgelopen maanden
samen een profielschets opgesteld voor een nieuwe CdK van onze mooie provincie met input van
ons en van heel veel verschillende Noord-Hollanders en medewerkers van onze organisatie. Zij
waren graag bereid een bijdrage te leveren en ik wil hen daar langs deze weg van harte voor
bedanken. Dat proces heeft geresulteerd in de voorliggende profielschets. Voor GL bevat die
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profielschets veel relevante aanknopingspunten om te komen tot een goede keuze van een
opvolger van de huidige CdK. De nieuwe CdK is volgens de schets een persoon die de
veelzijdigheid van de Noord-Hollandse regio’s verbindt. Die veelzijdigheid is inderdaad een
kracht van onze provincie, maar zorgt ook voor spanningen die in de toekomst niet kleiner
worden als wij de zaken op zijn beloop laten. Als wij in alle regio’s de voorzieningen op peil
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willen houden en voor al onze inwoners de kwaliteit van leven willen verhogen, vraagt dat om een
grote inspanning van onze kant. Het vraagt om een CdK die in staat is om maatschappelijke
partijen en instellingen bij elkaar te brengen, juist als ze uiteenlopende belangen hebben. Een
CdK die partijen actief verbindt en die verandering omarmt en belichaamt. De nieuwe CdK moet
iemand zijn met hart voor de provinciale democratie, iemand met oog voor het betrekken van
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onze inwoners en met een open houding ten opzichte van nieuwe vormen van democratie.
Bijzondere aandacht is wat ons betreft nodig voor het debat in Haarlem. Wij hebben de afgelopen
periode regelmatig met elkaar vastgesteld dat onze beraadslagingen gebaat zouden zijn bij een
gezonde dosis dualisme. Wij zoeken een CdK die niet zal schromen om bij alle politieke partijen
de deugden van het dualisme onder de aandacht te brengen. In het profiel vragen wij om een

280

kandidaat met bestuurlijke ervaring. Wij willen hier expliciet en met nadruk aangeven dat die
ervaring wat ons betreft niet beperkt hoeft te worden tot politiek bestuurlijke ervaring. Een
kandidaat met statuur in het brede maatschappelijke domein is wat ons betreft van harte
uitgenodigd om te reageren. Onze nieuwe CdK heeft oog voor diversiteit en zal zich sterk maken
om het Noord-Hollandse bestuur op dat punt te versterken. Wij hopen en verwachten daarvoor
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aandacht bij de kandidatenselectie van onze nieuwe CdK. Om die reden, minister, willen wij u
vragen bij de selectie bijzondere aandacht te schenken aan diversiteit, net zoals wij dat zullen
vragen van onze nieuwe CdK.
De heer VAN LIERE (PvdD): Voorzitter, Statenleden, minister, gedeputeerden, mensen op de
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tribune of thuis en in het bijzonder, potentiële kandidaten. De PvdD vindt dat PS de CdK
rechtstreeks zou moeten kiezen, dat is helaas nog niet de wettelijke procedure. PS stellen de
profielschets vast. De vertrouwenscommissie spreekt de kandidaten na voorselectie door de
minister en draagt uiteindelijk aan PS minstens twee kandidaten voor. PS maken een keuze en
doen een aanbeveling aan de minister. Meestal volgt de minister de aanbeveling op en draagt zij
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de kandidaat ter benoeming voor aan de Koning. In de profielschets zijn de voorkeuren van de
mensen in Noord-Holland opgenomen. Liever eerlijk en duidelijk dan diplomatiek en
bedachtzaam, iemand die open staat voor verandering. Het is terecht dat de inwoners die
voorkeur hebben, want grote veranderingen zijn de komende jaren een gegeven. Wij hebben nog
maar 15% van de biodiversiteit over en dat moet beter, planten en dieren moeten meer ruimte

300

krijgen. Klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn grote uitdagingen en die staan terecht
prominent in de profielschets. Staan voor de bescherming van natuur, voor een gezonde
leefomgeving en duurzame oplossingen. Dat is onze nieuwe commissaris. Wij zijn benieuwd wie
het gaat worden.
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De heer KLEIN (CU/SGP): Voorzitter, aanwezigen, Statenleden, geachte minister. Dank dat u hier
gekomen bent om met ons in gesprek te gaan over de profielschets voor de nieuwe CdK, want wij
hebben met elkaar opgeschreven welke eigenschappen volgens ons belangrijk zijn voor een CdK
in onze provincie met alle diversiteit en gegeven de uitdagingen van dit moment. Er zijn twee
aspecten waar ik in het bijzonder bij stil wil staan. Ten eerste is dat de urgentie van de
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uitdagingen waar wij voor staan en wat dat betekent voor een nieuwe CdK. Ik som er een aantal
op, al vertel ik u natuurlijk niets nieuws. Het is voor woningzoekenden steeds moeilijker een
passende en betaalbare woning te vinden. Hoe zorgen wij voor voldoende betaalbare woningen
en bewaren wij gelijktijdig het open landschap? De landbouw zal in de komende jaren
toekomstbestendig moeten worden en dit vereist een systeemverandering op vele fronten. De
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energietransitie is een van de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om de aarde leefbaar te
houden en de provincie speelt hierbij een belangrijke rol en dit zal om moeilijke keuzes vragen.
De mobiliteit in de noordelijke Randstad dreigt vast te lopen en vraagt om
langetermijnoplossingen en andere keuzes dan alleen meer asfalt. De biodiversiteit loopt op vele
plekken nog steeds terug, een groot deel van onze bodem daalt en ook daarvoor zijn stappen
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nodig. Ik weet dat deze veranderingen op veel plekken in Nederland spelen, maar ik denk dat ze
juist hier in Noord-Holland in het bijzonder samenkomen. Dit vraagt om een commissaris die in
verbinding met alle maatschappelijke partijen ruimte geeft aan creatieve oplossingen. Die
verandering omarmt en ook stelling durft te nemen wanneer dat noodzakelijk is. Het tweede
aspect wat ik wil benoemen is de rol van de CdK als boegbeeld van de provinciale politiek. De
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woorden integer en eerlijk werden door inwoners – overigens naast het woord vrouw – het vaakst
genoemd als gewenste eigenschappen. Wij hebben gezien hoe onze huidige CdK zich heeft
ingezet voor bewustwording van het belang van integriteit binnen alle lagen van het provinciaal
bestuur. Tegelijkertijd zien wij dat in de samenleving het vertrouwen in de politiek tanende is.
Mensen vermoeden of observeren besluiten van politici die niet uit te leggen zijn. Zij hebben
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soms het gevoel dat politieke keuzes opportunistisch en inconsequent zijn. Ik maak mij hier
grote zorgen over. Aan ons als politici de taak om te laten zien hoe belangrijke besluiten worden
genomen op een transparante en democratische manier op basis van een eerlijk debat en
afweging van alle belangen. Het is daarom dat wij vragen om een CdK met liefde voor de
provinciale democratie, want hoewel het een opdracht is voor ons allen, bevindt een CdK zich op
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een unieke plek. Wij vragen dat onze CdK door zijn zichtbaarheid naar buiten en door zijn
dubbelrol als voorzitter van PS en GS bijdraagt aan een effectief opereren van ons democratisch
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orgaan en de uitstraling daarvan naar buiten. Ik wens u en onszelf veel wijsheid toe bij de selectie
van kandidaten.

340

De heer LEEVER (ONH): Excellentie, welkom in dit mooie huis, collega’s en gedeputeerden en de
aanwezigen op de publieke tribune. Wij zoeken een nieuwe commissaris. Sinds 1814 is dit de 17e
commissaris in dit huis, een bijzondere baan in een bijzondere provincie. Wij vragen toch wel
behoorlijk wat eisen van onze nieuwe commissaris. Of het nou een man of een vrouw is, is om
het even. Het gaat ons erom dat het een persoon is die openstaat voor verandering en die zijn er
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nog legio in deze provincie, boven de partijen kan staan en een behoorlijke dosis humor heeft,
want humor draagt ons over de valleien van problemen heen. Diplomatiek moet hij zijn en goed
de weg weten in Den Haag en Brussel niet te vergeten. Oprecht en bedachtzaam, eerlijk en
toegankelijk en zichtbaar, 24/7. ONH ziet met belangstelling het proces tegemoet. Ik dank
nogmaals mijn collega’s in de fase waarin wij nu zitten van de vertrouwenscommissie, want als
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wij zo doorwerken met elkaar, dan zie ik ook de aankomende periode met vertrouwen tegemoet.
De heer ANNAERT (VVD): Collega’s, voorzitter, excellentie nogmaals en ook alle overige
aanwezigen. Ik zal het u allemaal eerlijk bekennen, maar ik had hier liever vandaag niet gestaan.
De VVD is zeer content met de CdK die wij nu hebben en hadden dan ook graag gezien dat hij
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nog een behoorlijk tijdje zou blijven. Uiteraard heeft onze fractie begrip voor de afwegingen die
de CdK persoonlijk heeft gemaakt, maar jammer is het wel. Het liefst zou ik de minister en
onszelf een onmogelijke opdracht willen meegeven, namelijk zoek een tweede Johan Remkes. Het
feit dat ik aangeef dat dit een onmogelijke opdracht is, brengt ons terug naar de realiteit dat wij
op zoek zijn naar een nieuw en uniek persoon die het prachtige ambt van CdK in Noord-Holland
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kan gaan vervullen. Voor de VVD is de voorliggende profielschets leidend. De accenten die onze
fractie daarbij legt, zijn bestuurlijke ervaring, toegankelijkheid voor alle Noord-Hollanders en
oprechte betrokkenheid, optreden als het gezaghebbend boegbeeld en daarbij altijd en overal de
belangen behartigend van Noord-Holland en het bevorderen van het bestuurlijke proces met
liefde voor de provinciale democratie. Excellentie, u en ons wacht een belangrijke en misschien
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lastige opgave, een waardig opvolger voor de huidige commissaris vinden. Geen sinecure, maar
wel een prachtige uitdaging. Want laten we eerlijk zijn, wie zou er nu geen CdK in deze prachtige
provincie willen zijn? Wij nodigen belangstellenden die menen aan het profiel te voldoen,
nadrukkelijk en van harte uit te solliciteren.
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Mevrouw ZAAL (D66): Minister en overige aanwezigen. Met het vertrek van de heer Remkes
verliest Noord-Holland haar boegbeeld, een betrokken commissaris van statuur die de weg in Den
Haag en Brussel goed weet te vinden, bekendheid geniet in Noord-Holland en in dit huis zijn deur
altijd heeft open staan voor zijn Statenleden. Bij zijn benoeming kreeg de heer Remkes een
belangrijke taak mee. De openheid en eerlijkheid moesten terug in Noord-Holland en dat is hem
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gelukt. De heer Remkes laat een schoon schip achter voor zijn opvolger en natuurlijk zal ook
voor de nieuwe CdK integriteit een belangrijk thema zijn, maar er is ook ruimte voor andere
accenten. Bij D66 laten wij ons leiden door vijf richtingwijzers. Op basis van de profielschets, het
gesprek in mijn fractie en ook de enquête onder de inwoners heb ik drie richtingwijzers
geformuleerd voor de nieuwe CdK. Dat zijn: koester de verscheidenheid, behoud de eenheid,
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betrek de samenleving en stimuleer het debat en denk voorbij de grenzen en sta open voor
verandering. Ik licht ze heel kort toe. Koester de verscheidenheid en behoud de eenheid. NoordHolland is een zeer diverse provincie. Met uitzondering van de hunebedden hebben wij bijna
alles: strand, een eiland, veenweidegebieden, wereldsteden, et cetera. Die verscheidenheid is
onze identiteit en moet gekoesterd worden. De CdK moet net zoveel liefde hebben voor het

385

veenweidegebied als voor de Zuidas, net zoveel liefde voor de inwoners van Den Helder als voor
de inwoners van ’t Gooi en moet alle gebieden en inwoners met verve vertegenwoordigen. Die
diversiteit kan er soms toe leiden dat bepaalde groepen tegenover elkaar komen te staan. Dat
moet voorkomen worden, vandaar dat niet alleen de verscheidenheid gekoesterd moet worden,
maar ook de eenheid behouden. De samenleving betrekken en het debat stimuleren. De provincie
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blijft een bestuurslaag op afstand, terwijl er zoveel onderwerpen spelen die iedere inwoner en
organisatie raken. De CdK heeft de deuren wijd open staan en nodigt mensen uit om mee te
doen. Hij profiteert van het BOB-model en zorgt dat de kennis van Statenleden goed terechtkomt.
Ik wil hier nog even aandacht vragen voor de arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van de
werkdruk van Statenleden, want dat vind ik ook uitdrukkelijk een taak van de CdK. Tot slot, denk
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voorbij de grenzen en sta open voor verandering. De CdK kent de weg in Noord-Holland heel
goed, maar toch ook in Den Haag en Brussel en werkt samen met gemeenten, waterschappen, de
MRA en vervoersregio. Gezamenlijk worden de grote uitdagingen die al eerder zijn genoemd, de
klimaattransitie maar ook de verduurzaming van de landbouw, aangegaan. De CdK staat open
voor innovatie en verandering. Met deze richtingwijzers in het vizier gaan wij met de
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vertrouwenscommissie op zoek naar een nieuwe waardige opvolger van de heer Remkes.
Mevrouw VAN ROOIJ (PvdA): Voorzitter, minister, geachte aanwezigen. Noord-Holland zoekt een
nieuwe CdK en misschien zoeken wij naar een nieuwe Remkes, maar die zoektocht is snel klaar.
Daar is er maar een van en die is heel uniek. Zoeken wij dan een schaap met vijf poten? Iets wat
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eigenlijk niet bestaat? Misschien, maar Noord-Holland verdient wel het beste. Dat betekent dat wij
toch op zoek gaan naar een schaap met vijf poten, maar dan in de vorm van een mens van vlees
en bloed. Kijk je dan naar de publiekscampagne, dan zie je dat de Noord-Hollanders een duidelijk
accent leggen. Een accent op open, integer en een mensenmens. Eerlijk en duidelijk wint het van
diplomatiek en bedachtzaam. De menselijke kant van een persoon weegt dus zwaar zonder

410

afbreuk te doen aan de vaardigheden die nodig zijn om deze functie uit te oefenen. Dit accent
willen wij graag onderstrepen. Maar er is nog een signaal waar ik op wil ingaan. Er waren veel
mensen die op deze positie graag een vrouw zien en wij als fractie ook, want met twaalf
provincies en één vrouwelijke commissaris in Drenthe is dat nauwelijks een afspiegeling van de
maatschappij te noemen. Een op de twaalf ofwel 8%. Bij burgemeesters ligt dat percentage op 20

415

en wij leven wel met zijn allen in 2018. Mooi dat de profielschets genderneutraal is geformuleerd,
maar zestien voorgaande commissarissen in Noord-Holland waren allemaal man. In de 19e eeuw
zelfs hele voorname mannen, jonkheren en baronnen. De tijd dat de voornaamheid van een
persoon meewoog ligt gelukkig achter ons, maar de achterstand van vrouwen daarentegen is nog
lang niet ingehaald. Een voorkeursbehandeling voor vrouwen is in het kader van de gelijke

420

behandelingswetgeving niet mogelijk. Er moet sprake zijn van een achterstand van een bepaalde
groep die wordt opgeheven of verminderd. Dan mag bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven
worden aan een vrouw. Er moet een objectieve beoordeling plaatsvinden. Uiteraard. Waarom
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vinden wij het belangrijk dat er een vrouw op deze functie komt? Omdat een betere verhouding in
deze functie zorgt voor een betere dynamiek en dat komt ten goede aan de kwaliteit van de

425

democratie. Masculiene kwaliteiten zijn vooral gericht op denken en focussen op meetbaarheid,
controle en resultaat. Feminiene kwaliteiten daarentegen focussen op contextbewustzijn,
draagvlak en maatschappijbewustzijn en participatie. Onderzoek heeft aangetoond dat als er een
disbalans is, dit een duidelijk effect heeft en dat bij een situatie die meer in balans is, de
resultaten gewoonweg beter zijn. Specifieke kwaliteiten van mannen en vrouwen zijn derhalve
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complementair. Het is daarom goed voor Nederland als er een betere verhouding man/vrouw
komt in deze beroepsgroep en dat is ook goed voor Noord-Holland. Daarbij zou het in het kader
van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 een heel krachtig signaal zijn. Tegenstanders zullen
ongetwijfeld roepen dat die vrouwen niet te vinden zijn of dat zij niet solliciteren. Soms is dat
ook zo, want het is aan de vrouw zelf om in actie te komen en om die reden roep ik op deze
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plaats nadrukkelijk vrouwen op om te solliciteren naar deze functie.
De heer DE KAM (CDA): Voorzitter, leden, minister. Is het niet prachtig als een
volksvertegenwoordiger echt iets kan bijdragen aan een mooier land? Als het pleidooi van een
Statenlid echt wordt gehoord en als de positieve energie in deze Statenzaal echt wordt benut om
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maatschappelijke veranderingen door te voeren. De nieuwe CdK zal op verfrissende wijze leiding
geven aan het debat in deze Statenzaal. Hij of zij stimuleert een levendig debat en geeft ruimte
aan verschillende denkbeelden. De CdK geeft ruimte aan verandering. Wie doet wat hij altijd
deed, krijgt wat hij altijd kreeg. Buiten de Statenzaal is de CdK de ambassadeur van de provincie
en de provinciale politiek. Uit interesse spreekt de CdK met inwoners en is hij of zij in staat om

445

het besluit van de democratische meerderheid uit te dragen, maar evengoed te luisteren naar de
opvattingen van de democratische minderheid. Zijn er mogelijkheden om dat
meerderheidsbesluit acceptabel te maken voor de minderheid? Zoals de profielschets weergeeft,
staat Noord-Holland de komende jaren voor een flinke opgave. De provincie en wij als provinciaal
bestuur mogen daaraan meewerken en het is geweldig om daar samen de schouders onder te

450

zetten.
De VOORZITTER: Minister, u hebt alle fracties gehoord behoudens een fractie die afwezig is,
namelijk 50PLUS. Ik geef het woord aan de minister, mevrouw Ollongren.

455

Minister OLLONGREN: Voorzitter, heel veel dank. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn in
deze prachtige zaal, maar ook omdat ik goede herinneringen heb aan de andere keren dat ik hier
was. Wij gaan nu praten over een nieuwe CdK en als minister kan ik niet anders zeggen dan dat
alle provincies en alle commissarissen mij even lief zijn, maar uiteindelijk kun je maar op een
plek wonen en ik woon in Noord-Holland, dus dat maakt het extra bijzonder. Ik sluit mij graag

460

aan bij de woorden van de heer Annaert in het begin. Het is natuurlijk niet het moment om
afscheid te nemen van de heer Remkes, maar ik realiseer mij en ik merk dat ook aan wat iedereen
gezegd heeft, dat de heer Remkes een buitengewoon gewaardeerd commissaris is, die wij met
lede ogen zien gaan. Maar het is niet anders. U hebt heel veel werk verricht om te komen tot een
keuze voor een nieuwe commissaris. Ik heb zojuist heel goed geluisterd en ik probeer goed te

465

begrijpen wie u zoekt, want mijn rol is om u daarbij te helpen. Laat ik beginnen met te zeggen
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dat ik ook waardering heb voor de manier waarop u ertoe bent gekomen, dus de raadpleging
onder de mensen in de provincie vind ik een heel aansprekende methode en ik denk dat die ook
guidance heeft gegeven, als ik kijk naar wat er daarna is gezegd over de profielschets. Er zijn
begrippen uit naar voren gekomen en er is de nuance gezocht, maar die nuance geeft toch kleur

470

aan het type commissaris dat past bij deze provincie en nogmaals, om mensen op die manier
mee te laten denken, vind ik heel erg te waarderen. Als ik dan kijk naar begrippen zoals
gezaghebbend, integer, ruimdenkend, de weg weten in Noord-Holland en ook wel een beetje in
Den Haag en Brussel natuurlijk. Een ding, mevrouw Alberts zei dat net, mensen moeten wel
durven solliciteren. Ik weet dat belangstellenden terug zullen lezen wat hier gezegd is, ik denk
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dat wij moeten proberen zo uitnodigend mogelijk te zijn naar mensen toe, want uiteindelijk
willen wij allemaal graag dat er iets te kiezen is. Dat is zo, want die kwaliteit is er gewoon in
Nederland, maar het vereist wel dat zij zich melden in deze procedure en dat zij enthousiast
worden van hetgeen hier gezegd is en van wat in de profielschets staat en dat we ze niet
afschrikken in het proces. Ik wil nog een paar dingen zeggen over de inhoud van de
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profielschets, wijze van selectie en kort de procedure schetsen. Allereerst de inhoud van de
profielschets. Ik vind het wervend, uitnodigend, het gaat heel erg over wat Noord-Holland precies
is, van veenweide tot de Zuidas en enorm divers inderdaad. Er staat ook goed in welke grote
vraagstukken op het bordje van de provincie komen en waar een leidinggevende en
richtinggevende rol van de CdK wordt verwacht. Ik wil complimenten uitspreken voor de
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profielschets die er ligt. Ik wil ook even terugkomen, het werd zo net ook gezegd, u heeft
besloten om niet de voorkeur uit te spreken voor een vrouw. Dat begrijp en respecteer ik ook,
maar het is heel belangrijk om te zeggen dat wij vrouwen nadrukkelijk uitnodigen om te
solliciteren, want als wij straks de keuze hebben uit enkel mannen, ook al heb je niet specifiek de
voorkeur voor een vrouw, denk ik dat het voor de uiteindelijke selectie beter is als er een breed

490

palet is. Ervaring leert dat het nodig is om daar de nadruk op te leggen. Ik zou het fijn vinden –
uiteindelijk moeten wij degene kiezen die het beste past bij de profielschets, man of vrouw – als
wij constateren dat ook vrouwen belangstelling hebben voor deze functie, want maar een
vrouwelijke CdK in heel Nederland, in Drenthe is wel heel erg mager. Er staat ook nog: een goede
bestuurder hoeft niet per se iemand te zijn die ervaring heeft opgedaan in het openbaar bestuur,
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dat kan ook in andere maatschappelijke posities zijn geweest. Sterker nog, het zou ook iemand
kunnen zijn met een heel andere achtergrond, maar dat leg ik een beetje als vraag bij u neer, in
het openbaar bestuur, maatschappelijk, bedrijfsleven, een diverse loopbaan zou tot aanbeveling
kunnen strekken, vraag ik u. U bent het vooral eens over het feit dat de CdK proactief moet zijn,
zichtbaar mag zijn en tegelijkertijd ga ik ervan uit dat in collegiaal bestuur met gedeputeerden,
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dat er wel ruimte blijft bestaan voor andere bestuurders en er een goede samenwerking bestaat.
Er werd net gezegd, liefde voor de provinciale democratie, heel goed. De provinciale democratie
is er ook bij gebaat dat de kwaliteit van het bestuur goed is, dat daaraan gewerkt wordt, aan
verbetering van de kwaliteit van bestuur, dat er veel aandacht is voor integriteit en dat juist de
CdK in de positie is om daar veel aandacht en zorg voor te hebben. Het is een heel veeleisende

505

functie, het schaap met de vijf poten. Vanuit mijn perspectief is het ook belangrijk dat de CdK
niet alleen de functie heeft in de provincie, maar ook het verlengstuk is van het Rijk als Rijksheer.
De laatste tijd hebben wij daar weer meer aandacht voor. De CdK is bij uitstek het scharnier
tussen de provincie en het Rijk, Den Haag. Ik vind het belangrijk dat de CdK die
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verantwoordelijkheid ziet en op zich neemt. Daarvoor zou ik van mijn kant aandacht willen

510

vragen bij de selectie. Dan de selectie zelf. Ik ben er om te helpen, ik heb zelf geen actieve rol in
het zoeken van sollicitanten. Dat moet echt gebeuren doordat wij hier gezamenlijk vandaag en bij
de openstelling door de profielschets er aandacht en ruchtbaarheid aan geven. Het staat
overigens PS-leden helemaal vrij om mensen te attenderen op de vacature. Ik ga daarna helpen
om te kijken naar de geschiktheid en de benoembaarheid. Dan toets ik het aan de profielschets

515

en dan kan ik helpen bij een selectie van een zo breed mogelijk palet van kandidaten waarbij ik
wel een oordeel kan geven of mensen in principe benoembaar zijn of niet, overigens alles in
overleg met de vertrouwenscommissie en de voorzitter daarvan. Ik sluit af met een korte schets
van de procedure. Het is de bedoeling om op 13 september de vacature open te stellen. Het is
ook de bedoeling dat dat gebeurt door hem op de internetsite van BZK te zetten, van de ABD, van
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de provincie. Hij wordt ook gemeld in VNG Magazine en Binnenlands Bestuur. Vanaf dat moment
staat de vacature drie weken open, dus mensen hebben drie weken tijd om na te denken en om
daadwerkelijk over te gaan tot solliciteren waarna de volgende fase in de procedure gaat lopen en
dat is de fase waarin vertrouwelijkheid heel erg belangrijk is, want mensen die solliciteren
moeten ervan uit kunnen gaan dat de vertrouwelijkheid ten volle wordt gerespecteerd want
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uiteindelijk kan maar een van de sollicitanten CdK worden en de anderen moeten er dan vanuit
kunnen gaan dat hun belangstelling geen openbare informatie wordt. Vertrouwelijkheid in de
procedure is heel erg belangrijk. Ik ga straks met de vertrouwenscommissie iets meer en detail
praten over de vervolgstappen na de openstelling, maar wij proberen de termijnen te respecteren
opdat u op de datum die u al hebt voorzien, hier een nieuwe CdK mag verwelkomen. Ik zie heel
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erg uit naar de samenwerking en ik hoop op een resultaat dat past bij deze mooie provincie.
De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Annaert, beoogd voorzitter van de
vertrouwenscommissie.
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De heer ANNAERT (VVD): Voorzitter, excellentie, ook wij zijn mensen en complimenten krijgen is
altijd fijn. Dus dank voor uw complimenten voor de voorliggende profielschets. Ik wil al mijn
collega’s bedanken die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze schets en de wijze
waarop dit is gebeurd kan misschien een voorbeeld zijn voor andere vormen van samenwerking.
Je weet het maar nooit. Natuurlijk, diversiteit is een belangrijk onderwerp, dat wordt ook niet
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ontkend door de vertrouwenscommissie, maar wij hebben er toch weloverwogen voor gekozen
om te zeggen dat kwaliteit leidend moet zijn. U gaf het zelf ook al aan, wij zijn ervan overtuigd
dat er gelukkig heel veel vrouwen zijn – want daar heeft de PvdA specifiek aandacht voor
gevraagd – dat kwaliteit zich in alle diversiteit kan manifesteren. In dat verband spreken wij de
hoop uit dat de profielschets nadrukkelijk die groepen uitnodigt om te solliciteren. Als wij
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luisteren naar de oproepen die gedaan zijn, die hebben niet gezegd, alleen mannen of alleen
vrouwen, nee, iedereen die denkt de kwaliteiten te hebben, is welkom om te solliciteren en doe
dat alstublieft want inderdaad, een keuze uit één is geen keuze. Een goede bestuurder,
inderdaad, dat vinden wij belangrijk zoals ik ook in mijn betoog namens mijn fractie heb
aangegeven. Zeggen wij daar nou mee, het mag alleen maar iemand zijn die gepokt en gemazeld
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is in het openbaar bestuur? Nee, wat de vertrouwenscommissie betreft zeker niet. Wij zijn ervan
overtuigd dat ook bij mensen die een andere maatschappelijke carrière hebben, er voldoende
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bestuurlijke ervaring kan zijn. Het gaat er vooral om dat het iemand moet zijn die gevoel heeft bij
wat er in Noord-Holland leeft en wat er aan de hand is en wat er nog op ons afkomt. Iemand met
een andere maatschappelijke carrière kan wel degelijk kwaliteiten in huis hebben die daar een
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positieve bijdrage aan kunnen leveren, dus wat dat betreft geen grenspaal of iets dergelijks, ook
die mensen zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren. Het is wel gemakkelijk – zeg ik er
namens de commissie bij – als je wel bestuurlijke ervaring meeneemt, want hoe je het ook wendt
of keert, contacten en weten hoe de hazen lopen in bestuurlijk Nederland, in Europa en
misschien zelfs daarbuiten en niet te vergeten in Den Haag, is wel handig voor een CdK. Maar
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goed, wij kennen andere voorbeelden van mensen die inmiddels een andere maatschappelijke
carrière hebben maar nog wel een achtergrond hebben vanuit het bestuur, ook die zouden dit zo
maar een prachtige functie kunnen vinden. Wij zijn benieuwd. Wij gaan ervan uit dat de CdK goed
samenwerkt met andere bestuurders en zeker met het college van GS, de politiek
verantwoordelijke bestuurders de ruimte geeft die zij nodig hebben. Wij hopen dat de CdK die
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het wordt, met kennis en kunde de vergaderingen zal kunnen leiden en vanuit wat die persoon
meebrengt, een positieve bijdrage kan leveren aan de vergadering van GS maar uiteraard ook aan
onze eigen vergaderingen, want ook dan is het handig als je iemand hebt die weet wat
vergaderen is, wat de mores zijn en vanuit inhoudelijkheid een bijdrage kan leveren aan de
discussie, voor zover dat op zijn plaats is, want het blijft bovenal een voorzitter die de
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vergadering moet leiden. Gezien wat wij hier allemaal meegemaakt hebben, zal het voor u
duidelijk zijn dat integriteit een ontzettend belangrijk thema in deze Staten is en niet in de
laatste plaats voor onze huidige commissaris, want als er een onderwerp is waarvoor hij zich met
hart en ziel ingezet heeft, is het wel integriteit. Wij vinden het echt van belang dat de CdK ook
dat als belangrijk thema blijft omarmen en boven de partijen blijft staan. Kwaliteit van bestuur is
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een belangrijke opdracht voor de CdK om die te bewaken en waar nodig, te verbeteren. Wij
hebben ook in de profielschets aandacht gevraagd voor de taken als Rijksheer want daar zien wij
uiteraard het belang van in, dat daar aandacht voor moet zijn bij de selectie, zullen wij zeker
doen. De profielschets zal leidend zijn voor de selectie en dit is er een onderdeel van, dus het
gaat absoluut onderdeel uitmaken van de selectiecriteria. Ik vind het een fantastische uitdaging
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en ik hoop dat wij met u de juiste kandidaat voor Noord-Holland gaan vinden, want ik zeg een
beetje chauvinistisch, daar hebben wij ook gewoon recht op.
De VOORZITTER: Dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Ik kijk even naar mijn rechterzijde.
Heeft de minister nog aanvullende vragen?
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Minister OLLONGREN: Nee, wij kunnen goede zaken doen.
De VOORZITTER: Mooi om te horen, dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Wij gaan over tot
besluitvorming over de vaststelling profielschets CdK in Noord-Holland. Verlangt iemand over
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deze voordracht het woord? Verlangt iemand hoofdelijke stemming? Wenst iemand een
stemverklaring af te leggen? Verlangt iemand aantekening? Zo nee, dan gaan we nu over tot
stemming. Willen de tegenstemmers hun hand opsteken? Die zijn er niet, dan constateer ik dat
voordracht 47 unaniem is aangenomen.
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3.b. Statenvoordracht 48 Besluitvorming/vaststelling van de verordening op de
vertrouwenscommissie (inclusief het instellen van de vertrouwenscommissie)
De VOORZITTER: Verlangt iemand over deze voordracht het woord? Verlangt iemand hoofdelijke
stemming? Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Verlangt iemand aantekening? Dat is
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allemaal niet het geval. In het overleg met de fractievoorzitters hebben wij afgesproken om
benoeming bij acclamatie te doen. Kunt u bij acclamatie instemmen met de benoeming van de
vertrouwenscommissie zoals opgenomen in de bijlage van het besluit? Zo ja, dan is voordracht
48 unaniem is aangenomen. Ik nodig de heer Annaert uit om de profielschets aan de minister te
overhandigen.
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4. Sluiting
De VOORZITTER: Ik dank de minister, de heer ’t Lam en de heer Van Dijk voor hun aanwezigheid
en sluit de vergadering om 18.00 uur. Ik nodig alle Statenleden uit voor de borrel in zaal 003.
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