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Provinciale Staten

Besluitenlijst PS


Datum vergadering

: 12 september 2018

Voorzitter

: dhr. J.W. Remkes / dhr. Z. Yurdakul

Griffier

: mw. K. Bolt

1.

Opening en mededelingen.
De heren Buijtendorp (D66), Haijen (SP), Heijnen (CDA), Hoogervorst (SP), Kaptheijns
(PVV), Ludriks (PVV) en Den Uyl (PvdA), alsmede mevrouw Van Langen (VVD), mevrouw De
Meij (50PLUS) en mevrouw Vermaas (PvdD) zijn afwezig.

2.

Vaststelling agenda en regeling werkzaamheden.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2a.

Beëdiging en installatie Statenlid CDA.
Mevrouw Van Andel (CDA) wordt voorgedragen en benoemd tot Statenlid van de Provincie
Noord-Holland. Mevrouw Van Andel heeft in handen van de voorzitter de eed afgelegd.

2b.

Beëdiging en installatie Statenlid VVD.
De heer Tromp (VVD) wordt voorgedragen en benoemd tot Statenlid van de Provincie
Noord-Holland. De heer Tromp heeft in handen van de voorzitter de belofte afgelegd.

2c.

Beëdiging en installatie duo-commissielid CU-SGP.
Mevrouw Terlouw (CU-SGP) wordt voorgedragen en benoemd tot duo-commissielid van de
Provincie Noord-Holland. Mevrouw Terlouw heeft in handen van de voorzitter de eed
afgelegd.
Schorsing1
De vicevoorzitter heropent de vergadering en heet de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties mevrouw Ollongren van harte welkom.

3a.

Vaststelling profielschets commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland en
aanbieden vastgestelde profielschets aan de Minister van BZK.
Voordracht 47-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. de profielschets van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland
vast te stellen.
Voordracht 47-2018 is unaniem aangenomen.

1

Voor een weergave van de discussie tijdens deze vergadering wordt verwezen naar de notulen. De

notulen zijn gepubliceerd bij de vergaderstukken PS 12-09-2018.
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3b.

Provinciale Staten

Vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie (inclusief het instellen
van de vertrouwenscommissie).
Voordracht 46-2018
Provinciale Staten besluiten:
1. een vertrouwenscommissie in te stellen in verband met het vervullen van de vacature
van commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;
2. de na besluitpunt 3 volgende verordening regelende de taak, samenstelling,
werkwijze en geheimhouding van de vertrouwenscommissie vast te stellen;
3. tot leden van de vertrouwenscommissie, inclusief de voorzitter als benoemd in artikel
1, onder h van de in beslispunt 2 genoemde verordening, te benoemen de Statenleden
die als zodanig genoemd worden in de bijlage bij deze voordracht.
Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koning in NoordHolland 2018
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de commissaris van de Koning: de commissaris van de Koning in de provincie NoordHolland;
b. de commissie: de vertrouwenscommissie, als bedoeld in artikel 61, derde lid van de
Provinciewet;
c. kandidaten: personen die naar het ambt van commissaris van de Koning in de
provincie Noord-Holland hebben gesolliciteerd;
d. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
e. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Noord-Holland;
f. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
g. de secretaris: de secretaris van de commissie;
h. de voorzitter: de voorzitter van de commissie.
Artikel 2 Instelling
Er is een vertrouwenscommissie in verband met het vervullen van de vacature van de
commissaris van de Koning.
Artikel 3 Taak commissie
De commissie is belast met het beoordelen van kandidaten en het voorbereiden van een
aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister over de benoeming van de
commissaris van de Koning.
Artikel 4 Samenstelling commissie
1. Provinciale Staten stellen uit hun midden een vertrouwenscommissie in.
2. De commissie bestaat uit 11 leden.
3. Elke politieke fractie in Provinciale Staten kan een lid voordragen.
4. Het lidmaatschap van de commissie is persoonlijk.
5. In geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of bij overlijden kan een lid
van de commissie worden vervangen.
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Provinciale Staten

6. De commissie beslist over de vervanging als bedoeld in het vierde lid, op voordracht
van de fractievoorzitters.
7. Provinciale Staten wijzen uit hun midden de voorzitter aan op voordracht van de
fractievoorzitters.
8. De commissie wijst uit haar midden de plaatsvervangend voorzitter aan.
9. Mochten er gedurende de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie nieuwe
fracties in Provinciale Staten worden geformeerd, dan maken deze geen aanspraak op
een lidmaatschap van de vertrouwenscommissie.
Artikel 5 Adviseur van de commissie
1. Gedeputeerde Staten wijzen uit hun midden een lid aan dat als adviseur aan de
commissie wordt toegevoegd.
2. Het adviseurschap van de commissie is persoonlijk.
3. De adviseur als bedoeld in het eerste lid neemt deel aan de vergaderingen, maar is
geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.
4. In geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of bij overlijden van de
adviseur worden Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld aan de commissie
een vervanger voor te dragen.
Artikel 6 Secretariaat commissie en ambtelijke ondersteuning
1. De griffier van Provinciale Staten is secretaris van de commissie.
2. De plaatsvervangend griffier van Provinciale Staten is plaatsvervangend secretaris van
de commissie.
3. Bij ontstentenis kunnen de griffier of plaatsvervangend griffier worden vervangen door
een Staten- en commissieadviseur van de griffie.
4. De secretaris van Gedeputeerde Staten, als bedoeld in art. 97 van de Provinciewet, die
tevens algemeen directeur is van het ambtelijk apparaat van Gedeputeerde Staten, is
ondersteuner van de commissie.
5. De ondersteuning van de commissie door de secretaris van Gedeputeerde Staten is
persoonlijk.
6. De griffier van Provinciale Staten, de plaatsvervangend griffier van Provinciale Staten
en de secretaris van Gedeputeerde Staten nemen deel aan de vergaderingen, maar zijn
geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.
Artikel 7 Beoordeling kandidaten en inwinnen van informatie
1. De commissie is belast met het beoordelen van kandidaten aan de hand van de door
Provinciale Staten vastgestelde profielschets.
2. De commissie voert gesprekken met de door de minister aan haar doorgeleide
kandidaten die de minister in beginsel geschikt acht voor benoeming.
3. De commissie kan besluiten om ook met een of meer niet door de minister aan haar
doorgeleide kandidaten een gesprek te voeren.
4. De commissie doet van het geval als bedoeld in het zesde lid van dit artikel onverwijld
mededeling aan de minister en betrekt het oordeel van de minister over deze
kandidaat of kandidaten in haar eigen beoordeling.
5. Indien de commissie besluit met een door de minister in beginsel geschikt geachte
kandidaat geen gesprek te hebben, dan stelt de commissie de minister en de
desbetreffende kandidaat daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.
6. De commissie verschaft zich door tussenkomst van de minister de door de commissie
nodig geachte informatie over de kandidaten als bedoeld in artikel 61, vierde lid, van
de Provinciewet.
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Provinciale Staten

Artikel 8 Gesprek door de commissie met de kandidaten
1. De voorzitter en secretaris nodigen de kandidaten als bedoeld in artikel 7 uit.
2. Plaats, datum en tijdstip van een gesprek worden zodanig vastgesteld, dat de naam
van een kandidaat niet bekend kan worden bij een of meer andere kandidaten of bij
derden.
Artikel 9 Voordracht en verslag
1. De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar
ontvangen kandidaten.
2. De commissie brengt aan de hand van een voordracht en bijbehorend ontwerpbesluit
over haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten.
3. De commissie neemt in het verslag aan de Staten een concept aanbeveling op van
tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor benoeming in aanmerking
komen.
4. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot
haar oordeel hebben geleid.
5. De commissie geeft tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten.
6. De voordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit en het verslag als bedoeld in het
tweede lid zijn geheim.
Artikel 10 Stemverhouding
1. De concept aanbeveling als bedoeld in artikel 9 wordt bij een meerderheid van
stemmen vastgesteld.
2. In het verslag met daarin de concept aanbeveling kunnen leden van de commissie van
minderheidsstandpunten blijk geven.
3. De commissie streeft naar een unanieme concept aanbeveling.
4. Indien niet tot een unaniem oordeel gekomen kan worden, wordt het nemen van een
beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.
5. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk, of is ook in de volgende vergadering geen
sprake van unanimiteit dan worden de verschillende standpunten binnen de
commissie ook ter kennis van Provinciale Staten gebracht.
Artikel 11 Vergaderfrequentie, quorum en verslaglegging
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden dit
noodzakelijk achten.
2. De commissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van de stemhebbende
commissieleden aanwezig is.
3. Als niet wordt voldaan aan het gestelde in het tweede lid, belegt de voorzitter op zo
kort mogelijke termijn een nieuwe vergadering.
4. De vergaderingen van de commissie vinden plaats achter gesloten deuren.
5. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris wordt een concept verslag van het ter
vergadering behandelde opgemaakt.
6. Het verslag als bedoeld in het vijfde lid wordt door de commissie vastgesteld en is
geheim.
7. Indien geen volgende vergadering wordt gehouden, stelt de voorzitter het verslag
vast, nadat de leden van de commissie met het concept verslag hebben ingestemd.
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Provinciale Staten

Artikel 12 Geheimhouding
1. Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens of na het verrichten van de werkzaamheden
van de vertrouwenscommissie direct of indirect door de commissie wordt besproken,
schriftelijk wordt vastgelegd en/of aan de leden van de commissie wordt voorgelegd,
geldt voor de voorzitter en de leden van de commissie, de adviseur als bedoeld in
artikel 5, eerste lid, de secretaris, de plaatsvervangend secretaris en de ondersteuner
een volstrekte geheimhoudingsplicht.
2. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel geldt niet
tegenover de minister wanneer zij daar expliciet om verzoekt.
3. Noch aan de leden van Provinciale Staten, die geen zitting hebben in de commissie,
noch aan anderen wordt inzage gegeven in of informatie verstrekt over de inhoud van
aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering.
4. Ten aanzien van al hetgeen door de vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten
wordt overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor
Provinciale Staten, alsmede voor de afzonderlijke leden van Provinciale Staten een
volstrekte geheimhoudingsplicht.
5. De behandeling in de vergaderingen van Provinciale Staten van de in het vierde lid
bedoelde stukken, gegevens of informatie zal steeds achter gesloten deuren
plaatsvinden.
6. De verslagen van de vergaderingen als bedoeld in het vijfde lid zijn geheim.
7. De geheimhoudingsverplichtingen die krachtens deze verordening gelden, of zullen
komen te gelden, blijven onverminderd van kracht na ontbinding van de commissie,
na het voltooien van de benoemingsprocedure en na verval van deze verordening.
8. Indien en voor zover voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 9 lid 6, artikel 11
lid 4 en artikel 12 van de verordening ingevolge de Provinciewet nog afzonderlijke,
c.q. aanvullende besluitvorming van de commissie en/of haar voorzitter, dan wel van
Provinciale Staten en/of hun voorzitter vereist mocht zijn, wordt daartoe onverwijld
door het desbetreffende orgaan overgegaan.
Artikel 13 Vertegenwoordiging en correspondentie
1. De voorzitter van de commissie vertegenwoordigt de commissie en treedt op als
contactpersoon en woordvoerder.
2. Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden gericht aan de voorzitter of
secretaris.
3. Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
Artikel 14 Openbaarmaking aanbeveling
1. De aanbeveling over de benoeming van de commissaris van de Koning is, voor zover
het de eerste naam op de aanbeveling betreft, openbaar met ingang van het moment
waarop deze door Provinciale Staten als zodanig is vastgesteld.
2. De bij de aanbeveling behorende stukken, alsmede de overige stukken, gegevens of
informatie waarop Provinciale Staten de aanbeveling hebben gebaseerd, blijven
onverminderd geheim overeenkomstig hetgeen dienaangaande in deze verordening is
bepaald.
Artikel 15 Ontbinding
De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die,
waarop het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de commissaris van de Koning aan
Provinciale Staten bekend is gemaakt.
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Provinciale Staten

Artikel 16 Archivering
1. De secretaris draagt er zorg voor, dat alle stukken die de commissie in het kader van
haar werkzaamheden zelf heeft opgemaakt, alsmede de overige stukken die op grond
van de Archiefwet of naar het oordeel van de voorzitter voor archivering in
aanmerking komen, worden verpakt in gesloten en verzegelde enveloppen, welke
worden voorzien van een duidelijke aanduiding “GEHEIM”.
2. De secretaris brengt de in lid 1 bedoelde enveloppen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 12 van de Archiefwet 1995 vóór het tijdstip van ontbinding van de commissie
over naar de krachtens die wet aangewezen archiefbewaarplaats.
3. In het kader van de overbrenging van de in lid 1 bedoelde enveloppen naar de
archiefbewaarplaats wordt bepaald dat de betreffende archiefbescheiden gedurende
75 jaar geheim dienen te blijven. Zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van
de Archiefwet 1995 en op grond van de in lid 1, sub a en c van dat artikel genoemde
gronden.
4. Van de in lid 2 bedoelde overbrenging wordt een verklaring opgemaakt als bedoeld in
artikel 9 van het Archiefbesluit 1995. In deze verklaring wordt melding gemaakt van
de met toepassing van artikel 15 van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan
de openbaarheid.
5. In afwijking van het tweede lid worden de originele bescheiden die de commissie heeft
ontvangen van de minister, vóór het tijdstip van de ontbinding van de commissie aan
de minister teruggezonden.
6. Indien voor de uitvoering van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 de tussenkomst
van Gedeputeerde Staten in haar hoedanigheid van zorgdrager als bedoeld in de
Archiefwet 1995 vereist is, verleent zij daaraan volledig en onverkort haar
medewerking. Wanneer dit noodzakelijkerwijze met zich mee mocht brengen dat de
enveloppen aan Gedeputeerde Staten dienen te worden overgedragen, zal het dit
college niet zijn toegestaan deze te openen.
7. De voorzitter en de leden, de adviseur als bedoeld in artikel 5, de plaatsvervangend
secretaris en de ondersteuner overhandigen alle aan hun verstrekte bescheiden, dan
wel kopieën die zij van deze bescheiden onder zich hebben, vóór het tijdstip van de
ontbinding van de commissie aan de secretaris.
8. De in het vorige lid bedoelde bescheiden, alsmede de bescheiden en de kopieën die
de secretaris onder zich heeft, worden, voor zover het geen archiefbescheiden
betreffen, door de secretaris onverwijld vernietigd.
Artikel 17 Onvoorzien
1. In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met
inachtneming van hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald.
2. Zo nodigt voert de voorzitter voorafgaand aan de beslissing als bedoeld in het eerste
lid overleg met de minister.
Artikel 18 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking.
2. Deze verordening zal na vaststelling aan de minister ter kennis worden gebracht.
3. Deze verordening vervalt met ingang van de dag waarop het Koninklijk Besluit tot
benoeming van de commissaris van de Koning aan Provinciale Staten bekend is
gemaakt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12, lid 7.
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Provinciale Staten

Artikel 19 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie
commissaris van de Koning Noord-Holland 2018.
Voordracht 46-2018 is unaniem aangenomen.

4.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Provinciale Staten

Notulen
Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum

: 12 september 2018

Voorzitter

: dhr. J.W. Remkes / dhr. Z. Yurdakul

Griffier

: mw. K. Bolt

Contactpersoon griffie

: mw. V. Mulder statengriffie@noord-holland.nl
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Aanwezig: Mw. R. Alberts (SP), mw. W. van Andel (CDA), dhr. E. Annaert (VVD), dhr. W. Bakker (D66),
mw. I.A. Bezaan (PVV), mw. C. Boelhouwer (SP), dhr. J.M. Bruggeman (SP), dhr. M. Deen (PVV), mw.
S.S. Doevendans (PvdA), mw. M. van Duijn (PvdA), dhr. H.J. de Graaf (CDA), mw. J.M.E. de Groot (SP),
dhr. F. de Groot (D66), dhr. A. Hietbrink (GL), dhr. J.J.A.M. van Hooff (PVV), mw. A.A.J. Jellema (PvdA),
mw. J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD), dhr. P.J. de Kam (CDA), mw. P.E. Kirch-Voors (VVD), mw. S.
Klaassen (D66), dhr. M.C.A. Klein (CU-SGP), mw. R.P.M. Kocken (GL), mw. W. Koning-Hoeve (CDA),
dhr. F. Kramer (GL), dhr. J. Kramer (VVD), mw. F.M. Lagerveld (VVD), dhr. J.H. Leever (ONH), dhr. A.E.
van Liere (PvdD), dhr. N. Papineau Salm (PvdA), mw. Z. Pels (GL), mw. E.A.S. Rommel (VVD), mw.
C.W.M. van Rooij (PvdA), dhr. D.J. van der Sluijs (PVV), dhr. J.P.M. van Straaten (VVD), mw. A.J.C.E.
Strens (D66), dhr. H.W. Struben (D66), dhr. A.E. Tijssens (D66), dhr. M. Tromp (VVD), dhr. L.Hj.
Voskuil (PvdA), mw. C. Weemhoff (D66), dhr. M.R.F. Wiesehahn (VVD), dhr. A.J.C. de Wit (VVD), dhr.
Z. Yurdakul (D66), mw. I. Zaal (D66), dhr. F.A.S. Zoon (PvdD)
Afwezig: dhr. T.M. Buijtendorp (D66), dhr. J. Haijen (SP), dhr. D.G. Heijnen (CDA), dhr. W.
Hoogervorst (SP), dhr. N. Kaptheijns (PVV), mw. A. van Langen-Visbeek (VVD), dhr. M.S. Ludriks (PVV),
mw. O.A.C. de Meij (50PLUS), dhr. X.J. den Uyl (PvdA), mw. L.D. Vermaas (PvdD)
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Pagina 2

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

45

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.

65

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

70

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.

75

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

95

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

110

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
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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
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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
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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.
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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

350

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

355

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

360

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

365

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.

370

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

390

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

400

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

405

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

430

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

435

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

440

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

475

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

480

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

485

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,

495

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,

500

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

520

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

530

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.

535

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

540

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

545

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

550

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

555

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

560

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

570

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

575

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

580

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?

585
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

590

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

600

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.

605
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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***
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/ V.

Mulder

AD/STG
Doorkiesnummer (023) 514 4186
mulderv@noord-holland.nl

Ii

Betreft: uitnodiging Statenvergadering 12 september 201$

Datum
29 augustus 2018

Kenmerk
1093061/1121623

Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van
Provinciale Staten die zal plaatsvinden op woensdag 12 september
aanstaande.
De Statenvergadering begint om 16.45 uur.
Gedurende deze vergadering zal de profielschets van de
toekomstige Commissaris van de Koning in de provincie Noord
Holland worden vastgesteld en aangeboden aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De agenda met de betreffende stukken treft u hierbij aan.

Provinciale Staten

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [201 2 DE]
www. noord-holland. nI

NHoooi

2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
1 agenda PS 12-09-2018 -gewijzigd-



Provinciale Staten

Agenda PS -Buitengewoon

Datum vergadering

:

12 september 2018

Vergaderlocatie

:

Statenzaal, Dreef 3, 2012 MD Haarlem

Aanvangstijd

:

16:45 uur-17.45 uur

Voorzitter

:

dhr. J. Remkes / dhr. Z. Yurdakul

Griffier

:

mw. K. Bolt

Telefoonnummer/e-mail

:

(023)5144755 statengriffie@noord-holland.nl

1.

Opening en mededelingen, 16.45 uur.

2.
2a.
2b.
2c.

Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Installatie en beëdiging Statenlid CDA.
Installatie en beëdiging Statenlid VVD.
Installatie en beëdiging Duo-lid CU-SGP.
Schorsing

3a.

Vaststelling profielschets commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en
aanbieden vastgestelde profielschets aan de Minister van BZK.
Voordracht 47

3b.

Vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie (inclusief het instellen van
de vertrouwenscommissie).
Voordracht 46

4.

Sluiting.

3.a Vaststelling profielschets commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en aanbieden vastgestelde profielschets aan de Minister van BZK (VD-47).
1 Voordracht 47-2018 Vaststellen profielschets cvdK Noord-Holland.docx
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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 juli 2018
Onderwerp: Vaststellen profielschets van de commissaris van de Koning van de provincie
Noord-Holland
Kenmerk: 1130097

Bijlagen:
ontwerpbesluit;
concept-profielschets;
rapportage publiekscampagne #jouwcvdK

1. Inleiding.
Vanwege het vertrek van de commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer J.W. Remkes,
per 1 januari 2019, is per die datum een vacature ontstaan waarin moet worden voorzien. In de
circulaire ‘Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin’ (zie bijlage)
staat beschreven dat voor het openstellen van de vacature een profielschetsvergadering
gehouden dient te worden. In deze vergadering stellen Provinciale Staten specifieke eisen vast
die aan de te benoemen commissaris worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het
ambt, de zogenaamde profielschets.

2. Doelstellingen.
Op 12 september 2018 zal de minister van BZK in uw vergadering aanwezig zijn om met u van
gedachten te wisselen over de aan de nieuwe commissaris van de Koning te stellen eisen van
bekwaamheid en geschiktheid. In deze vergadering kunnen Provinciale Staten het profiel
toelichten en kunnen vragen van de minister worden beantwoord.
De minister gebruikt de profielschets voor de selectie van kandidaten en de door Provinciale
Staten in te stellen vertrouwenscommissie gebruikt de profielschets voor de beoordeling van
kandidaten voor het ambt van commissaris van de Koning.
De profielschets zal tevens dienen als uitgangspunt voor het beoordelen van het functioneren
van de (nieuwe) commissaris door een nog in te stellen evaluatiecommissie van Provinciale
Staten. Evaluatiegesprekken worden elke twee jaar gehouden. Van een evaluatiegesprek wordt
een (besloten) verslag gemaakt, dat wordt toegezonden aan de minister van BZK.
Bij uw stukken voor de vergadering van 12 september a.s. treft u tevens aan de voordracht
strekkende tot het instellen van de vertrouwenscommissie en het vaststellen van de verordening
op de vertrouwenscommissie.
1
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3. Totstandkoming profielschets.
Bijgevoegde profielschets is opgesteld in samenspraak met de fractievoorzitters uit de fracties
van Provinciale Staten. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn de eisen geformuleerd die bij het
profiel van een commissaris van de Koning in Noord-Holland passen.
Daarnaast zijn direct betrokken zoals de leden van Gedeputeerde Staten, de provinciesecretaris,
de kabinetschef en de Statengriffier geïnterviewd.
Tevens is in de provincie een raadpleging gehouden in de vorm van de publiekscampagne
#jouwcdK. Alle Noord-Hollanders waren uitgenodigd in de periode van 4 juni tot en met 2 juli
2018 aan te geven over welke eigenschappen en ervaringen de nieuwe commissaris van de
Koning dient te beschikken. In totaal hebben 1.178 personen de enquête ingevuld: 989
inwoners van Noord-Holland en 189 medewerkers van de provincie Noord-Holland.
Om recht te doen aan de aldus verzamelde gegevens, hebben de voorzitters van de fracties van
Provinciale Staten de reacties meegewogen bij het opstellen van de profielschets. Deze
profielschets verbindt de Noord-Hollandse uitdagingen met de te stellen eisen van
bekwaamheid en geschiktheid aan de nieuwe commissaris van de Koning.

4. Publiekscampagne #jouwcdK.
De raadpleging van de inwoners van Noord-Holland als onderdeel van de publiekscampagne
#jouwcvdK vond plaats aan de hand van een digitale vragenlijst met 7 keuzevragen en 1 open
vraag (“Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris van de Koning is…”).
Andere onderdelen van de campagne waren vijf filmpjes, waarbij inwoners van Noord-Holland
op straat gevraagd werden naar wat een commissaris van de Koning doet. Per filmpje is één
taak van de commissaris van de Koning uitgelicht. Deze filmpjes werden wekelijks verspreid via
social media (Facebook, Instagram, YouTube en twitter), 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 provincie en haar partners
(gemeenten, lokale en regionale media) wekelijks onder de aandacht gebracht.
De respondenten konden ook hun gegevens achterlaten voor een Meet & Greet met de nieuwe
commissaris van de Koning. Een derde van alle respondenten heeft dit gedaan. Twintig
respondenten kregen voor 15 juli bericht dat ze als gast van Provinciale Staten worden
uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe commissaris van de Koning.

2
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5. Resultaten publiekscampagne
Alle eigenschappen die in de vragenlijst zijn gebruikt, kunnen passen bij een commissaris van
de Koning. Net als bij de campagnes van andere provincies en gemeenten is hierbij niet voor
echte tegenstellingen gekozen. Juist de nuance kan interessant zijn.
Respondenten konden aangeven welke eigenschap zij belangrijker vonden door een schuif
vanuit het midden te verplaatsen naar de eigenschap die zij het belangrijkst achtten. Hoe
belangrijker zij een eigenschap vonden, hoe meer zij de schuif daar naartoe verplaatsten. Indien
beide eigenschappen even belangrijk gevonden werden, kon de schuif in het midden blijven
staan.
De antwoorden uit de vragenlijsten zijn op een aantal punten opvallend en op andere juist
weinig uitgesproken:
 43% van de respondenten speekt de voorkeur uit voor een commissaris die zaken voor
elkaar krijgt op de achtergrond. 41% van de respondenten ziet graag dat de
commissaris zichtbaar aanwezig is.


De respondenten hebben geen duidelijke voorkeur voor een deskundig bestuurder of
een betrokken commissaris die makkelijk bereikbaar is.



56% van de respondenten vindt het belangrijker dat de commissaris de weg weet in
Noord-Holland in plaats van politiek Den-Haag en Brussel.



De respondenten hebben een lichte voorkeur voor iemand die oog heeft voor stad en
platteland (47%), in plaats van zorgt voor bestuurlijke samenwerking.



De eigenschappen ‘eerlijk en duidelijk’ worden door 72% van de respondenten
belangrijker gevonden dan de eigenschappen ‘diplomatiek en bedachtzaam’.



43% van de respondenten heeft een voorkeur voor een commissaris die rekening houdt
met alle belangen. 40% vindt het belangrijker dat de bestuurder knopen doorhakt.



Respondenten spreken de voorkeur uit voor een commissaris die openstaat voor
veranderingen (59%).

Bijna 75% van alle respondenten gaf antwoord op de open vraag “wat ik belangrijk vind aan mijn
nieuwe commissaris van de Koning is..”.
Door middel van analyse zijn alle antwoorden van de respondenten geclusterd tot de tien meest
genoemde eigenschappen van de toekomstige commissaris.
1. Open (105)
2. Eerlijk (97)
3. Integer (86)
4. Mensenmens (72)
5. Betrokken (70)
6. Toegankelijk (62)
7. Verbinder/ bruggenbouwer (59)
8. Zichtbaar (41)
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9. Betrouwbaar (39)
10. Luisteren (26)
121 respondenten spraken de voorkeur uit voor een vrouw.
De volledige uitslag van de raadpleging is gepubliceerd op de provinciale website.

6. Financiering en communicatie.
Met het vaststellen van de profielschets zijn geen kosten gemoeid.

7. Proces en procedure.
Na het vaststellen door uw Staten van de profielschets zal deze worden aangeboden aan de
Minister van BZK.

8. Voorstel.
Het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018 stelt u voor te besluiten overeenkomstig het
bijgaande ontwerpbesluit.

E. Annaert, voorzitter van het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018

K. Bolt, statengriffier

4
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Ontwerpbesluit

Nr. 47-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland
Vaststellen profielschets van de commissaris van de Koningin van de provincie NoordHolland
gelezen de voordracht van het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018;
gelet op de Provinciewet, hoofdstuk IV, art. 61, lid 2;
gelet op de circulaire Procedureregels benoeming commissaris van de Koningin van 4 november
2005;
gelet op de uitkomsten van de raadpleging onder de Noord-Hollandse inwoners en de
werknemers van de provincie Noord-Holland die middels de publiekscampagne #jouwcdK
tussen 4 juni tot en met 2 juli 2018 werd gehouden;

besluiten:
1. de profielschets van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland vast
te stellen.

Haarlem, 12 september 2018,

Provinciale Staten voornoemd,
, vicevoorzitter

, statengriffier
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1 bijlage 1. Profielschets nieuwe cvdK Noord-Holland

1

Wie wordt de commissaris
van & voor Noord-Holland?

De zeventiende
De provincie Noord-Holland zoekt een zeventiende
commissaris van de Koning. Sinds 1814 gingen vijftien
personen Johan Remkes voor in deze functie. Een
bijzondere baan. In een bijzondere provincie.
De commissaris van de Koning wordt voor een periode van
zes jaar benoemd. Deze periode kan steeds met zes jaar
worden verlengd. Tot het moment dat een commissaris
70 jaar oud wordt. Dan wacht onherroepelijk het
pensioen.
We vertellen in dit stuk wat voor provincie Noord-Holland
is, geven de taakomschrijving van een commissaris,
formuleren welke uitdagingen op stapel staan en
wat Noord-Hollanders van hun nieuwe commissaris
verwachten.

2

3

Noord-Holland
zoekt een nieuwe
commissaris
Een gezaghebbend en integer bestuurder die de inwoners van alle
regio’s uit de provincie goed begrijpt, dát is de nieuwe commissaris
van de Koning die Noord-Holland zoekt. Als ruimdenkend belangenbehartiger en communicatief sterk boegbeeld zet de commissaris
zich met enthousiasme en energie in voor de provincie. Warm en met
statuur vertegenwoordigt de commissaris een veelzijdige en diverse
provincie.
Dit profiel wordt vastgesteld door Provinciale Staten op 12 september
2018.
Dit is de nieuwe commissaris van de Koning die we zoeken
Noord-Holland biedt een thuis aan bijna drie miljoen inwoners. Wij
verwelkomen een commissaris die zich voor hen inzet en die ook voor de
toekomst de kwaliteiten van de provincie borgt. De commissaris weet
welke bestuurlijke impact de beschreven opgaven hebben en staat open
voor veranderingen. Echt het gezicht zijn van Noord-Holland, dat is
belangrijk. De commissaris representeert de provincie zo dat anderen op
inhoud aan zet komen. Bestuurlijke ervaring maakt dat de commissaris
snel op vlieghoogte is.
We stellen daarom in het bijzonder de volgende eisen, die ieder om
specifieke vaardigheden vragen. Onze commissaris:


i
s toegankelijk voor alle Noord-Hollanders. Noord-Holland is een
provincie met actieve en kritische inwoners. De commissaris toont
betrokkenheid bij alle inwoners van de provincie, luistert naar wat
hen bezighoudt en is zichtbaar in de hele provincie. Communicatief
sterk, nuchter en met oprechte interesse schakelt de commissaris
tussen uiteenlopende gesprekspartners en hun belangen.



erbindt de veelzijdigheid van de Noord-Hollandse regio’s. De commissaris is zichtbaar van de
v
Kop van Noord-Holland tot het Gooi en heeft oog voor de verschillen tussen stad en land. Samen met
gemeenten, waterschappen, private en publieke partners gaat de commissaris de uitdagingen op het
gebied van onder meer bereikbaarheid, klimaatverandering en het op peil houden van de voorzieningen
aan. Om als provincie aantrekkelijk te blijven voor iedereen moeten we verstandig omgaan met de
beschikbare ruimte en duurzame oplossingen ontwikkelen. Een gezonde leefomgeving voor iedereen
is het doel. De commissaris ziet kansen voor economische ontwikkelingen en innovatie, maar staat
ook voor de bescherming van het karakteristieke landschap, de natuur en het culturele erfgoed. De
veelzijdigheid van de provincie vraagt dat de commissaris boven partijen staat en verandering omarmt.



i
s hét gezicht van onze provincie in Nederland en daarbuiten. Als gezaghebbend boegbeeld behartigt
de commissaris de belangen van Noord-Holland. Altijd. Overal. In Den Haag, bij het IPO en richting
andere provincies, maar ook in Brussel en door nauwe contacten te onderhouden met de burgemeester
van Amsterdam. Representatieve taken geven de nieuwe commissaris energie. Met een breed
bestuurlijk netwerk en door slim op te trekken met anderen zorgt de commissaris dat de sterke positie
van de provincie gewaarborgd blijft. Verschillende talen spreken is hiervoor belangrijk. Soms letterlijk,
gezien de internationale positie van Noord-Holland.



eeft liefde voor de provinciale democratie. We zoeken een commissaris die duidelijk plezier heeft
h
in het voorzitten van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Met een slagvaardige vergaderstijl,
humor en een benaderbare houding moedigt onze commissaris een open debat aan. Dit betekent ook
ruimte laten voor een verdiepend gesprek over de verschillen die tussen partijen bestaan. Zo komt
iedereen tot zijn recht. De commissaris draagt bij aan het versterken van de rol van Provinciale Staten
in het dualistisch bestel door het effectief opereren daarvan te stimuleren. Voor het bevorderen van de
vitaliteit van de provinciale democratie in al haar facetten verdient Noord-Holland het beste.



evordert het bestuurlijk proces. Goed samenspel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en
b
de ambtelijke organisatie is een randvoorwaarde voor krachtig provinciaal bestuur. Onze commissaris
heeft daar aandacht voor, is onpartijdig en creëert voor alle bestuurlijke spelers een veilige basis. Door
te wijzen op wat partijen in bestuurlijke processen bindt en slepende discussies terug te brengen tot
heldere keuzes, brengt de commissaris de samenwerking verder. De commissaris geeft ruimte aan
veranderingen en faciliteert dat anderen goed hun werk kunnen doen. Rolvast, stevig en dienstbaar is
onze commissaris bij lastige kwesties een stabiele factor.



ervult de rijkstaken buitengewoon goed. Natuurlijk zijn alle rijkstaken bij de commissaris in
v
vertrouwde handen. Voor enkele van deze rijkstaken vragen we bijzondere aandacht. Bij bestuurlijke
crises of conflicten binnen gemeenten of tussen de provincie en gemeenten bemiddelt de commissaris.
Duidelijk. Doortastend. Doeltreffend. Als hoeder van integriteit maakt onze commissaris dit thema
bespreekbaar voor alle Noord-Hollandse ambtsdragers. Aan de eigen integriteit mag door anderen
vanzelfsprekend niet worden getwijfeld.

Bovendien heeft de commissaris bij burgemeestersaangelegenheden een bijzondere taak. Onze
commissaris maakt zich sterk voor voldoende geschikte burgemeesterskandidaten. Of het nu gaat om een
kleine of een grote gemeente. Om als bestuur herkenbaar te zijn en te blijven is diversiteit belangrijk. Dat
gaat zowel over etnische en culturele achtergrond, als bijvoorbeeld over het aantal mannen en vrouwen dat
de kans krijgt in bestuurlijke functies de samenleving te dienen. Onze commissaris is een klankbord voor de
burgemeesters in de provincie, maar stimuleert ook het netwerk tussen burgemeesters onderling.
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MIJN COMMISSARIS...
49%

5
51%

IS ZICHTBAAR AANWEZIG

KRIJGT ZAKEN VOOR ELKAAR
OP DE ACHTERGROND
50%

50%

IS EEN DESKUNDIG BESTUURDER

IS BETROKKEN EN MAKKELIJK
BEREIKBAAR
67%

33%

WEET WAT ER AAN DE HAND IS

WEET DE WEG IN POLITIEK
DEN HAAG EN BRUSSEL
78%

22%

DIPLOMATIEK EN
BEDACHTZAAM

EERLIJK EN DUIDELIJK
55%

45%

HEEFT OOG VOOR STAD
ÉN PLATTELAND

ZORGT VOOR GOEDE
BESTUURLIJKE SAMENWERKING
48%

52%

KAN GOED KNOPEN
DOORHAKKEN

HOUDT REKENING MET
ALLE BELANGEN
66%

34%

STAAT OPEN VOOR
VERANDERINGEN

Van 4 juni tot en met 2 juli 2018 konden inwoners van Noord-Holland aan het onderzoek deelnemen.
In totaal hebben bijna 1200 inwoners uit bijna 150 verschillende plaatsen hun mening gegeven.
Via www.noord-holland.nl/jouwcdk konden zij reageren op zeven stellingen en één open vraag.
Ook hebben inwoners via social media en tijdens de Wandelvierdaagse Alkmaar op 22 juni 2018 hun mening
gegeven.
Van alle deelnemers gaf 75% een antwoord op de open vraag. Zo’n 120 mensen gaven aan bij voorkeur een
vrouw als commissaris te willen. Verder werden de volgende eigenschappen het meest genoemd: open,
eerlijk, integer, mensenmens, betrokken, toegankelijk, verbinder/bruggenbouwer, zichtbaar, betrouwbaar
en luisteren.

IS EEN STABIELE FACTOR

6

Maak er wat van
Onze provincie is gemaakt. Door de natuur. En door mensenhanden. Op veel plekken is ze zelfs vanuit het niets gecreëerd.
Vanuit de wil om verder te komen. Om te overleven. Om te
ontdekken. Om het beter te willen doen.
Van de eerste nederzettingen in de kop van Noord-Holland –
vechtend tegen de elementen – tot de zeilschepen die vanuit
deze provincie vertrokken om de wereld te ontdekken. Geen
moment zaten we stil. De eerste treinverbinding van het land.
Een luchthaven van internationaal belang. Bloemen die de hele
wereld overgaan. Wereldspeler op het gebied van zaadtechnologie.
We willen meedoen. Er iets van maken. En tegelijkertijd ons
unieke landschap behouden. De duinen, bossen en heidevelden.
Landschap én mentaliteit. Ze ontstonden eeuwen voor onze
jaartelling. En zijn nog altijd aanwezig. Het is wat ons als NoordHollanders bindt.
Want Noord-Hollanders zijn zeker niet hetzelfde. Dé Noord-Hollander
bestaat niet. Een Texelaar heeft andere dingen aan zijn hoofd dan
iemand uit het Gooi. Een Amsterdammer zit anders in elkaar dan
een geboren en getogen inwoner van Hippolytushoef. Ze hebben
op verschillende manieren plezier. Praten zelfs anders. Soms roept
deze diversiteit spanningen op. Want er spelen nu eenmaal andere
vraagstukken in een stad dan op het platteland. Filedruk. Het
verdwijnen van voorzieningen. Ze hebben het ’s avonds thuis aan
tafel over andere onderwerpen.
En toch zijn we allemaal Noord-Hollander. Niet omdat we toevallig
binnen dezelfde provinciegrenzen wonen. Maar omdat we behept
zijn met de mentaliteit van de generaties die ons voorgingen. Op
onze eigen manier willen we altijd verder. We maken er iets van.

7

Momentopname
Noord-Holland is een provincie van contrasten. Hier vind
je de grootste stad van het land. Maar ook een prachtige
kust. Of bossen om in te wandelen, duinen, heidegebieden
en kleurrijke bollenvelden. Onze provincie is drukbevolkt
en toch is er altijd wel ergens rust en stilte te vinden.
Deze combinatie – rumoer en rust – maakt het voor veel
mensen een aantrekkelijke provincie om te wonen of te
bezoeken.
Noord-Holland is water. Vaak een vriend, soms een vijand.
We genieten ervan. Varen op het IJsselmeer of in het Gooi.
Zwemmen in een van de vele plassen of de Noordzee. Maar
we weten uit ervaring ook hoe verwoestend water kan zijn.
En dat onze dijken ons heilig zijn.
Het Noord-Hollandse landschap is altijd in beweging. In de
loop der tijd hebben natuur en mensenhanden het gevormd
tot wat het nu is. Maar dat is slechts een momentopname.
Over tien jaar ziet het er hier weer anders uit. En tien jaar
later opnieuw. Er wordt nieuwe natuur aangelegd. Gebieden
worden met elkaar verbonden. Zo behouden we waar we zo
dol op zijn. We hebben namelijk maar één Noord-Holland.

8

Verstandig
Bijna drie miljoen. Zoveel mensen wonen er in onze
provincie. En de verwachting is dat het er de komende
jaren nog wel wat meer worden.
Noord-Holland is altijd al populair geweest. Mensen die er geboren
worden gaan er zelden weg. Maar deze provincie heeft ook altijd
grote aantrekkingskracht gehad op mensen van buiten. Voor werk.
Om te studeren. Of om welke reden dan ook. Onze provincie is een
verzamelplaats van verschillende culturen geworden. Zeker in en
rond Amsterdam.
Maar zo enorm groot is onze provincie nou ook weer niet. Om
die miljoenen mensen tevreden te houden is het belangrijk dat
we verstandig omgaan met de beschikbare ruimte. Waar kunnen
nieuwe woningen worden gebouwd? Waar kan gebruik gemaakt
worden van bestaande bebouwing? Hoe zorgen we dat dit op
een duurzame manier gebeurt? Met dit soort vragen houdt een
provincie zich dagelijks bezig. Samen met bijvoorbeeld gemeenten,
waterschappen en andere partners. Want dit soort vraagstukken
kan en wil je niet in je eentje oplossen. Daarvoor zijn die drie
miljoen Noord-Hollanders te belangrijk.
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Rijkdom
Duizenden rijksmonumenten. Meer dan 200
musea. Drie UNESCO Werelderfgoederen. En dat
allemaal in één provincie. Noord-Holland mag
trots zijn op haar rijke culturele geschiedenis
én het huidige aanbod. Er is echt voor ieder wat
wils.
Om te garanderen dat komende generaties
ook van deze kastelen, forten en andere unieke
plekken kunnen genieten, is goed onderhoud
noodzakelijk. Met z’n allen willen we leegstand
van kerkgebouwen, boerderijen en fabriekshallen
voorkomen. Er wordt gezocht naar nieuwe,
passende bestemmingen, zodat monumenten niet
aan verval ten onder gaan.
Tot op de dag van vandaag is onze provincie dé plek
waar mensen vanuit het hele land – sterker: vanuit
de hele wereld – naartoe komen als ze zich willen
laten inspireren of vermaken. Je hoeft je hier geen
dag te vervelen.
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Bezoek
Noord-Holland is gastvrij. Sinds jaar en dag
komen bezoekers hier graag. Niet alleen Amsterdam is een grote toeristische trekpleister, ook
andere plekken in onze provincie doen het erg
goed in de internationale reisgidsen.

Tulpenvelden. Molens. Dijken. De Zaanse Schans.
Texelse stranden. Voor ons wellicht clichés, maar
vraag een willekeurige buitenlander waar die aan
denkt bij ‘Nederland’, dan hoor je dit soort dingen.
Deze iconen zijn karakteristiek voor Noord-Holland.
Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Veel bezoekers
komen hier graag om een dagje door te brengen aan
het strand, te wandelen in de natuur of om op een

andere manier te ontspannen.
Of zich juist in te spannen. Want op de honderden
kilometers wandel- en fietspaden kun je
heerlijk genieten van het afwisselende NoordHollandse landschap. Maak gebruik van de vele
topsportfaciliteiten: van moderne rugbyvelden
tot tenniscentra. Van BMX-banen tot prachtige
zwemhallen. Hier werken de kampioenen van
vandaag en morgen zich elke dag in het zweet.
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Harde werkers
Een lijst met voorbeelden die het economisch
belang van Noord-Holland aantonen is oneindig.
Want het zijn niet alleen de grote spelers – Schiphol, de Amsterdamse haven, de GreenPort, staal
uit IJmuiden, internationale tech-reuzen – die deze
provincie economische kracht geven. Het zijn juist
de middelgrote en kleine bedrijven die zorgen voor
de constante innovatie en vernieuwing, de werkgelegenheid en de omzet. De ondernemers met hart
voor hun zaak. Die weten waar ze het over hebben.
Die hard werken als iets moois zien. Daar trots op
zijn. Gepast, natuurlijk, maar wel trots.
De Noord-Hollandse ondernemersgeest kan leiden
tot grootse prestaties. Maar zoals gezegd, aan een
lijst met voorbeelden kunnen we beter maar niet
beginnen.

12

Nu voor later
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we
deze wereld – en onze provincie in het bijzonder
– zo goed mogelijk achterlaten voor komende
generaties. Daarom wordt in Noord-Holland hard
gewerkt aan de omschakeling naar duurzame
energiebronnen.
We kijken naar de beste ruimte voor duurzame
energie. Ontdekken de mogelijkheden van geothermie en warmte-koude-opslag. Bij de Afsluitdijk
doen we proeven met getijdenturbines. Het grootste zonnepark van het land opende dit jaar in deze
provincie. Een ware stroomversnelling.
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De collega’s
Een nieuwe commissaris van de Koning van
Noord-Holland mag zich verheugen op een
unieke werkplek. Het bestuur van de provincie
Noord-Holland zetelt sinds 1930 namelijk in het
prachtige Paviljoen Welgelegen in hartje Haarlem. Dit monumentale onderkomen werd aan
het eind van de 18e eeuw gebouwd door bankier
Henry Hope, en was onder meer het verblijf van
koning Lodewijk Napoleon.
De provincie wordt bestuurd door
Provinciale Staten (PS), die om de vier jaar
tijdens de Provinciale Statenverkiezingen worden
gekozen door de Noord-Hollanders. De 55
volksvertegenwoordigers vormen het ‘provinciale
parlement’.
Daarnaast is er het dagelijks bestuur van provincie:
Gedeputeerde Staten (GS) en de commissaris
van de Koning. Op dit moment zijn er zes
gedeputeerden, met elk een eigen portefeuille.
De ambtelijke organisatie van de provincie heeft
een algemeen directeur en drie directeuren.
Samen geven zij leiding aan de collega’s die
voor de provincie werken. Deze adviseren GS,
bereiden besluiten voor, vertalen de ambities
uit het coalitieakkoord naar concreet beleid en
projecten en voeren die uit.
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Wat maken we
van de toekomst?
Noord-Hollanders zitten niet stil. Hoe wordt het Noord-Holland van
de toekomst? Hoe maken we Noord-Holland beter? Kortom: wat zijn
de uitdagingen waar een nieuwe commissaris van de Koning rekening mee moet houden?
Te veel water
De zeespiegel stijgt de komende jaren. Schattingen lopen uiteen van
25 centimeter tot enkele meters. En we hebben steeds vaker last van
extreem weer. Dat vraagt om aanpassingen. Hoe gaan we NoordHolland beschermen tegen te veel water? En hoe garanderen we
voldoende schoon drinkwater?
Gezond blijven leven
De kwaliteit van de bodem, het water en de lucht in Noord-Holland
is goed, maar kan nog beter. Hoe zorgen we dat iedereen gezond
kan blijven leven, terwijl steden groeien en steeds meer mensen
zich verplaatsen? Ook gebruiken we de bodem steeds intensiever,
bijvoorbeeld voor ondergronds bouwen of energiewinning. Willen we
daarmee doorgaan? En zo ja, wat betekent dat voor onze veiligheid en
ons drinkwater?
Bloemen en bijen
Sinds 1700 is het aantal soorten planten, dieren en micro-organismen
in Noord-Holland met 85 procent gedaald. Wat gaan we doen om
planten en dieren de ruimte te geven? Hoe gaan we natuurgebieden
verbinden en natuur beter beschermen? En wat moeten we doen om
de verbinding tussen groen en de stad te verbeteren?
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Economische motor
De economie wordt digitaler en slim hergebruik van grondstoffen is
belangrijker dan ooit. Daardoor ontstaan nieuwe bedrijfsvormen. Hoe
biedt Noord-Holland ruimte aan een goede digitale infrastructuur?
Op welke manier ondersteunen we slim hergebruik en gebruik van
duurzame energiebronnen? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat
Noord-Holland een van de beste vestigingslocaties blijft voor (internationale) bedrijven?
Stroomversnelling
Het gebruik van schone energiebronnen als zon en wind is noodzakelijk.
Dat komt door klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Blijft
Noord-Holland ruimte geven aan windmolens – op land of op zee -, zonneparken en andere ideeën voor duurzame bronnen van energie? Hoe
gaan we het energienetwerk in Noord-Holland daarop voorbereiden en
aanpassen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat ook bebouwing duurzamer wordt?
Van A naar B
Mensen verplaatsen zich steeds meer en op allerlei manieren. Wanneer
hebben we bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s? En hoe zorgen we ervoor
dat Noord-Holland niet dichtslibt door al die drukte? Of moeten we vol
inzetten op openbaar vervoer? Geven we fietsers genoeg ruimte? En
spelen we met onze infrastructuur in op alle technische ontwikkelingen,
zoals zelfrijdende voertuigen? En moet dat in alle regio’s op dezelfde
manier? En daarbij: hoe gaan we ons vervoer en onze infrastructuur
duurzamer maken?
Prettig wonen
Alle Noord-Hollanders willen wonen op een plek waar het prettig
leven is. Of dat nou midden in de drukte van Amsterdam is of heerlijk
landelijk in de polder Wieringerwaard. En dat geldt ook voor alle
Noord-Hollanders die nog niet geboren zijn of hier nog komen wonen.
Bovendien worden mensen steeds ouder. Ook dat brengt uitdagingen
met zich mee. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er plek is voor iedereen?
Hoe kunnen we verouderde wijken op een goede manier opknappen?
Hoe maken we huizen energieneutraal? En willen we bouwen in het
groen en onder de rook van Schiphol of juist niet?
Rust en rumoer
Wadden, duinen, polders, heidevelden, veenweiden en droogmakerijen.
Noord-Holland heeft het allemaal. Toch wonen, werken en ontspannen
we vooral in de stad. Hoe zorgen we dat de oprukkende steden dit
landschap niet bedreigen maar juist verbeteren? Hoe gaan we om met
vrijetijdsbesteding in de natuur? En op welke manier kunnen we ook
steden groener maken?
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING
Inwoners van de provincie denken mee over de nieuwe commissaris van de Koning
De provincie Noord-Holland zoekt een nieuwe commissaris van de Koning (cdK). Voorzitter van
Provinciale Staten én van Gedeputeerde Staten. De huidige commissaris van de Koning van NoordHolland legt op 1 januari 2019 zijn functie neer. Daarom zijn Provinciale Staten op zoek naar een
nieuwe cdK. Inwoners van Noord-Holland konden van 4 juni tot en met 2 juli aangeven wat zij
belangrijk vinden in hun nieuwe toekomstige commissaris van de Koning. Inwoners konden reageren
op 7 keuzevragen en 1 open vraag. Ook zijn inwoners geraadpleegd tijdens de Wandelvierdaagse op
22 juni in Alkmaar.
De fractievoorzitters van Provinciale Staten van provincie Noord-Holland kunnen de uitkomsten van
deze rapportage gebruiken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe commissaris van de
Koning.
Future Communication heeft de campagne, samen met de provincie Noord-Holland, met veel plezier
opgezet en uitgevoerd. In deze rapportage schetsen we de achtergrond, aanpak en meest
genoemde antwoorden van de respondenten.
2. DE AANPAK
De inwonerscampagne # jouwcdK is op 4 juni 2018 gestart en liep tot en met 1 juli 2018. Een maand
lang konden inwoners en medewerkers meepraten en aangeven wat zij belangrijk vonden in hun
nieuwe commissaris van de Koning. De campagne betrof:
•
•
•
•
•

Een campagnepagina www.noord-holland.nl/jouwdcK, met de belangrijkste informatie over
het doel van de campagne, wat een commissaris van de Koning doet en het vervolg.
Vijf aansprekende filmpjes, waarbij inwoners van Noord-Holland op straat gevraagd werden
naar wat een commissaris van de Koning doet. Per filmpje is één taak van de commissaris
van de Koining uitgelicht.
Deze filmpjes werden wekelijks verspreid via social media (Facebook, Instagram, YouTube en
twitter), met de oproep om de vragenlijst in te vullen.
Via een digitale vragenlijst konden inwoners en medewerkers aangeven wat zij belangrijke
eigenschappen vinden voor hun nieuwe cdK.
Inwoners werden ook aangespoord om hun mening te geven via een promotieactie tijdens
de Wandelvierdaagse op 22 juni in het AFAS stadion in Alkmaar.

De campage-elementen zijn via nauwe samenwerking met de provincie en haar partners
(gemeenten, locale en regionale media) wekelijks onder de aandacht gebracht.
De respondenten konden ook hun gegevens achterlaten voor een Meet & Greet met de nieuwe
commissaris van de Koning: twintig respondenten krijgen voor 15 juli bericht of ze als gast van
Provinciale Staten worden uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe commissaris van de Koning.
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3. DE VRAGENLIJST
Via www.noord-holland.nl/jouwcdk konden de respondenten reageren op 7 keuzevragen en één
open vraag.
Alle eigenschappen die in de vragenlijst zijn gebruikt kunnen passen bij een commissaris van de
Koning. Net als bij de campagnes van andere provincies en gemeenten is hierbij niet voor echte
tegenstellingen gekozen. Juist de nuance kan interessant zijn.
Respondenten konden aangeven welke eigenschap zij belangrijker vonden door een schuif vanuit het
midden te verplaatsen naar de eigenschap die zij het belangrijkst vonden. Hoe belangrijker zij een
eigenschap vonden, hoe meer zij de schuif daar naartoe verplaatsten. Indien beide eigenschappen
even belangrijk gevonden werden, kon de schuif in het midden blijven staan.

De open vraag was: “Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris van de Koning is…”
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De vragenlijst is via social media en lokale en regionale media onder de aandacht gebracht.

4. FEITEN EN CIJFERS
In totaal zijn er 1.178 reacties ontvangen, waarvan:
• Bijna 189 medewerkers.
• 1/3 van alle respondenten heeft ook gegevens achter gelaten voor de Meet & Greet actie
met de nieuwe commissaris van de Koning.
• Inwoners uit 148 verschillende gemeenten hebben meegedaan.
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5. RESULTATEN/ INFOGRAPHIC
De uitkomsten van de 7 keuzevragen waarover respondenten* van de provincie Noord-Holland hun
mening hebben gegeven:

1
2

Mijn commissaris van de
Koning…
Is zichtbaar aanwezig…

1

2

3

4

5

144

326

190

375

109

Is een deskundig
159 328 172 323 165
bestuurder
3 Weet wat er speelt in
265 372 245 171 77
Noord-Holland
4 Is eerlijk en duidelijk
374 450 140 140 40
5 Heeft oog voor stad en
220 314 194 275 137
platteland
6 Kan goed knopen
162 297 182 341 151
doorhakken
7 Staat open voor
226 443 168 203 103
verandering
* niet alle respondenten hebben de keuzevragen beantwoord.

Krijgt zaken voor elkaar op de
achtergrond…
Is betrokken en makkelijk
bereikbaar
Weet de weg in politiek DenHaag en Brussel
Is diplomatiek en bedachtzaam
Zorgt voor goede bestuurlijke
samenwerking
Houdt rekening met alle
belangen
Is een stabiele factor

De provincie Noord-Holland zet deze resultaten om in een infographic. Op het moment van het
opstellen van deze rapportage was deze nog niet gereed.
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6. RESULTATEN PER VRAAG
Vraag 1: Mijn commissaris… is zichtbaar aanwezig – krijgt zaken voor elkaar op de achtergrond
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1 = Is zichtbaar aanwezig,
5 = Krijgt zaken voor elkaar op de achtergrond
43% van de respondenten speekt de voorkeur uit voor een commissaris die zaken voor elkaar krijgt
op de achtergrond. 41% van de respondenten ziet echter graag dat de commissaris zichtbaar
aanwezig is.
Vraag 2: Mijn commissaris…
is een deskundig bestuurder - is betrokken en makkelijk bereikbaar
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5 = Is betrokken en makkelijk bereikbaar

De respondenten hebben geen duidelijke voorkeur voor een deskundig bestuurder of een betrokken
commissaris die makkelijk bereikbaar is.
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Vraag 3: Mijn commissaris…
weet wat er aan de hand is in heel Noord-Holland – weet de weg in politiek Den-Haag en Brussel

Aantal keer geantwoord
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1 = Weet wat er aan de hand is in heel Noord-Holland,
5 = Weet de weg in politiek Den Haag en Brussel
56% van de respondenten vindt het belangrijker dat de commissaris een binding heeft met NoordHolland.
Vraag 4: Mijn commissaris… is eerlijk en duidelijk – is diplomatiek en bedachtzaam
45%
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De eigenschappen ‘eerlijk en duidelijk’ worden door 72% van de respondenten belangrijker
gevonden dan de eigenschappen ‘diplomatiek en bedachtzaam’.
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Vraag 5: Mijn commissaris…
heeft oog voor stad en platteland - zorgt voor goede bestuurlijke samenwerking
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1 = Heeft oog voor stad én platteland,
5 = Zorgt voor goede bestuurdelijke samenwerking
De respondenten hebben een lichte voorkeur voor iemand die oog heeft voor stad en platteland
(47%)
Vraag 6: Mijn commissaris… kan goed knopen doorhakken - houdt rekening met alle belangen
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5 = Houdt rekening met alle belangen
43% van de respondenten heeft een voorkeur voor een commissaris die rekening houdt met alle
belangen. 40% vindt het belangrijker dat de bestuurder knopen doorhakt.
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Vraag 7: Mijn commissaris… staat open voor veranderingen- is een stabiele factor
45%
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Respondenten spreken de voorkeur uit voor een commissaris die openstaat voor veranderingen
(59%).
Vraag 8: Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris is…
Bijna 75% van alle respondenten gaf ook antwoord op de open vraag “wat ik belangrijk vind aan mijn
nieuwe commissaris van de Koning is..”. De antwoorden op deze open vraag zijn samengevat in de
onderstaande word cloud.
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CONCLUSIES
In totaal hebben in de periode 4 juni tot en met 2 juli 2018 1778 respondenten (989 inwoners en 189
medewerkers) meegedaan aan de inwonersraadpleging, uit 148 verschillende gemeenten in de
provincie Noord-Holland.
•
•
•
•
•
•
•

43% van de respondenten speekt de voorkeur uit voor een commissaris die zaken voor elkaar
krijgt op de achtergrond. 41% van de respondenten ziet graag dat de commissaris zichtbaar
aanwezig is.
De respondenten hebben geen duidelijke voorkeur voor een deskundig bestuurder of een
betrokken commissaris die makkelijk bereikbaar is.
56% van de respondenten vindt het belangrijker dat de commissaris de weg weet in NoordHolland in plaats van politiek Den-Haag en Brussel.
De respondenten hebben een lichte voorkeur voor iemand die oog heeft voor stad en
platteland (47%), in plaats van zorgt voor bestuurlijke samenwerking.
De eigenschappen ‘eerlijk en duidelijk’ worden door 72% van de respondenten belangrijker
gevonden dan de eigenschappen ‘diplomatiek en bedachtzaam’.
43% van de respondenten heeft een voorkeur voor een commissaris die rekening houdt met
alle belangen. 40% vindt het belangrijker dat de bestuurder knopen doorhakt.
Respondenten spreken de voorkeur uit voor een commissaris die openstaat voor
veranderingen (59%).

Bijna 75% van alle respondenten gaf antwoord op de open vraag “wat ik belangrijk vind aan mijn
nieuwe commissaris van de Koning is..”.
121 respondenten spreken de voorkeur uit voor een vrouw.
Door middel van analyse zijn alle antwoorden van de respondenten geclusterd tot de tien meest
genoemde eigenschappen van de toekomstige commissaris.
1. Open (105)
2. Eerlijk (97)
3. Integer (86)
4. Mensenmens (72)
5. Betrokken (70)
6. Toegankelijk (62)
7. Verbinder/ bruggenbouwer (59)
8. Zichtbaar (41)
9. Betrouwbaar (39)
10. Luisteren (26)
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BIJLAGE: UITGESPLITSTE ANTWOORDEN KEUZEVRAGEN

De antwoorden over de 7 keuzevragen uitgesplitst naar medewerkers en inwoners:
Vraag 1: Mijn commissaris… is zichtbaar aanwezig – krijgt zaken voor elkaar op de achtergrond
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1 = Is zichtbaar aanwezig,
5 = Krijgt zaken voor elkaar op de achtergrond
Inwoners:
Bijna 43% van de respondenten (inwoners) spreekt de voorkeur uit voor een commissaris die zaken
voor elkaar krijgt op de achtergrond. 40% van de respondenten ziet echter graag dat de commissaris
zichtbaar aanwezig is.
Medewerkers
Onder medewerkers is een vergelijkbare trend te zien met een lichte voorkeur voor een bestuurder
die zichtbaar aanwezig is (43%).
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Vraag 2: Mijn commissaris… is een deskundig bestuurder - is betrokken en makkelijk bereikbaar
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5 = Is betrokken en makkelijk bereikbaar

Inwoners
Uit de survey blijkt dat een kleine meerderheid van 44% van de respondenten een voorkeur heeft
voor een betrokken commissaris die makkelijk bereikbaar is.
Medewerkers
Een meerderheid van de medewerkers (52%) zoekt daarentegen een deskundig bestuurder.
Vraag 3: Mijn commissaris…
weet wat er aan de hand is in Noord-Holland – weet de weg in politiek Den-Haag en Brussel
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5 = Weet de weg in politiek Den Haag en Brussel

Inwoners
61% van de respondenten (inwoners) vindt het belangrijker dat de commissaris een binding heeft
met Noord-Holland.
Medewerkers
Aan de andere kant geeft 44% van de respondenten (medewerkers) de voorkeur aan een bestuurder
die de weg kent in Brussel en Den Haag. Opvallend is dat 24% van de respondenten neutraal stemt.
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Vraag 4: Mijn commissaris… is eerlijk en duidelijk – is diplomatiek & bedachtzaam
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Zowel medewerkers (65%) als inwoners (73%) vinden de eigenschappen ‘eerlijk en duidelijk’
belangrijker dan de eigenschappen ‘diplomatiek en bedachtzaam’.
Vraag 5: Mijn commissaris…
heeft oog voor stad en platteland - zorgt goed voor bestuurlijke samenwerking
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5 = Zorgt voor goede bestuurdelijke samenwerking
Inwoners hebben de voorkeur voor iemand die oog heeft voor stad en platteland (50%),
terwijl medewerkers zich sterk uitspreken voor een goede bestuurlijke samenwerking (60%).
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Vraag 6: Mijn commissaris… kan goed knopen doorhakken - houdt rekening met alle belangen
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42% van de medewerkers heeft een sterkere voorkeur voor een commissaris die rekening houdt met
alle belangen. 40% van de medewerkers vindt het echter belangrijker dat de bestuurder knopen
doorhakt. Onder de inwoners is een vergelijkbare trend te zien met een lichte voorkeur voor een
commissaris die rekening houdt met alle belangen (43%).
Vraag 7: Mijn commissaris… staat open voor verandering- is een stabiele factor
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1 = Staat open voor veranderingen, 5 = Is een stabiele factor
Zowel inwoners (58%) als medewerkers (61%) spreken de voorkeur uit voor een commissaris die
openstaat voor veranderingen.
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Vraag 8: Inwoners - Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris is…
De antwoorden van de respondenten op de open vraag ‘Wat ik belangrijk vindt aan mijn toekomstige
commissaris is…’ worden samengevat in de onderstaande word cloud.

Toelichting:

•
•

De specifieke voorkeur voor een vrouw wordt door 107 respondenten uitgesproken;
Andere veelgenoemde kwaliteiten van de toekomstige commissaris zijn:
o Eerlijk
o Betrokken
o Betrouwbaar
o Mensenmens
o Integer
o Luisteren
o Verbinder
o Helicopterview
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Vraag 8: Medewerkers - Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris is…
De antwoorden van de medewekers op de open vraag ‘Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige
commissaris is…’ worden samengevat in de onderstaande word cloud.

Toelichting
• De specifieke voorkeur voor een vrouw word door 14 respondenten uitgesproken;
• Andere veelgenoemde kwaliteiten van de toekomstige commissaris zijn:
o Betrokken
o Verbinder/ bruggenbouwer
o Digitaal vaardig en open voor innovaties
o Transparant
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BIJLAGE: ANTWOORDEN OPEN VRAGEN

Wat ik belangrijk vind aan mijn toekomstige commissaris is ...
focus op duurzaamheid en MVI
dat hij/zij economische belangen goed afweegt met leefbaarheid
Van het grootste belang in onze onrustige samenleving vind ik een CvK die partijen kan verbinden (een bruggenbouwer dus). Voorkeur voor een
vrouw (bij gelijke geschiktheid).
Iemand die duidelijk is en vertelt wat de mogelijkheden zijn, zonder om de hete brei heen te draaien.
Dat deze niet rookt
Deze persoon weet dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Dat er een einde moet komen aan de ongebreidelde groei van b.v. de luchtvaart,
het steeds maar meer uitbreiden van het wegennet, het volbouwen van het platteland, m.a.w. een persoon van een groene, behoudende
signatuur...
De nieuwe commissaris stopt met gemeentelijke herindelingen in Noord-Holland. Dit geldt zeker voor gedwongen, door de provincie opgelegde
gemeentelijke herindelingen. - De nieuwe commissaris heeft de moed zich te verzetten tegen ondemocratische en ongewenste besluiten van de
regering en de stadsregio Amsterdam. - De nieuwe commissaris is niet bang om de regering en Schiphol te houden aan afspraken die gemaakt
zijn over (het beperken van) de groei van de luchthaven en geluidshinder. - De nieuwe commissaris is geen carrierepoliticus die binnen een paar
jaar weer vertrokken is, maar de nieuwe commissaris is ook geen uitgerangeerde bestuurder, die het gat tot zijn/haar AOW-leeftijd op een
goedbetaalde manier wil overbruggen. - De nieuwe commissaris is in staat om tegenwicht te bieden tegen behoudende krachten vanuit de
ambtelijke organisatie. - De nieuwe commissaris bewaakt de eenheid van het provinciaal beleid. - De nieuwe commissaris waarborgt dat
inwoners fatsoenlijk behandeld worden door de provincie en binnen redelijke termijn antwoord krijgen op vragen, brieven en e-mails. - De
nieuwe commissaris komt op de fiets of met het openbaar vervoer naar het provinciehuis, niet met de auto en zeker niet met een peperdure
dienstauto op kosten van de Noord-Hollandse belastingbetaler. - De nieuwe commissaris woont binnen zes maanden na benoeming in de
provincie Noord-Holland. - De nieuwe commissaris zet zich in voor (het behoud van) fijnmazig en frequent busvervoer in de provincie, vooral in
dunbevolkte gebieden. - De nieuwe commissaris heeft oog voor inwoners in een kwetsbare positie. - De nieuwe commissaris denkt niet alleen of
vooral aan geld en economie, maar hecht ook waarde aan natuur, milieu en dieren. - De nieuwe commissaris is geen lid van de VVD. Types als
Ton Hooijmaijers en Elisabeth Post hebben we al genoeg gehad in het provinciaal bestuur. - De nieuwe commissaris verzet zich tegen
megalomane ambities, maar richt zich primair op provinciale en regionale taken, voorzieningen en belangen binnen de provinciegrenzen van
Noord-Holland. - De nieuwe commissaris zorgt voor een gezond, fatsoenlijk en integer politiek klimaat in Provinciale Staten en in Gedeputeerde
Staten. - De nieuwe commissaris treedt hard op tegen (mogelijke) belangenverstrengeling en vriendjespolitiek binnen en door het provinciaal
bestuur, dus ook tegen het aanbieden van bosjes bloemen aan Maxima Zorreguieta door kinderen van gedeputeerden. - De nieuwe commissaris
bewaakt het democratisch gehalte van besluitvorming, elk Statenlid vertegenwoordigt een groot aantal kiezers en alleen daarom al dient met de
inbeng en mening van elke afzonderlijke volksvertegenwoordiger met respect omgegaan te worden, ongeacht of hij/zij deel uitmaakt van een
coalitie- of oppositiepartij. - De nieuwe commissaris zorgt er voor dat het aanvragen en organiseren van een referendum op provinciaal niveau
mogelijk blijft en werpt hiervoor zeker geen nieuwe drempels op.
Dat hij niet alleen is voor het bedrijfsleven maar zich vol inzet voor de leefbaarheid in de randstad.
Daadkrachtig...oprecht...integer...
Onafhankelijk en geboren en getogen in Noord-Holland. Geen partij politicus die vanwege de baantjes carrousel recht heeft op dit baantje.
Kies een vrouw, met hart voor duurzaamheid en leefbaarheid
Openheid
Toegankelijk, recht door zee.
Dat hij zorgt voor goede veiligheid
Laten we eindelijk eens een integer iemand aanstellen. Zo die al te vinden is in de verrotte vriendenclub van het NL banaan bestuur.
Dat het een vrouw is
Draagt zorg voor de belangen van gemeenten regio en provincie en weegt deze als intermediair tussen EU rijk en lokaal. Is neutraal en staat
boven de partijen, is betrokken en benaderbaar en creëert geen afstand maar verbindt.
Dat hij of zij rekening houdt met het behoud van de natuur en natuurgebieden en de leefbaarheid in de gaten houdt rond en in de steden in NH.
Betrouwbaarheid
Dat hij/zij er is voor de burgers. Niet alleen aan werk, economie denkt maar ook aan dingen die eigenlijk belangrijker zijn de genoemde dingen.
Meer doet om de maatschappij weer socialer en eerlijker te krijgen. Vooral goed luisteren naar de inwoners van Noord-Holland en niet alles
klakkeloos doen wat Den Haag wil.
Visie en daadkracht.
Boven alle partijen staan en volledig integer en betrokken.
een fris en energieke persoonlijkheid. Voorkeur voor een vrouw. Zakelijk met een moederlijke uitstraling.
Aandacht voor de mensen en verhalen van noord Holland
Dat hij of zij boven de partijen staat en een bewrzen trackrecord heeft in de landelijke politiek
noordhollander vrouw
Dat de goede vrouw of man eerlijk is, liefst niet iemand uit Den Haag en die kringen.
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Goed bestuurder
Dat het een bruggenbouwer is.
transparant en integer
Emiel Roemer. Aimabele persoon Verbinder Actieve persoon
Vooral de kop van NH niet vergeten!
Dat hij of zij meer oog heeft voor het belang van de gewone burger en de natuur dan voor het 'machtige' bedrijfsleven.
Dat hij/zij ervoor zorgt dat de steden niet helemaal vrij van auto's zijn. Dat gewone burgers net zoveel recht hebben op een huis dan de
asielzoekers geen voorrang. Meer op dezelfde lijn. Dat er woningen komen voor 65+, zowel huur als koop en geen appartementen. Want er zijn
genoeg mensen die kleinere willen gaan wonen maar wel graag een voor -en achtertuintje willen hebben (doorstroming). Betaalbare
energiewisseling van gas naar elektriciteit.
ervoor zorgen dat de burger zich gehoord voelt. Dat de interesse voor politiek niet verdwijnt.
ervoor zorgen dat de burger zich gehoord voelt. Dat de interesse voor politiek niet verdwijnt.
eerlijk
Heel veel duidelijkheid.
Dat hij of zij naar de mensen luistert. Geen zakkenvuller
Eerlijk!
Bij gebleken geschiktheid liefst een vrouw
Open en transparant
eerlijkheid; geen politieke belangen of zakkenvullers
Vooral voor ouderen, die aan huis gebonden zijn, afhankelijk van ouder wordende mantelzorgers.
Eerlijk en doelmatig! Oog heeft voor de gehele samenleving ook voor mindervaliden (want daar gaat het nog vaak in mis).
Een mensen-mens met humor!
Geen besmet verleden
Goede bestuurder van de provincie en duidelijk aanwezig.
Dat hij oog houdt voor lokale belangen en verschillen in de diverse steden en dorpen. Ook oog heeft voor achterstandsgebieden ook buiten de
randstad.
Moet beseffen dat Noord-Holland meer is dan de Randstad. Zorgen voor leefbaarheid op het platteland en zorgen voor goede verbinding van de
kop met de randstad.
Dat het een vrouw is!
Deskundig, aimabel en met beide voeten op de grond
zichtbaar goed bestuurder sportief tacticus
Hart voor de mensen. Naar iedereen luistert.
Oog voor Noord-Holland en burgers
- Niet roken - Vrouw
Knopen doorhakker, doorpakken dus oog hebben voor arme en rijke mensen.
Iemand die van heel veel markten thuis is. Iemand die weet wat er in alle lagen van de bevolking speelt.
- Medelevend, spontaan - hart op de goede plek
eerlijk en oprecht
Dat ie ook moet luisteren naar gewone mensen daar zit zelfs hele goede dingen tussen
- Dat hij/zij luistert naar wat er speelt en belangrijk is voor de gemeenschap - Een mensenmens is - Zich laat zien
beslissing meent , leiding geeft en procedures kort houd
Verzorgde nagels + uiterlijk. Dat moet wel een vrouw worden
Eerlijk, Toegankelijk, geen baantjes jager, deskundig, goed leider en objectief. Geen achterkamertjes politiek.
Mensenmens
Eerlijkheid en de belangen van Noord-Holland en zijn bewoners hoog in het vaandel heeft. O, en dat bij voorkeur een vrouw is.
Een betrokken persoon, met belangstelling voor alle mensen. Zowel op het platteland als in de stad.
dat het een vrouw is
Dat deze een voorstander is voor een goed milieu waarbij we op een verantwoorde en duurzame manier om gaan met ons stukje van de Wereld
en om ons heen. Harmonie met de natuur en resources is belangrijk naast het behoud van ons erfgoed.
Een mensenmens is, met de tijd mee gaat, een goed en ervaren voorzitter is, maar ook een duidelijk gezicht is voor Noord-Holland. En daarnaast
ook goed mee kan komen in het steeds meer digitaal wordend tijdperk.
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Kennis van zaken en open.
Warm, eerlijk en vrolijk persoon die open staat voor de toekomst... visionair, makkelijk benaderbaar enzz
Met welke reden hij of zij cvdk wil worden. Vanuit carrière perspectief of vanuit overtuiging. Bij voorkeur dus het laatste.
Dat het een persoon is met ruime ervaring in DHaag en met leidinggevende capaciteiten zodat die kennis en ervaring ingezet kan worden en alle
belangen goed overwogen en behartigd worden.
Naast een goed sociaal bestuurder ook die invloed kan uitoefen op de Provinciale Staten van NH. Met dien verstande dat zij de democratie de
doorslag geven.
dat zij oog heeft voor alle belangen, liefst vrouw is en een jong iemand zou ook goed zijn.
Onafhankelijk en integer, hopelijk ook met empathisch vermogen
Een vrouw!
Dat de commissaris werk maakt van begrijpen dat gemeentes steeds meer taken overnemen. Provincie moet hierbij faciliteren. Mee gaan dus
met de veranderende rol van de gemeentes. Dus zich bescheiden opstellen, kaders stellen en veel overleggen met gemeentes. Realiseert onze
nieuwe commissaris zich dit? Ik wens de nieuwe commissaris veel succes!!
Dat hij/zij natuur, dierenwelzijn en milieu prioriteit geeft.
Dat hij tussen de mensen staat.
zet in op wind en zonne energie en andere energievormen
Toegankelijk voor iedereen, en dat het een vrouw is
Dat hij/zij oog heeft voor toekomstige generaties en inzet op duurzaamheid. Iemand die met de tijd meegaat en de dynamiek van de moderne
maatschappij begrijpt.
Vrouw
Dat hij of zij bij moeilijke problemen een creatieve oplossing vind, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle partijen.
Dat hij of zij de belangen van heel Noord-Holland kan behartigen en dat hij/zij de provincie buiten de grote steden niet uit het oog verliest.
Serieus, makkelijk en zeer zeker ook op de juiste momenten amicaal.
Dat hij een ervaren bestuurder is die toch ook makkelijk benaderbaar is en weet wat er speelt in de provincie.
betrokkenheid
Veel betrokkenheid bij de keuze van burgemeesters
Hart voor Noord-Holland
dat ze zichtbaar aanwezig is
Doortastendheid
Een stabiele bestuurder met oog voor maatschappelijke veranderingen en de moed daar op te anticiperen. Strijdvaardig om de inwoners te
ondersteunen in deze instabiele onveilige tijd. Een verbinder die transparant besluitvormend is. Een economische visie met oog voor platteland,
boeren en tuinbouw. We eten ervan. Zoek oplossingen of ideeën met de burgers. Succes.
Deskundig, betrouwbaar en inlevingsvermogen
Dat het een vrouw wordt.
dat duidelijk is wat/waar hij/zij: - moet doen - voor staat - daarin eerlijk is en dito rapporteert
Misschien ook eens een vrouw!
Vrouw!
Knap, kwaliteiten hebben en competent zijn
Goed en duidelijk met mensen omgaan
Een mensen mens
Geen zakkenvuller Luisteren naar de bevolking
Dat hij goed voor de belangen van iedereen opkomt
De heer Hans Albers!
Graag een vrouw!!
Met het hart besturen
Integriteit, iemand met realiteitsgevoel
Gewoon de beste, man of vrouw maakt niet uit
Dat de commissaris verstand van zaken heeft en niet door lobbyisten ingefluisterd moet worden.
EEN TOEKOMST GERICHT BESTUURDER DIE NOORD-HOLLAND, DE MRA MET AMSTERDAM ALS DYNAMISCH HART ALS DE BELANGRIJKSTE
PROVINCIE VAN NEDERLAND POSITIONEERT.
Het is een vrouw
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Dat hij durft op te treden indien nodig.
Ervaren besturen die weet hoe het in 'Den Haag' werkt en op die manier veel voor NH kan betekenen. De CdK hoeft daarbij niet een heel erg
zichtbaar en uitgesproken figuur te zijn.
Daadkrachtig
Dat hij of zij geen digibeet is
Makkelijk benaderbaar voor iedereen
Dat zij/hij zo veel mogelijk mensen bij elkaar kan houden/brengen.
Dat deze persoon toegankelijk, proactief, positief en vooral betrokkenheid/ interesse toont voor alle lagen in de bevolking en weet wat er speelt,
zeker in Noord - Holland. Zichtbaar en daardoor weet iedereen wie hij of zij is.
Zichtbaar, betrokken, ervaren, relativerend
De toekomstige commissaris moet een integere en eerlijke persoonlijkheid hebben en vanuit objectiviteit beslissingen kunnen nemen.
een vriendelijk persoon
oog voor de bewoners en het milieu
Dat deze betrouwbaar is.
Een vrouw met oog voor het milieu. Die weet dat Schiphol.niwt kan uitbreiden en die zich hard maakt voor bestrijden van ongelijkheid.
Dat hij/zij weet wat er speelt en een netwerk heeft in Den Haag waar hij belangrijke punten onder de aandacht kan brengen. Dat hij/zij zich inzet
voor de infrastructuur naar Den Helder en snapt dat je met een dubbel spoor en 100 km weg mensen trekt naar deze leegloop regio. 3e
belangrijke punt...investeren in jongeren d.m.v. Het bieden van betaalbare wonen, werkervaringsplekken...En werk. Met jongeren zelf in gesprek
over recreatie voor jongeren en stadsinrichting. Waar zin zij de kansen?
Betrokkenheid voor de belangen van de inwoners van de provincie
Dat zij actief mee gaat werken aan echt andere bestuurlijke verhoudingen in Noord-Holland waarbij de belangen van de inwoners voorop staan
en niet de scoringsdrift van de bestuurders
Betrouwbaarheid, kennis hebben van ‘het politieke spel’, oog voor de kansen van de provincie, samenwerking tussen gemeenten verstevigen en
sturen (faciliterend) op de provinciale visie. Aub géén popie-jopie-kijk-mij-eens-geweldig-zijn-maar-presteren-ho-maar. Ik ben voor innovatie en
verandering. De innovatie moet met name plaatsvinden bínnen gemeentes. De commissaris heeft volgens mij de taak oog te houden voor de
continuïteit binnen gemeenten. Gezien het functieprofiel zoek je een blauw-groen persoon met een plons rood en een wolkje geel. Ik zit graag
als inwoner van de provincie NH graag aan tafel als adviseur van de besliscommissie die de gesprekken aangaat met de kandidaten :-)
Dat zij duidelijk is en no nonsense. Edith Schippers. Zij krijgt iets voor elkaar.
dat hij boven de partijen staat
Dat 'ie naar de mensen luistert en kijkt en niet naar zijn eigen belang.
dat het een vrouw is
Dat zij verstandig/wijs is en opkomt voor de belangen van de mensen in de hele provincie in zowel Den Haag als in Brussel
Zichtbaarheid, betrokken, open voor suggesties, kordaat
Dat het weer eens een vrouw is!
Geen bestuurder die bestuurt op de traditionele manier (VVD,CDA, PvdA, D66), maar ruimte geeft aan vernieuwing, een sociaal en betrokken
persoon, zonder partij- politieke voorkeuren. een mens die open staat voor veranderingen. Die het belang ziet van de natuur en er voor zorg
draagt, en dat indien mogelijk kosten -neutraal. Ons mooie NH schoon wordt, water land en lucht. Iemand die waakt over onze gezondheid, fysiek
en mentaal. Allerlei misstanden helpt opruimen. Voorkeur voor nieuwe frisse blik, niet altijd maar iemand die zijn sporen al heeft "verdiend" in
Den Haag.
Ik stel voor : Merv. Annemarie van Gaal as mijn toekomstige commissaris. ..Heeft maatschappelijk grote kennis, is altijd goed geinformeerd,
schrijft colums in de "Telegraaf", wordt zelfs als minister voorgesteld, Ik ben een 93 jaar oud W.O. 2 veteraan en een geode staat van dienst . Ik
wil graag aanwezig te zijn als gast bij de officiale installatie van de nieuwe commissaris. Vriendelijk Groeten, Simon Toenbreker
Een betrokken, modern iemand die zich richt op de toekomst met veel aandacht voor duurzaamheid en verandering die ten goede komt aan het
klimaat en de wereld.
Bescheiden
Geen hoog over bestuurder maar een mens die het belang van provinciaal bestuur prominenter op de kaart zet en die aan burgers daarmee
stimuleert om met initiatieven ook op provinciaal niveau te komen. Waarom anders ( in de beleving van de burger) is er dan een commissaris van
de koning/ provinciaal bestuur ?
dat hij/zij goed bekend is met de regels van orde en alle overige geschreven en ongeschreven wetten en regels zodat ps en gs een goed
gestroomlijnd en modern bestuurs orgaan kunnen zijn.
Dat zij/hij een echte vertegenwoordig(st)er is van Noord-Holland naar buiten de provincie en van de Koning in de provincie.
dat hij de belangen van Noord-Holland succesvol weet te behartigen in Den Haag en Brussel
Betrokken bij de gemeenschap met een sterk bestuurlijke visie. En weet deze te verbinden.
Dat hij de taal van Noord-Hollanders spreekt
Een duurzame inborst, met een realistische kijk op de rol van NH in de klimaatproblematiek. Niet voor de buhne, maar inhoudelijk en
feitenkennis.
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Dat hij standvastig is, waarbij hij alle belangen in overweging neemt een vanuit daar een mening vormt en een beslissing neemt.
een vrouw
Een eerlijk oprecht persoon
Een vrouw
Dat ie weet wat er speelt!
Iemand die de provincie goed kan profileren
Eerlijk en betrokken
Warm persoon
Dat we hem /haar kunnen begrijpen
Is makkelijk aanspreekbaar
weten wat leeft en open voor discussie
voorkeur vrouw
Het zou fijn zijn als ik de commissaris van de koning zou kunnen spreken
NH is een prachtige provincie voor de bewoners en ook op toeristisch gebeid. Vooral de kust schoon houden en vrij van bebouwing. Graag een
betrokken en diplomatieke persoon die dingen voor elkaar krijgt voor NH.
Het moet een vrouw zijn
vrouw
menselijk zoals Eberhard vd Laan
dat hij het openbaar vervoer in stand houdt, eerlijk en oprecht blijft, en in NH woont
Integriteit (en controle daarop) van de commissaris en de provincie
Hart heeft voor het land en inwoners
Dat de infrastructuur in Noord Holland vooropgesteld wordt
een deskundig bestuurder
Eerlijk en duidelijk, stabiel, betrokken en menselijke maat
Dat er ook meer naar het gewone mens geluisterd wordt
Moet minder geld verdienen
Jeugdig elan, man van het volk, Noordhollander. Suggestie: schrap toevoeging 'van de koning'. Oubollig en feitelijk onwaar. Het ongekozen
staatshoofd vervult slechts ceremoniële taken en staat in het politieke speelveld buitenspel.
iemand die geboren en getogen is in noord-holland. En het wordt nu ook wel een keertje tijd voor een vrouwelijke cdk!
Een kundig en empatisch bestuurder, die het belang van de provincie (en niet zichzelf) dient.
Invloed uitvoert op toegankelijke onderwijs voor alle indivuen en goedkope OV.
Een prettige persoonlijkheid die weet wat in Noord-Holland speelt en adequaat kan handelen .
Iemand die tegenwicht kan bieden aan doorgeschoten vernieuwingsdrang.
Dat hij of zij open en eerlijk is niet zo achterbaks als de firma list en bedrog oftewel de 2e kamer
Dat hij oog heeft voor de economie in de Noordkop en niet alleen maar linkse plannen heeft, zoals door GroenLinks wordt verwoord.
Een warm mens met humor
Zichtbaar is en helder in zijn woorden en voor zijn daden staan. Een man/vrouw met een persoonlijk lef en ook staat voor de bewoners van de
provincie
Zoek iemand die kan verbinden, mensen op een lijn krijgen zoals eberhard van der laan van amsterdam dat kon!
Vrouw
Bekend met de regio in al haar facetten
Hard werkend persoon die hart heeft voor noord-holland
Iemand die iets doet, behalve veel praten. Bijvoorbeeld ingrijpen bij het drama Leeghwaterbrug
Oprecht en eerlijk persoon
Liefst een man die tussen de provinciebewoners staat.
Eerlijk
En doortastend persoon die dingen voor elkaar krijgt!
Bij voorkeur een vrouw
Eerlijk en transparant.
Geen bobo
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iets vernieuwender mag wel
Dat hij/zij professioneel te werk gaat en oog heeft voor alle kenmerken die Noord-Holland zo mooi maken.
Vrouw
Open eerlijk
Graag een vrouw
Goed bestuurder
dat hij/zij duidelijk en open communiceert en problemen vanuit meerdere oogpunten kan bekijken, rekening houdend met de gevolgen van een
beslissing voor alle partijen , zowel op korte als op langere termijn.
Heel deskundig, professioneel en benaderbaar
Era right g. Betrokkenheid en eerlijkheid
Zichtbaar zijn
Luistert naar wat er speelt bij de bevolking
Mensenmens
Dat hij of zij integer is
Vrouw
Eerlijk en transparent
Zichtbaarheid en duidelijk
Betrouwbaar
Dat hij/zij het provinciale beleid en belang aan alle burgers op een heldere manier kan uitleggen en verdedigen.
Zichtbaar zijn en het woord van het volk vertegenwoordigen.
Dat hij of zij een goede vertegenwoordiger is van de provincie
betrokken persoon
Betrouwbaarheid en transparantie
Dat het iemand is met een duidelijk beeld voor wat nodig is in de provincie met meer oog voor buiten Amsterdam en Haarlem , want dat wordt
vaak vergeten.
Dat hij of zij écht het gezicht is van Noord-Holland. De CdK mag dus goed zichtbaar aanwezig zijn.
Eerlijkheid + transparantie
Betrouwbaar
dat hij/zij een boegbeeld is voor alle inwoners van Noord-Holland.
dat hij / zij vriendelijk is en makkelijk is in de omgang met mensen, oog heeft voor alle mensen en boven de partijen staat, maar ook visie heeft!
Iemand die echt geschikt is voor de functie en geen mislukkeling uit de landelijke politiek die weer een baantje nodig heeft.
Dat hij niet links is.
een sterk en eerlijk bestuurder boven alle partijen
een man of vrouw met Noord-Hollandse nuchterheid.
Persoonlijkheid. Eerlijk. Zichzelf zijn Boven de partijen staan. Geen treuzelaar
Hij moet op de hoogte zijn van wat er speelt en voor ieders belangen opkomen
Toegankelijk, vriendelijk, dichtbij de bewoners en bedrijven. Relatief jong, enthousiast en een ambassadeur voor Noord-Holland, ook in de
provincie zelf
Als het maar geen handjeklap functie is. Iemand die die positie krijgt omdat hij minister is geweest. Kijk eerst naar feitelijke kwaliteiten.
Een samenbinder die een goede sfeer en onderling vertrouwen in GS en PS borgt om zo te komen tot goede reslutaten.
Geen corruptie, ziet wat er leeft onder de bevolking, laat zich duidelijk horen. Geen persoon uit politiek kartel.
Dat hij integer is en keihard werkt voor alle inwoners van NH.
Dat het een goede bestuurder is.
Echt hart heeft voor de bewoners van de delen en steden. Zich goed verdiept in de problematiek. Dit heb ik gemerkt bij de voorganger. Die als
een boeman de regeltjes en wetten die werden overtreden door de gemeente probeerde af te treffen ,zonder te kijken naar de achterliggende
redenen waarom dit werd overtreden. Voorbeeld is dat in kustdorp zomerhuisje scheiden bewoond als permanent e bewoning.is verboden, de
onderliggende reden is dat gewone huizen worden gekocht om als vakantiewoning te verhuren en de jongeren wel moeten uitwijken naar
zomerhuisjes. De wethouders waren bang voor zijn sancties , ik vond dit echt een zeer slechte bestuurder, die alleen de regels wil opleggen
zonder naar de onderliggende oorzaken te kijken en te helpen om deze op te lossen.
Eerlijk, oprecht, die zichtbaar is als het erop aan komt. Weet wat er speelt in de provincie en dit weet te "verdedigen" in 'Den Haag" of "Brussel.
Eerlijkheid, openheid en daadkrachtig.
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Goede bestuurder en moet open staan voor alle culturen in de samenleving. Moet begrip hebben en moet kunnen omgaan met verschillende
standpunten en meningen. Moet wel iemand zijn na een uitgebreide discussie knopen doorhakt.
op de achtergrond voor de belangen van de provincie opkomt.
Een bestuurlijk mensenmens
Denkt modern, in nieuwe mogelijkheden, is bereikbaar, ook voor gewone mensen.
Dat hij/zij boven de politieke staat. Kan dus ook iemand zonder lid van een politieke oarij zijn.
ervaring en opleiding
dat het geen blanke man is maar een vrouw of iemand met een niet westerse achtergrond. Diversiteit.
bestuurlijk zwaargewicht
Dat deze persoon de kunst heeft om te luisteren naar wat er echt leeft onder de bevolking. Dat het niet bij mooie woorden blijft,maar ook iets tot
stand brengt,en niet om de brij heen draaid. En noord-holland,is niet alleen Amsterdam !
't moet een man/vrouw van 't volk zijn.
Kennis van zaken en veel connecties.
Oog voor de kleinere kernen
Betrokken persoon met ervaring, niet bang om veranderingen door te voeren
Betrouwbaar en ervaren persoon, welke zelf affiniteit heeft met Noord-Holland en betrokken is. Uiteraard moeten de belangen van alle groepen
zoveel mogelijk worden behartigd maar de commissaris moet ook beslissingen durven nemen (en niet alles via de gebaande wegen laten
verlopen als er nood is aan verandering)
Boven de partijen staand!
Onafhankelijk van een politieke partij. Geboren Noord-Hollander. Monarchist.
Dat hij de balans in de provincie bewaakt tussen natuur, wonen en werken, waarbij nadrukkelijk ook naar de belangen van de haven en industrie
gekeken wordt.
Dat het belang van alle bewoners (dier/mens/natuur) zwaarder laat meetellen in zijn haar beslissingen en adviezen dan het korte termijn denken
van het economisch en politiek gewin. Een echte sociaalvaardige ‘samenbrenger’ met oog voor een natuurvriendelijker Noord-Holland
Net als zijn huidige voorganger. Een goed en eerlijk bestuurder. Die eerst aan de provincie denk en dan pas aan zich zelf. Goed mee denkt !
Openstaan voor de BURGER, luisterend oor. Naar probleemstellingen kijkt.
Een sterk bestuurder met een hart voor Noord-Holland. Iemand die staat voor de provincie. Een boegbeeld.
dat hij/zij het gezicht is voor de hele provincie
een persoon met een blik op een duurzame toekomst die actief handelt.
Dat de CK er is voor onze provincie zowel voor de inwoners als de bedrijven intern als extren
Ik heb bewust mijn stem in het midden van alle gewenste eigenschappen, vaardigheden etc. uitgebracht. Het lijkt erop dat u ervan uitgaat, dat
de diverse eigenschappen, vaardigheden etc. diametraal staan op elkaar. Volgens mij moet de CdK juist in min of meerdere mate over al deze
eigenschappen, vaardigheden etc. beschikken. Het is een zéér eervolle én uitermate belangrijke functie en alleen de allerbeste der besten is
daarom daarvoor geschikt. Een in alle opzichten evenwichtige persoonlijkheid is de enige persoon, die daarvoor geschikt is. Ik wens de
selectiecommissie alle wijsheid toe om de meest geschikte persoon te selecteren.
Niet alleen een bestuurder maar ook ervaring in het bedrijfsleven.
is eigenlijk als bovenstaande vragen. De vraagstelling is feitelijk onjuist: er valt niet te kiezen uit de uitersten. Het hadden aparte vragen moeten
zijn met een te kiezen cijfer voor de mate van gewenstheid.Wat voor kleine organisaties wel van belang is, is goede benaderbaarheid en
aanspreekbaarheid (vooral ook buiten Haarlem!). Netwerken/contact zoeken bij ''evenementen'', ook al wordt dit wel gemeld, is niet mogelijk
daar ''hoge heren'' onderling in gesprek de beschikbare tijd vullen. Dat moet anders!! Groet, St. Randstad - Tram
Integer integer integer
Het een betrokken en deskundig persoon is doe wat heeft met de regio waar hij/zij verantwoordelijk voor is, maar wel met ruime blik naar andere
gebieden en gedachtes
Dat hij een nuchtere blik op de toekomst heeft en menselijke maat hooghoudt
Dat de CdK open, benaderbaar, en meer outgoging is naar gemeenten in de Provincie. Niet alleen zichtbaar is bij de discussie over
schaalvergroting. Zich bindt aan de historie en cultuur van de provincie Noord-Holland.
Moet integer en betrouwbaar zijn.
- niet te lang aan de 'macht' mogen ruiken… - een kring van burgers om zich heen verzamelt als klankbord
te bevorderen dat NoordHolland een nationaal, Europees en mondiaal voorbeeld wordt in een voortrekkersrol mbt het verwezenlijken van
klimaat- en milieudoelstellingen
Dat deze betrokken is vanuit zijn/haar hart bij zaken die spelen in Noord-Holland. Hij/zij praat even gemakkelijk met een boer uit de kop van
Noord-Holland over problemen met land/oogst/regels als met een ceo van een groot bedrijf zoals Nuon als met een gewone burger zoals ik die
het beste voor heeft met zijn/haar leefomgeving.
Beperking taken provincie doorvoeren (gelet op Omgwet, MRA...); meer dienstbaarheid richting gemeenten, MRA, regio’s...
Het mag wel eens een keer een vrouw zijn!
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iemand die goed kan luisteren en aanspreekbaar is. Niet iemand in een ivoren toren. Iemand die weet wat er leeft.
Eentje die eerlijk is de waarheid spreekt die absoluut uit het bedrijfsleven moet komen uit een bedrijf dat dankzij haar/hem/het op topniveau
meedraait. M.a.w. geen ervaring politicus want die zullen zeker niet aan deze voorwaarden voldoen. Ik ben bij uw vragen helaas verplicht iets in
te vullen echter een aantal vragen heb ik als absolute onzin ervaren
Een bevlogen bestuurder met hart voor de provincie en haar inwoners die bindt, bloeit en bouwt
Dat hij staat voor zijn verhaal, empatisch en communicatief sterk is en op eenvoudige wijze, in korte zinnen, een moeilijk onderwerp kan
toelichten.
Dat budgetten worden beheerst en verantwoord
dat hij of zij durf uitstraalt naar een nieuwe aanpak, voor echte duurzame ontwikkeling!
Hart voor de zaak
Dat zij of hij de samenwerking zoekt met andere provincies. Uiteindelijk is deze bestuurslaag overbodig.
Dat hij betrouwbaar is en staat voor de mensen.
Oog voor mobiliteit en bereikbaarheid belangrijk in onze drukke provincie
Dat hij of zij voldoende tijd heeft om deze eervolle functie uit te oefenen Dus geen nevenfuncties die niet bij het ambt horen
Een onbesproken gedrag hebben en goed kunnen luisteren naar behoeften in de omgeving. Onpartijdig zijn is ook van belang. Man of vrouw doet
niet terzake als hij of zij maar deskundig kan optreden
Verbinder, compromissen sluiten
Luisteren naar de bevolking en zeker naar het landelijk gebied
Eerlijkheid, mensen in hun waarde zien en diplomatie
Dat hij of zij niet alleen naar de stad kijkt.
Eerlijk en direct, recht door zee. Taalgebruik dat iedereen begrijpt
Dat hij oog heeft voor alle burgers. Dat hij weet wat er leeft, goed kan luisteren, daar iets meedoet en alle belangen tegen elkaar afweegt.
Dat zij altijd gaat voor verbondenheid.
Dat het geen bejaarde is maar een frisse veertiger die weet wat er leeft en speelt in de samenleving
een man is met kwaliteiten en zich niet ophoudt met achterkamertjes politiek.
Eerlijkheid en oog hebben voor de schoonheid en fragiliteit van deze planeet, land en provincie Noord-Holland!
Het liefst een kopie van Johan Remkes.
Dicht bij de mensen
Menselijkheid, niet afstandig, zeggen wat gezegd moet worden en misschien niet altijd diplomatiek
Zichtbaar en herkenbaar voor Noord-Holland, belangen behartigt van en voor NH.
Eerlijkheid, betrouwbaarheid en kundigheid. Graag iemand die er zit o.b.v. kwaliteit i.p.v. "Deze partij is aan de beurt om iemand te leveren".
Betrouwbaar en eerlijk Een mensenmens
Dat hij vooral het behoud van schoonheid van platteland en stad belangrijk vindt en niet alleen aan geld denkt. Wel een liberaal, maar geen neo
liberalist.
Dat hij/zij luistert naar inwoner en dan pas een besluit neemt
Dat hij of zij de afstand verkleind tussen de provincie en haar inwoners!
Hij vertegenwoordigt zijne majesteit. Hij moet zijn taken dus op de waardige en oprechte wijze uitvoeren die onze Koning toekomt.
meer van zijn werk laten zien
Dat zij/hij beschikt over goede leidinggevende capaciteiten en doorpakt waar gemeenten er onderling 'n potje van maken.
Steunt het beginsel dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers moet staan. Stopt de gemeentelijke herindeling.
Eerlijk over alles. Open naar iedereen. Oog voor iedereen
Eerlijk, betrokken en verbindend
Dat hij of zij geen ex politicus is die een baantje krijgt. Is hoop alleen dat het niet Pechthold wordt. Zelf ben ik een voorstander van een vrouw ,
als die er zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar Jaap Bond
Dat hij/zij vernieuwend en authentiek is.
Kent de provincie tot in de haarvaten en streeft altijd naar verbinding boven status.
dat hij openstaat voor feedback van vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
politiek neutraal en een mensen mens
dat het een vrouw is. En dat zij het beste voorheeft met alle inwoners van Noord-Holland. Vooral de zwijgende meerderheid!
Dat hij boven de partijen staat en in (crisis) situaties waarin een beroep op hem gedaan wordt, in staat is om met oog voor de belangen van
burgers knopen door te hakken.

24/46

Een toegankelijke persoon die de politieke bestuurslaag in de vingers heeft, Noord-Holland meer op de kaart zet door naar buiten te treden en
een duidelijke mening verkondigt.
Dat hij ook goed oog heeft voor noord Holland noord met alle facetten
Goede regionale samenwerking en afstemming
Niet bang
Infrastructuur op 1
Dat hij/zij een belangrijke bijdrage levert aan de inwoners van Noord-Holland.
iemand die ook zakelijke achtergrond heeft en niet altijd in de politieke sector werkzaam is geweest, een leeftijd tussen de 40-55 jaar en niet
wordt benoemd vanwege politieke vriendjes of als afsluiting van een politieke carriére.(zie destijds benoeming van een PvdA kamerlid tot cdK van
Drenthe) m/v moet mogelijk zijn.
Dat hij goed past in het team van de Gedeputeerden.
ik vind het belangrijk dat het een vrouw/man is die een visie heeft voor de langere termijn. Iemand die het milieu dus het klimaat als de grootste
uitdaging ziet! We hebben genoeg en moeten leren accepteren dat minder voldoende is t.b.v. het leven op aarde. Meer aandacht voor het
welzijn/klimaat ipv de te grote focus op de economie, stappen durven nemen.......een ziener!!!!
dat hij/zij een voorbeeldfunctie heeft met navenante reputatie en woont in onze provincie.
Alsjeblieft geen afgedankte politicus uit Den Haag en als het even kan een vrouw.
Een eerlijke sympathieke man/vrouw die weet wat zijn/haar taken zijn. En zeker een hart heeft voor Noord-Holland
dat hij/zij weet wat er speelt in de Noordkop, maar beslissingen niet te lang uitstelt, zodat plannen direct uitgevoerd kunnen worden.
Een betrokken en vooruitstrevend persoon !
Het zwaartepunt van de provincie ligt op de metropool. Het gebied boven de lijn Alkmaar - Hoorn voelt zich vaak vergeten door de bestuurders.
Wij hebben in deze regio grote behoefte aan bouw van woningen. Alles met respect voor de omgeving. Geef ons hier de ruimte. Anders gaan we
ons eigen krimpgebied faciliteren. En juist hoe in deze regio is een grote diversiteit aan bedrijvigheid.
Iedereen zijn belangen goed in de gaten houdt
Dat hij/zij zich voldoende laat informeren over de belangen in de diverse regio's.
Dat hij verbinding kan maken tussen bestuurder en burger
Integer en vriendelijke uitstraling
Dat zij haar werk goed doet. Het zou leuk zijn als het een vrouw of iemand met een niet-Nederlandse achtergrond wordt.
Dat het een vrouw met visie is, die alle partijen daarin kan meenemen.
Een voorstander van samenvoeging van provincieen tot 4 landsdelen.
Dat hij of zij een open, evenwichtig en stimulerend persoon is die zich dienstbaar opstelt voor Noord-Holland en al haar inwoners
De Commissaris is op de hoogte van de belangrijke zaken die spelen in de provincie. Stimuleert zijn medewerkers om beslissingen te nemen.
Voorkomt lange beslis termijnen. Zorgt voor Actie bij zijn medewerkers. Hakt knopen door.
een dame van niet westerse kom af zou een welkome verandering zijn
Dat dit een vrouw is na zoveel mannen
zichtbaar aanwezig, maar bedachtzaam en weet de wet naar den haag
Een eerlijke persoonlijkheid met oog voor een leefbare woonomgeving en werkomgeving. Deze persoon durft leefbaarheid voor mens, dier en
natuur én economisch belang in afweging te nemen. De balans daarin opmakende samen met alle belanghebbenden.
Dat het een kundige, warme persoonlijkheid is. Bij voorkeur een vrouw.
natuur en mileu geen VVD
Dat zij een goed netwerk heeft in Den Haag en dat inzet voor onze provincie
Is iemand die een verbindende factor is, een bruggenbouwer. Bereikbaar is voor de burger en open staat, om indien nodig, in actie komt. De
provincie Noord-Holland goed vertegenwoordigd in Den Haag en in Brussel.
heb ik bovenstaand weergegeven, Remkes is in mijn ogen in zijn tijdsperiode.. een goede CdK geweest.
Deskundig bestuurder en betrouwbaar ,knopen kan doorhakken.

voorkeur een VVD

Dat het een jonge ambitieuze m/v is , en niet iemand die als beloning door een partij ergens als com. wordt weggezet .
Dat hij ook aandacht en structuur eist aangaande duurzaamheid en ruimtelijke ordening. De stukken land tussen de steden worden voortdurend
aangevallen door hier en daar een klontje gebouw, zodat het hele landschappelijke uiterlijk verpest raakt.
De huidige commissaris heeft denk ik zijn werk goed gedaan. Een verbetering zit hem misschien in ..een beetje meer empathie!
Geen stoffige bestuurder die vanuit hogere regionen ergens een plekje moet krijgen, een frisse wind!
De beste kandidaat. Zichtbare en goede bestuurder die de onafhankelijke leiding geeft aan de PS.
Zichtbaar voor de bevolking, die duidelijk de belangen van de burgers behartigt
Dat het deze keer een vrouw is!
Iemand die opkomt voor de belangen van Noord Holland, integer, besluitvaardig, emphatisch en flexibel. Toegankelijk en zichtbaar. Een
bestuurder om trots op te zijn.
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Dat hij duidelijk is in uitspraak en de woorden goed kan weerleggen. Met andere woorden : Een Mark Rutte figuur.
Iemand die zijn voeten stevig op de trappers zet
een 'echte' noord-hollander is
Een kundig bestuurder in plaats van een uitgerangeerd tweede kamer lid of minister
Integriteit, vermijden van iedere schijn van belangenverstrengeling en baantjesjagen, goed kunnen luisteren, zoeken naar overeenkomsten in
plaats van verschillen, en oog hebben voor alle groepen, ook als die niet vooraan staan of soms negatief in beeld zijn.
Dat het een vrouw is
Betrouwbaar en een luisterend oor
Dat hij of zij stevig en rustig genoeg is om in een eigengereide provincie als Noord-Holland de boel bij elkaar te houden. Veel bestuurlijke ervaring
dus en echt boven de partijen kunnen staan.
- dat hij/zij zich inzet voor een klimaat neutraal Noord-Holland, op een zo'n kort mogelijke termijn. - dat hij/zij problemen structureel oplost, dus
naar de langere termijn kijkt en niet gaat voor 'quick wins'. - dat hij/zij boven de partijen staat. - dat hij/zij luistert naar wat er speelt in de
provincie. - dat hij/zij een geweten heeft.
dat hij rekening houdt met alle afkomsten en open en eerlijk is. En die mij uitnodigt voor zijn officiële insallatie:)
dat hij/zij vooral opkomt voor de belangen van bewoners en niet alleen voor de belangen van bedrijven
Een goede bestuurder die boven alle partijen staat.
Een persoon die vertrouwen uitstraalt en altijd eerlijk is ongeacht of iets goed of minder goed voor een gemeente kan uitpakken maar zeker om
de burgers van Noord-Holland geeft!
Dat het een betrokken en ook ook voor de oudere mens heeft en op microniveau werkt
ruime bestuurlijke ervaring en overwicht
Geen top down bestuurder. Een charismatische persoon die zichtbaar is en oog heeft voor alle partijen. Een bestuurder die open staat voor
democratische vernieuwing, de nieuwe omgevingswet en eventuele experimentele veranderingen. Een bestuurder die inwoners, bedrijven en
maatschappelijke instanties uitdaagt om mee te denken en mee te praten, in plaats van iets op te leggen. Samenwerking staat centraal, er wordt
gekeken naar kansen en oplossingen ipv het strakke keurlijf aan regels.
Integere bestuurder met een heldere visie op de toekomst van de provincie.
een vrouw
Iemand die niet met alle winden mee waait en oog heeft voor de lange termijn
Iemand uit het bedrijfsleven is, weet wat belangrijk is in de provincie.
Dat hij of zij jong van geest is en een duidelijk visie op de toekomst van de provincie heeft
Dat het een persoon is met charisma en een mensen mens. Die handelt volgens het doel van de wet en zich niet verschuilt achter de regel van de
wet. Kortom iemand die durft te handelen.
Dat het iemand is die houdt van Noord-Holland en dat ook uitstraalt.
Een ervaren bestuurder die de provinciebelangen dient
Behulpzaam zijn
Dat deze een brug weet te slaan tussen zijn burgers aan de ene kant en de (inter-)nationale politiek aan de andere kant. De commissaris moet
weten wat er in Noord-Holland speelt, op alle niveaus, en als gezicht van de Provincie zichtbaar zijn in woord en daad. De nieuwe commissaris is
een goede ambassadeur van de Provincie, naar binnen én naar buiten toe.
Betrouwbaar, betrokken, tussen de mensen en kunnen omgaan met diverse belangen
het besef dat de provincie een ondersteunende, faciliterende rol heeft voor regionale en gemeentelijke belangen, en niet de beterwetende
regenteske rol
Niet een schijnheilge, liegende, bedriegende meeloper en kontenlikker van het tuig in Den Haag. Dus ook geen persoon die, net als iedereen, het
zogenaamd het beste voor heeft. kortom, iemand die doet wat hij/zij zegt en blijft bij zijn/haar standpunt. Wat er ook gebeurt.
Empathisch, creatief en heeft gevoel voor diversiteit. Vindt een duurzame toekomst belangrijk en is bij voorkeur een vrouw.
Op het moment dat de functie wordt bekleed partijloos besturen totdat de functie wordt neergelegd. Waar de kennis mist mensen van de
praktijk inhuren en geen adviesbureaus die teveel vragen
Een man voor stad én platteland. Een stabiele factor met respect voor de provincie en inwoners. En man die begrijpt hoe het is en de provincie
behoud op zijn mooist.
Dat dezs openstaat voor de burgerij en te vertrouwen is. Gemaakte afspraken evalueren! En waarnodig aanpassen.
Fietsvriendelijk. Kijkt verder dan Haarlem. Laat provinciale bestuursleden en ambtenaren optimaal functioneren.
Een commissaris die op de achtergrond zorgt dat alles goed en duidelijk verloopt, zonder al te veel politieke poespas.
Dat hij verbindend is naar het lokale bestuur, maar deze ook kan meenemen in verandering.
weinig
dat de CDK de bestuurlijke samenwerking tussen provincie, regio en gemeente versterkt en een 'gezicht met status' is naar buiten toe.
Open, eerlijk en transparant met kennis van de bestuurlijke omgeving.
Dat hij mede stimuleert dat de provincies worden opgeheven.
stabiele factor
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Dat hij uit Noord Holland komt en daar bestuurlijke ervaring heeft. Niet iemand uit Den Haag
Dat hij vragen over de commissie stiekem niet ontwijkt en zelfs een discussie over kustveiligheid durft te beantwoorden.
Eerlijkheid ! Geen leugens en gekronkel, zoals in de huidige schandalige gewoontes in Den Haag. Een niet-politicus dus.
goede bestuurder die niet bang is om flinke stappen te zetten op gebied van huisvesting (ruimtelijke ordening) en vergroening
Dat ik als Noord-Hollander de CvK kan worden zonder politieke verbintenis. Zo blijf ik neutraal en sta ik boven partij politieke
standpunten/programma's Gaarne wil ik de sollicitatie procedure van u ontvangen.
Dat hij niet gevoelig is voor modieuze jeuktaal als diversiteit en multiculturaliteit, dat hij uitdraagt dat immigranten zich moeten aanpassen, dat
hij niet meeloopt met de klimaatreligie en andere modieuze onzin.
Iemand met een visie die verbinding kan maken die burocratie tegen gaat en onzin van belang kan relatievere in grotere plan matige aanpak.
Geen waan van de dag man/vrouw. Buitenlandervaring!
Dat deze vergaande besluiten niet uit de weg gaat, en daardoor een duidelijke visie heeft voor de provincie. Ik acht het van belang dat de nieuwe
cdK niet alleen de belangen vertegenwoordigt van de randstad-gemeenten, maar ook die van de kleinere en plattelands gebieden.
dat hij de belangen van de provincie boven die van het land stelt.
Transparant, open en betrouwbaar.
Dat hij de provincie goed promoot, zowel de steden als de dorpen. Bestuurlijk ook sterk in zijn schoenen staan.
dat zij/hij zeer alert is op het milieu
Dat hij/zij boven de partijen staat; verstand heeft van en kan omgaan met de diversiteit aan culturen in Noord-Holland.
CDK moet verheven zijn boven alle partijen, vertrouwen herwinnen van de bevolking en gespeend zijn van populistisch gebral, want dat doet Den
Haag al.
Dat hij/zij zich ook laat zien bij de inwoners en niet alleen een bestuurder is.
Dat zij Integer, verbindend, en informeel is
oog voor goed onderwijs (ook voor laaggeletterden), hart voor inclusiviteit. en het besef dat zorg voor milieu & klimaat geen linkse hobby is, maar
een noodzaak voor het voortbestaan van alle mensen.
dat hij/zij eerlijk en van onbesproken gedrag is en zich niet laat leiden door multinationals of andere buitenstaanders die een bedreiging vormen
voor de eenheid in de provincie.
Betrokkenheid bij bewoners en milieu en niet zijn kop laten hangen voor partij en eigen belang
Dat hij/zij weet wat er speelt in Noord Holland, écht naar mensen luistert en betrouwbaar is. Geen "om dingen heen praten" maar duidelijk en
eerlijk. En ik hoop dat diegene deze baan met plezier zal gaan vervullen.
Betrokken moet hij/zij zien.
Simpelweg: rekening houden met de wensen van de burgers en niet de landelijke politieke voorkeuren !!!!
Dat het een persoon is die in elk geval de belangen van de inwoners belangrijker vindt dan zijn/ haar eigen belang en goed luistert naar wat de
inwoner van Noord-Holland wil
Discrimineert geen PVV politieke meningen (art. 1 gw) en beschermt Noord-Hollanders tegen ISlamisering. Het zal daarom goed zijn als het
iemand van de PVV gaat worden.
visie op een groene en duurzame toekomst voor Noord-Holland
Heeft strategisch inzicht en hakt knopen door
Dat zij open en eerlijk is en voor iedereen toegankelijk is.
Een representatief persoon die deuren open krijgt die voor anderen gesloten blijven
Wat te denken van de ontsluiting van de Noordkop, er vallen nog steeds doden op de N9, N99 en alle andere N wegen in de noordkop. niemand
die het zich ook maar 1 minuut interesseert wat er boven Alkmaar gebeurt.
dat hij goed kan luisteren naar de verschillende standpunten en er zorg voor draagt dat er met respect naar elkaar geluisterd wordt.
Iemand die niet vanuit ego motieven voor deze functie kiest maar die oprecht geïnteresseerd is in de inwoners van Noord Holland en écht iets
voor hen wil betekenen. Dus niet uit het old boys netwerk en niet vanwege de status, en wél vanuit het hart (en ziel) verfrissend en met lef iets
moois willen neerzetten.
Een integer en ervaren bestuurder, die het klappen van de zweep kent. Iemand, man/vrouw, die de belangen van de inwoners van Noord-Holland
op alle niveaus behartigt. Iemand die oog heeft voor democratische vernieuwing, die de boel bij elkaar houdt en waar je op kunt bouwen.
Ik zoek een open en toegankelijke bestuurder met hart voor onze provincie. Die de schoonheid ziet en behoudt wat behouden moet worden,
maar die ook open staat voor verandering en vooruitgang waar dit nodig en mogelijk is!
Dat zij of hij er voor heel Noord-Holland is, niet slechts voor Amsterdam en periferie.
dat hij/zij stopt met die fusie-onzin vwb. Wijdemeren dat dat een onderdeel moet worden van Hilversum
Open staan voor Jan en Alleman
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Ik ben van mening dat onze kandidaat ( man/vrouw bij gelijke kwaliteiten gaat mijn voorkeur naar een vrouw uit) beschikt over een ruime
bestuurlijke en/of politieke ervaring en de weg weet in de Noord-Hollands gemeenten, provincie en Den-Haag, hij/zij is terughoudend met het
aannemen van nevenfuncties, het vervullen van de nieuw te benoemen commissaris is immers een full-time baan, eventuele nevenfuncties
moeten het belang van Noord-Holland ten goede komen. Hij/zij heeft kennis van openbare orde en veiligheid, is een bruggenbouwer die
verschillende meningen en mensen bij elkaar kan brengen, is integer en betrouwbaar, hij/zij kan goed luisteren en is voor iedereen goed
benaderbaar. Als boegbeeld van Noord-Holland is hij/zij een ambassadeur waar de inwoners van Noord-Holland trots op kunnen zijn, hij weet na
een korte inwerkperiode goed wat er leeft in Noord-Holland, hij/zij inspireert anderen en straalt enthousiasme vertrouwen en gezag uit. , hij/zij
bewaakt de strekking en kwaliteit van de besluitvorming en zorgt dat de inwoners bij de besluitvorming worden betrokken. Als commissaris is
hij/zij vernieuwend en weet draagvlak voor verandering te krijgen.
Dat hij/zij bestuurlijk goed uit de voeten kan en actief met de provincie "meedenkt". Iemand die verder kijkt dan de partij waaruit zij/hij
voortkomt.
weetjewel , dinges, X-factor
Vrouw, ervaren bestuurder, uit provincie NH afkomstig, open communicatie
dat hij of zij een integer bestuurder is met respect voor democratie en geen uitgerangeerde politicus die aan een baantje geholpen moet worden.
Mensen-mens, diplomatiek, charismatisch, oog voor detail, verbinder, zoekt concensus, hakt knopen door.
Dat zij/hij de waardes van het platteland en natuur koestert, creatief meedenkt met het oplossen van het woningbouw en infrastructuur dilemma
dat hij/zij oog heeft voor de duurzame ontwikkeling van de provincie Noord-Holland.
Dat hij niet een fusie door duwt van Laren-Blaricum en Huizen terwijl daar geen enkel draagvlak is onder de bevolking. DAT MOET
DOORSLAGGEVEND ZIJN 1
Dat hij de verdeeldheid van de nieuwe gevormde Gemeentes ... ( te groot ) weer tevredenheid schept voor al zijn bewoners
Betrokkenheid bij natuurbehoud en overleg met natuurbeheer instanties.
De commissaris houdt afstand van populistische uitspraken en standpunten en richt zich op een lange termijn visie. Draagt een lange termijn
visie uit voor platteland, natuur, zee, dorp en stad. Draagt bij in de verstandhouding om de verschillende partijen te laten samenwerken. Houdt
mensen aan hun afspraken. Rekent onderhoud en verwijdering van producten, installaties en instanties mee in de offertes en houdt men
hieraan. Stuurt gemeente en provincie aan om slim, langetermijn en duurzaam met geld om te gaan
sociaal, integer en oog voor iedereen op elk niveau van de maatschappij
geen politicus maar gewoon een betrokken noord hollander
kunnen samenwerken met diverse groepen en individuen.
En staat boven de gemeenten in deze provincie en voert een krachtig beleid, niet gehinderd door partijpolitieke belangen
integer
Ik wens en hoop dat zij/ hij midden in de samenleving staat en op de hoogte is van wat er leeft en speelt in de provincie maar ook bij de burger.
Dat hij/zij zichtbaar is. Niet alleen oog heeft en aandacht heeft voor economisch belang ondernemers en zaken, ontwikkeling, infrastructuur,
duurzaamheid, dreiging en veiligheid, voor diversiteit en onderlinge consensus maar ook in gelijke delen een lans breekt en pal staat voor kunst
en cultuur in de breedste zin van het woord. (beeldende kunst, muziek, theater, kunst in de openbare ruimte, literatuur etc.). Zonder cultuur
geen evenwichtige samenleving immers.
Weten wie hij of zij is. Laat zich zien en is betrokken bij de provincie. Loopt niet alleen de feestjes af maar is er op de juiste momenten. Is een
harde werker die niet van teuten houdt!
Dat hij of zij mensenkennis heeft en integere burgemeesters benoemt.
Dat hij of zij het werk met voldoening en passie kan uitvoeren.
Dat het iemand is die boven de partijen kan staan.
Het hebben van gezond boeren verstand
Loyaal aan NL
Dat hij/zij een goede verbinder is.
Dat zij een vrouw is. Volledig integer. Oplossingsgericht. Aimabel in de omgang
open, eerlijk, integer, luistert, benaderbaar, deskundig, betrokken en ... (is allemaal vanzelfsprekend)
Eerlijk, betrouwbaar en toegankelijk voor alle mensen.
hij geen gebruik van software die
afspiegeling van een divers en inclusief NoordHolland - omdat ook anderen het fijn vinden zich te herkennen, verlang ik naar wat anders dan de
witte heteroman van middelbare leeftijd
beste kandidaat niet automatisch baan verdelen aan politicus die graag iets anders wil (bijv. ex-minister die nu in TK zit, wethouder die niet meer
in college zit etc.); hoewel ik lid ben van een politieke partij vind ik toch dat partijpolitiek lidmaatschap niet moet tellen
Dat zij een mooie uitstraling heeft en dat zij ook emotionele betrokkenheid voelt met Noord-Holland!
Dat alles doet in het belang van de echte Noord Hollanders!
voorkeur voor een vrouw
contact met de burgers en met de religies als bindmiddel in de samenleving
Dat hij geen lid is van de grootste partij (nu VVD), want dat geen een onbalans in college en relatie met PS.
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een mensen mens, bruggenbouwer en de provincie op een heldere manier bestuurd. Op komt voor de belangen van de bewoners van de
provincie, cultuur en maatschappelijke organisaties een warm hart toedraagt.
dat hij/zij van buiten de politiek komt
een bestuurder die bereikbaar is voor een ieder. een bestuurder die weet wat er in Noord Holland leeft en zich ook laat zien en informeren.
... dat hij zijn 'satellieten' de plannen voor de provincie van het begin af aan objectief blijft toetsen aan veranderen de omstandigheden. Een
houtskoolschets van 20 jaar geleden kan vaak al volkomen achterhaald zijn. Het verdient ook aanbeveling om steeds terugkerend een
kosten/baten analyse te blijven maken. Het geld van de provincie moet optimaal besteed worden aan projecten die voor de inwoners een groot
en positief verschil maken.
Dat hij opkomt voor de belangen van alle inwoners van zijn provincie en niet doet aan vriendjespolitiek
diplomatiek en bedachtzaam
eerlijk en duidelijk.
Affiniteit heeft met verduurzaming en circulariteit
dat een vrouw is!
Eerlijk, loyaal, betrouwbaar
Doorpakken op gemeentegrens overschrijdende projecten zoals light rail, natuurgebied verbindingen.
integer, onbesproken, oprechte en gepassioneerde inzet voor de publieke zaak
Dat hij of zij de toekomst van de kleine gemeente in stand houdt, groter is niet beter kijk naar andere fusies zowel bij scholen bij bedrijven kijk
naar de Buch luister en kijk naar de ambtenaar en de bewoners de economie werkgelegenheid het eigen gezicht en aanzien van het gebied waar
zij in leven. Kijk en luister niet alleen naar wat de politiek vindt, wat men financieel wil of denk dat goed is. zijn leven daar niet hun leven lang.
Dat zij jong is en midden in de maatschappij staat.
dat hij of zij oog heeft voor onze monumenten. Die bepalen immers het gezicht van de Provincie. Vooral de Westfriese zeedijk (nr 1 op de
Provinciale lijst) verdient aandacht, maar verder ook de vele molens, kerken, NH stolpboerderijen verdienen gemeende Provinciale steun.
Minstens zo belangrijk is dat hij/zij zich inzet voor het behoud van zelfstandigheid van schijnbaar kleine gemeentes. Een gemeente als de onze
(Langedijk) heeft veel kracht en een goed ambtelijk apparaat en verdient dat de naam Langedijk als gemeentenaam overeind blijft.
Dat hij zeer deskundig is en bijzaken van hoofdzaken kan onderscheiden. Moet met z'n tijd meegaan. Hij moet zeer goed de weg weten in Den
Haag en Brussel
Een goede bestuurder die gedeputeerden bij belangrijke beslisingen durft te wijzen op de belangen van vooral de inwoners van de provincie en
de belangen van de provincie durft te behartigen bij alle organisaties in en buiten de provincie.
Heeft aanzien en mooi boegbeeld voor de prachtige provincie
zet zich in om de beklemmende bestuurscultuur te veranderen. Zet zich in voor een groenere en duurzame provincie.
Boven de partijen staan Van mij mag het een vrouw worden.
dat hij met enige regelmaat zijn/haar gemeentes bezoekt. Dat hij/zij weet er speelt in die gemeentes. Die betrokkenheid doet de inwoners goed.
Zo krijgt men respect voor elkaar. Juist nu er zoveel gemeentes samen worden gevoegd of samengevoegd zijn.
dat zij of hij betrokken is, oog heeft voor mensen en wars van partijpolitiek.
Dat hij open, vriendelijk, toegankelijk en en een kundige bestuurder is
Aandacht te hebben voor noordholland boven het noordzeekanaal, gaat voor een goede west oost snelweg verbinding van alkmaar naar zwolle,
drukte randstad te lijf gaat om ook de rest van de provincie aantrekkelijk te maken en zo ook een middel tegen files van noord naar zuid,
aandacht schiphol en overlast, ook voor het gebied nh boven nz kanaal, en inzet om knopen door te hakken en schiphol te verplaatsen,
natuurgebieden schoon te houden, commissaris moet betrokken nh zijn.
Zelf integer en alert op integriteit van medewerkers
Transparant, integer en eerlijk. Moet goed leiding kunnen geven aan het College van Gedepudeerden en aan de gedeputeerde Staten. Zij/hij komt
op voor de belangen van de gehele Provincie Noord-Holland. Hij/zij moet een verbinder zijn en oog en respect hebben voor de individuele
gemeenten.
dat hij een goede band heeft met de lokale bestuurders en beschikt over een groot (politiek) netwerk in de provincie Noord Holland.
Dat het iemand is die voor de functie gaat en niet voor het geld. Een persoon die de weg in Den Haag weet, maar ook voor de burgers
aanspreekbaar is. Bestuurlijke ervaring heeft en boven de partijen staat, waardoor de politieke kleur van ondergeschikt belang is.
Ik zou het liefst een vrouwelijke commissaris zien. Belangrijk vind ik eerlijkheid en betrokkenheid. Iemand met een groot hart voor de provincie.
Die natuurlijke ontwikkeling en milieu in het vizier heeft en toekomstgericht is. Een commissaris die warmte en betrokkenheid uitstraalt dus. En
die oog heeft voor de diversiteit en de daaruit voortvloeiende diverse belangen en wensen.
dat deze persoon bekend is met Noord-Holland en hart heeft voor mensen en voor het behoud van de mooie, toeristische omgeving, historische
en natuurwaarden.
Vanuit Hersenletsel.nl regio Noord-Holland een wens dat onze toekomstige commissaris open staat voor mensen met chronische ziekten
waaronder onze doelgroep Hersenletsel( niet aangeboren hersenletsel). Het onzichtbare zichtbaar maken voor ons allen.
Bestuurlijke ervaring, neutraliteit uit kunnen stralen wanneer partijen tegenover elkaar staan, maar in tijden van crisis daadkrachtig en
empathisch zijn. Een verbinder van alle lagen van de bevolking met alle lagen besturen.
Kijk actief naar eventuele nog mogelijke gemeentelijke herindelingen en regiovorming.
dat zij (hij) vernieuwing en lef in het openbaar bestuur stimuleert, wat ook betekent dat regentesk gedrag van gedeputeerden écht niet meer kan.
Iemand die in woord en daad dicht bij de mensen staat, die kan luisteren en niet bang is om in gesprek te gaan, ongeacht het onderwerp.
Dat hij toegankelijk en daadkrachtig is.
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Geen regent zoals Remkes
Het liefst iemand welke onbevangen aan dit ambt begint en geen doorgewinterde politicus. Beslist niet met een D'66 achtergrond.
Dat hij/zij een groot empathisch vermogen heeft voor alle bewoners van Noord Holland en de functie met veel passie uitvoert. Iemand die
duidelijk zichtbaar is en goed te bereiken is.
Integriteit. Liefst iemand die erg lijkt op Johan Remkes: betrouwbaar, no nonsense, daadkrachtig. En 100% integriteit eisend van de ambtenaren.
dat hij/ zij een verbinder is en geen feodale bestuurder; daar hebben we er genoeg van gehad.
Dat hij of zij heel Noord-Holland vertegenwoordigd en ook daar zichtbaar is. Toegankelijk voor het bedrijfsleven en organisaties. Vernieuwend
werkt om zo de provinciale democratie dichter bij de burgers te brengen dan alleen in het theater op de Dreef :)
een vrouw! Want we zitten nog lang niet op 50% CdK's en er zijn genoeg geschikte vrouwen op dit niveau
Luisteren naar de bevolking, niet naar de bedrijven
Een competent bestuurder met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Recht door zee, geen politieke (machts)spelletjes!
Dat deze de provincie promoot en ook voor een goede samenwerking is met partijen, gedeputeerden en de inwoners van de provincie.
dat de commissaris op zijn Amsterdams met Zaans accent “klaine hoissies” kan uitspreken.
Een persoon met 'natuurlijke' leiderschap en charisma.
Dat hij of zij betrokken is bij de inwoners van de provincie
Dat het geen vrouw is!
Dat zij of hij niet te oud is en goed aan de toekomst van Noord-Holland denkt.
Ik heb momenteel het idee dat de belangen van het deel van Noord-Holland dat boven Amsterdam ligt, minder zwaar wegen dan het het deel
daaronder. Ik zie graag een commissaris die ook in de minderbevolkte gebieden open staat voor wat er daar speelt.
Dat hij luistert naar de wensen van de inwoners van Noord Holland en niet rucksichtloss zijn eigen zijn doordrijft.
Betrokkenheid en deskundigheid
Transparant, eerlijk, benaderbaar. Geen kille en afstandelijke beroeps bestuurder
Luisteren naar en handelen naar de wensen van de gemeenten
Dat ze overwicht, overzicht en betrokkenheid heeft. Zij is oprecht en integer en zorgt voor hele goede Burgemeesters. Ze is flexibel en heeft
humor. Ze is jong en vrouw!
`Dat hij/zij niet te zeer op Amsterdam georiënteerd is maar op de hele provincie. En graag een D66’er
Dat hij betrouwbaar is en het visitekaartje voor Noord-Holland
Kunnen luisteren; na afweging zelf beslissen.
Dat hij /zij goed kan samenwerking met verschillende groepen
Dat die goed kan verbinden met Noord-Holland en Europa .Dus iemand die verbindind kan zijn voor iedereen.
Dat hij knopen kan doorhakken en niet de kool en de geit wil sparen
Geen machtspoliticus maar wel iemand die volledig gaat voor verduurzaming provincie en boost openbaar vervoer en woningbouw. Provincie nu
te veel asfalt provincie!
Dat de commissaris ook een vrouw mag zijn! Overal in de omschrijving staat hij. Dit is genderdiscriminatie. Wat maakt een man nu beter dan een
vrouw?
Geen regent!!!
We hebben uitvoerende politici nodig die JONG zijn. Jongeren zijn minder/niet geïnteresseerd in politiek omdat zij goed door hebben dat de
Keizer (= politiek stelsel) geen kleren heeft. Een hernieuwd besef van “government for the people” is wat wij nodig hebben.
Dat hij ambassadeur is voor Noord Holland.
Veel te lang zijn mannelijke bestuurders in mijn provincie aan de slag, tijd voor verandering ik wil graag een vrouw als commissaris vd Koning
Iemand die goed verbindt en luistert naar de gemeenschap.
betrokken en vindt kleine gemeentes belangrijk en handhaafbaar.
Weet hoe je kan omdenken en waarbij de bedoeling belangrijker is dan het systeem.
Duidelijk, verbindend, opbouwend, streng en oog voor zwakkere groepen in de samenleving (buitenlandse Nederlanders). Het moet weer gezellig
worden in NH (touwtje door de brievenbus)
helpt ervoor zorgen dat de regio's ook een stem en gezicht hebben en dito ontwikkelingsmogelijkheden. NH is meer dan de MRA
Dat hij of zij oog heeft voor de belangen van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten.
Dat het een mensen/ mensenmenigte is. Communicatief is en met beide benen in deze maatschappij staat.Oude politiek is voorbij kijken wat kan
en niet kijken wat niet mogelijk is.
dat hij of zij niet een 'klassieke bestuurder' is maar juist dingen voor elkaar krijgt doordat hij of zij een moderne, frisse wind laat waaien in de
provincie én daarbuiten.
Luister dit werkt niet omwille van de democratisering verzinnen jullie van alles iedereen die hier op reageert is enigszins met de politiek
verbonden dus deze enquête is totaal niet representatief.
Iemand die gewoon doet en geen pluche mevrouw of meneer is zoals Johan Remkes
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Noord Hollander die de Noord Hollandse mentaliteit aanvoelt en niet die uit alleen de Ramdstad.
Dat hij een aantoonbare (ver)binding heeft met Noord-Holland. Iemand waarin de inwoners de nieuwe CvdK van Noord-Holland herkennen als
hun vertegenwoordiger van Noord-Holland binnen en buiten de provinciegrenzen. Ook iemand die in staat is die ervoor zorgt dat er - in deze
hectische maatschappij - bestuurlijk één voor iedereen herkenbare (beleids)lijn gevolgd wordt.
man/vrouw van het volk, dicht bij en benaderbaar
Ik vind belangrijk dat de toekomstige commissaris behalve dat zij/hij een goede bestuurder is, daarnaast ook oog heeft voor de burgers in én alle
medewerkers die werkzaam zijn bij de provincie Noord-Holland. Iemand die benaderbaar is voor iedereen.
Dat hij of zij een Noord-Hollands hart heeft!
Dat het een jonge vrouw is.
oog voor de bestaande natuur, luisteren naar de mening van bewoners, werk maken van CO2, NOx en SOx reductie, milieu belangrijker stellen
dan economie, nachtvluchten van en naar schiphol beperken, bomen in de duinen planten in plaats van kappen.
Representatief. Geen duidelijke politieke voorkeur
Open en toegankelijk. Goede bestuurder met gevoel voor wat de provincie nodig heeft.
Dat zij een vrouw is!
Dat het een bestuurder word die het belang van kleinere dorpen serieus neemt en de aankomende fusies stopt.
Geen fusies erdoor drukken
Luisteren naar de mensen in steden en dorpen. Niet dogmatisch vasthouden aan ooit ingezette veranderingen. Kijk naar de behoefte van
inwoners en niet naar de behoeftes en aanbevelingen van eigen juristen. Durf de echte dialoog aan te gaan met inwoners van de provincie,
zonder angst voor en vergezeld van juristen.
De tegenpool van Remkes
Betrokken bij NoordHolland en niet alleen bij Amsterdam en Haarlem.
Openheid aan plaatselijke gemeentenbestuur moet belangrijk zijn
Dat deze duidelijk is en vrij van politieke correctheid. Door laatste is er vaak extra onduidelijkheid waardoor de afstand tussen burger en bestuur
alleen maar groeit.
alle bovenstaande eigenschappen in zich heeft en ik zi dat maar in één persoon en dat is Wouter Bos
Dat hij/zij de verwoesting van natuur een halt toeroept en tegen oude foute plannen in durft te gaan. Ecologisch vóór economisch laten gaan.
Eigenogisch verstand gebruikt in plaats van biologen, die nieuwsgierig zijn of iets wel of niet kan, onze natuur te laten besturen. Hart te hebben
voor ons klimaat. Niet jammer vinden dat achter ons bloempjes zijn verdwenen terwijl vóór ons de ijsberen verdrinken!
Dat het niet alleen maar gaat om woningen in en om Amsterdam maar ook om natuurbehoud en leefbaarheid voor bewoners. Dat je ook voor
bewoners opkomt en niet alleen maar voor economische en bedrijfsbelang. Dorp en stad!
Een ervaren bestuurder die kennis of toegang tot kennis heeft wat er in Europa, Nederland en Noord-Holland speelt.
Natuurlijk moet hij een goed bestuurder zijn maar dan wel een man of vrouw die zich betrokken voelt en geïnterresseerd is in mensen en geen
beslissingen oplegt maar met overleg dingen tot stand weet te brengen.
-dat het een vrouw is -dat zij goed kan luisteren naar wat er in de provincie/regio/stad leeft onder de inwoners
-Dat hij/zij menselijk is en niet “star” -Integer is en geen omkoop of geldschandaal aan de broek heeft hangen dus eigenlijk van onbesproken
gedrag is dus in mijn ogen valt dan een VVDer af....die hebben er genoeg van rondlopen....
Dat het iemand is met het imago en statuur als oud burgemeester van Haarlem de heer mr.B.B.Schneiders. Hij zou trouwens een uitstekend
kandidaat zijn.
Een enthousiaste levenslustige bestuurder. Die de provincie als ondersteunende organisatie ziet voor gemeenten. En een sterke positie inzet
richting Den Haag.
open en eerlijk en van rechtse signatuur(politiek)
Dat hij een jonge man is die de jongere generaties vertegenwoordigd.
Dat hij/zij communicatief sterk is en mogelijk een migrantenafkomst heeft, zodat er meer diversiteit komt in het overheidsbestuur.
Dat het een vrouw is.
Dat zij, ja graag een vrouw oog heeft voor de problemen die de inwoners van de Noordkop ondervinden qua verkeershinder oa Tesoverkeer en
een enkel spoor nekt de regio . Mijn CDK veegt niks onder het tapijt, veegt geen straatjes schoon en is niet chantabel. Zij is open en eerlijk en
geeft het goede voorbeeld aan de jeugd door niet te roken en sportief te zijn! Zij kan goed omgaan met alle bevolkingsgroepen en stapt
gemakkelijk op iedereen af. Spontaan open en aandacht voor iedereen!
Integer, goed verbinder, representatief, toegankelijk / makkelijk aanspreekbaar.
Liever van een middenpartij - CDA
staat DUIDELIJK boven de partijen
Dat zij of hij er zit voor het algemeen belang van de provincie en niet voor haar of zijn partij of voor zich zelf. Zij of hij moet integer zijn en als het
kan de leeftijd van ongeveer 35 jaar hebben.
dat er actief voorkeur voor een vrouw wordt uitgesproken?
dat het een vrouw is.
een betrouwbare down-to-earth persoon die het belang van de provincie NH behartigd. Hierbij de focus op de hele provincie en niet alleen het
economische hart, maar wel met efficiëntie (slimme bestuurder).
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Dat het een open en eerlijk persoon is die bestuurd op basis van bestuurlijkevooruitgang en highlevel kijkt naar provinciebelang (daarbij rekening
houdend met de oorsprong van gemeentes), realistisch is en weet de wegen naar hogere functis in het apparaat te bewandelen (Den
Haag/Brussel) en het menselijke oogpunt niet verliest.
Ten eerste dat het een vrouw is en dat ze uit de linkerkant van het politieke spectrum komt. Daar reken ik draaikonten van D66 NIET bij.
een integer en ervaren bestuurder
dat hij de Kop van Noord Holland goed kent en deze "uithoek" een warm hart toedraagt.
Dienstbaar en ervaren
Dat het ook een ZIJ mag zijn (dat lees ik niet terug in taakomschrijvingen) en mag ook best een andere achtergrond of leeftijd hebben dat de
huidige commissarissen. Allemaal witte vijftigplussers nu, lijkt me onwenselijk.
Betrouwbaar en deskundig
Ervaren rot, heeft geleerd eigen ego aan de kant te zetten.
Dat zij of hij een zelfstandige denker is, niet met de hype van de dag meegaat. Dat zij of hij vertrouwen bij inwoners weet te versterken door
openheid naar buiten toe. Verder moet zij of hij een voorbeeld uitstralen naar iedereen, maar vooral ook naar jongeren. Goed voorbeeldgedrag
vertonen, dus niet elk half uur op straat een sigaretje roken. Verder is een gedegen ervaring in het openbaar bestuur een noodzakelijkheid.
Integriteit, betrouwbaarheid, doen wat hij beloofd. Geen praatjesmaker en oog voor het milieu.
zichtbaar/aanspreekbaar voor de gewone burger. Mogelijkheid van spreekuurcontact
moet vertrouwen hebben van alle betrokkenen
Dat hij de fusiegekte stopt.
Niet alle aandacht en gelden gaan naar Amsterdam ! Bereikbaarheid!
Dat hij i.t.t. Zonnekoning Remkes luistert naar de mening van bewoners in plaats van zijn eigen zin door te drijven zoals bijv, bij de fusie Gooische
Meren (waar een grote meerderheid van de bewoners tegen was maar de heer Remkes zijn zich niets van aantrok) Blij dat deze cvk weggaat
Dat hij/zij open, eerlijk en transparant is. Een sociaal betrokken bestuurder en niet een uitgerangeerde politicus uit Den Haag.
Dat hij luisterde naar de plaatselijke belangen en niet zijn zin doordrijft en over de plaatselijke bevolking heenwalst
betrouwbaar, bereikbaar en met oog voor de lokale belangen.
Dat hij een betrokken bestuurder is die vanuit de menskant met empathie zijn werkzaamheden invult. Oog heeft voor de grote en ook de kleine
dingen. Een verbinder.
Het moet iemand zijn die overal zijn weg weet en dit in het verleden ook heeft laten zien
Dat hij/zij boven de "partijen" staat en oog heeft voor de mensen zowel in de provincie als daarbuiten
Goed bestuurder, boven de partijen staand en integer. Helaas werkte het systeem met de balkjes niet,dus geen antwoorden op 1-7
dat hij/zij integer is en een deskundig bestuurder. Een goede netwerker met daadkracht waar nodig en een luisterend oor voor de inwoners van
NH. Samengevat een “Verbinder”.
Dat hij of zij zich goed laat voorlichten door experts maar ook door de mensen die er dagelijks mee werken bij probleem beslissingen
Het moet een goede representatieve vertegenwoordiger zijn, met het hart op de goede plaats.
.... dat hij door een deur kan met ALLE politieke partijen en de eenheid bewaakt...
Ervaren, nuchtere bestuurder die dingen voor elkaar krijgt voor de samenleving en het bedrijfsleven.
Trouw, loyaal, luisterend oor
Geen old boys network Integer
Geen achterkamertjes persoon, beperkte banden met dan haag, geboren en getogen in de regio, een mensenmens, bestuurlijk vernieuwer,
boven de partijen.
Een stabiele factor zijn in een bestuurlijke omgeving die open durft te staan voor samenwerking, oog heeft voor duurzaamheid en participatie.
Hij kan de opbrengst uit contact met inwoners vertalen naar bestuurlijk niveau.
Bovenal eerlijkheid
dat het een vrouw is!
dat deze ondanks hij moet rekening houden met ieders belang toch knopen kan doorhakken. GEEN besluit is een slecht besluit.
Dat hij geen gemeentelijke fusies doordrukt zoals Remkes. Gewoon de provinciale taken uitvoeren met zo min mogelijk inmenging.
Dat hij of zij openstaat voor vernieuwing en dat niet alles op basis van het oude bestaande stramien gaat, de wereld veranderd snel, provincie
verandert niet snel genoeg mee.
dat hij/zij een NIET-roker is, zodat ik mij nu ook vertegenwoordigd kan vinden en deze daardoor ook toont van deze tijd te zijn.
Praat met de mensen zelf en niet alleen met burgemeesters. Integriteit, geen partij politiek. Iemand die ook een gewone baan heeft gehad en
niet alleen maar bestuurder is geweest.
Eerlijkheid en betrokkenheid
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Een deskundig bestuurder moet heel flexibel zijn. Rekening houden met allerlei mensen, groepen en zaken en daarna toch knopen doorhakken.
Geen "boekhouder" met alleen maar oog voor de begroting. Dergelijke managers hebben vaak onwerkbare oplossingen die uiteindelijk toch
duurder blijken te zijn. Hij / zij moet diplomatiek zijn maar ook eerlijk en duidelijk, dat sluit elkaar beslist niet uit!
dat hij niet mediageil is, maar op de achtergrond zeer aanwezig is.
dat hij enthousiasme uitstraalt en trots op de provincie als hij op de voorgrond treedt. zodat hij daarnee een ambassadeur is van de provincie als
regio en organisatie
Ik zou het niet weten
duidelijkheid en eerlijk
Hij moet Provinciaal Belang altijd voorrang geven.Oplossingen voor lange termijn maken.
Eerlijk en straigh. Met ambitie maar vooral voor de leefbaarheid in deze provincie, economie minder prominent.
Helaas is dhr Van der Laan niet gekloond. Graag zo een bevlogen persoon met gedegen kennis van juridische zaken en bestuur. Iemand die de
kennis heeft van recht vanuit zijn/haar opleiding en die geen rad voor ogen te draaien is.
Openheid , betrouwbaar , eerlijk , vakkennis
dat het welzijn van de inwoners zijn eerste en grootste prioriteit is; dat hij zegt waar het op staat, zelfs als dat niet geheel politiek correct is.
Oog heeft voor woningbouw in kleine kernen, dit ter behouden/bevorderen van de leefbaarheid. Leefbaarheid is alles!!!!
...dat deze persoon goed de verbinding kan blijven leggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en weet wat er speelt in de stad en op het
platteland van de provincie.
Transparant duidelijk en niet media schuw en heeft genoeg bagage en kennis van zaken op allerlei niveau's en is daar aanwezig wanneer nodig!
Iemand met roots in NH, lijnen in Den Haag en contacten in de wereld. Iemand met een visie voor de toekomst, zonder het verleden af te
schrijven.
dat hij geen politieke kleur heeft. Iemand die echt boven de partijen staat en onafhankelijk is.
Dat de commissaris van aanpakken houd en oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen. Het zou ook mooi zijn als de commissaris niet al te oud is.
Goede contacten onderhouden met gemeenten en regio's
eerlijk en oprecht boven alle partijen.dus geen handje klap en achterkamerpolitiek.
Mag een ervaren partijpoliticus zijn, maar geen baantjes carrousel.
Verbinder met humor
Dat hij/ zij uitermate integer is, gezag uitstraalt en oog heeft voor vernieuwing.
Dat hij/zij alleen het provinciebelang dient en geen ander belang hetzij bij de overheid of bedrijfsleven. Het zou zijn/haar laatste baan moeten zijn
voor pensioen
Heel veel aandacht voor (doorgaande) veilige Fietspaden vooral voor jonge kinderen en ouderen. Weg met de scooters van het fietspad.
Doorsteken/bruggen voor fietsers/wandelaars bij vaar(wegen) en spoorwegen. Openbaar groene toegankelijkheid, (weg met al die hekken).
Moet een "aimabel" mens zijn die zich geliefd maakt bij alle inwoners van de provincie maar toch stevig in zijn/haar schoenen staat.
Dat hij/zij geen Haantjesgedrag vertoond, vaker Haarlem uitgaat en dan in de Provincie komt kijken hoe het daar aan toe gaat, open staat voor
anderen, goed weet te bemiddelen en vooral heel veel lol in haar/zijn functie heeft.
Een deskundige, integere vernieuwer en "bruggenbouwer" met dadendrang en prima communicatieve vaardigheden met zowel een netwerk in
Den Haag als in Brussel e een degelijke kennis van de belangrijkste issues in Noord-Holland.
Een kundig bestuurder, betrokken en vol humor.
een bestuurder van deze tijd en geen regent van de oude stempel. De CdK heeft oog voor de burger en waakt over een goede verhouding tussen
burger en bestuur waarbij schaalvergroting bij gemeenten geen doel op zich moet zijn.
* is een rationeel en zakelijk politicus; * heeft geen profilatiedrang; * geen lid van of vroegere banden met een partij met extreme standpunten
ter rechter of linker zijde (PVV, GroenLinks); * iemand die zich al langer inzet voor Noord-Holland, niet een afgeserveerde landelijke politicus of
wethouder uit een ander landsdeel op zoek naar een 'nieuw baantje'; * heel belangrijk: kies de beste persoon op basis van diens prestaties, kies
niet op basis van diversiteitsbeleid-discriminatie !
Open en betrouwbaar. Vrouw. Mens met gezag. Kan verbinden.
Dat zij het voor elkaar krijgt om de relevantie van de provincie duidelijk te maken én de digitalisering doorzet.
Eerlijkheid en deskundig op maatschappelijk gebied
Dat hij goed ziet welke statenleden beslissingen voor eigen prestige proberen door te drukken, en daarbij bereid zijn waanzinnige kosten te
maken en lokale belangen totaal uit het oog verliezen. (Denk aan HOV-traject 320 in het Gooi)
Geen bijbanen en verborgen agenda's, van onbesproken gedrag, echt transparant, integer
Betrokken, transparant, diplomatiek en kennis en verbondenheid met diversiteit binnen NoordHolland.
Dat hij/zij zich dienstbaar voelt aan de inwoners van Noord-Zholland
Dat hij ook oog heeft voor het noordelijke gedeelte van Noord-Holland( boven de lijn Hoorn-Alkmaar). Dit gedeelte zal in de toekomst een
mogelijke krimp krijgen. Hij moet stimuleren dat bedrijven en ook toeristische, in dit gedeelte wordt ontwikkeld. Metropool Amsterdam is vol
genoeg
Moet een eerlijk , oprecht en rechtdoor zee mens zijn. Geen drammer met eigen richting/belangen.
Een wereldverbeteraar. Hij bekommert zich over de minder bedeelden, vooral kansarme jongeren. Hij heeft een duidelijke groene visie, en zet
zich in voor verduurzaming van de samenleving. Iemand die géén connecties heeft met het bedrijfsleven. Corruptie en belangenverstrengeling
zijn we beu. Verder heb ik persoonlijk de voorkeur aan een jong persoon.
Dat hij partijen kan verbinden maar ook duidelijk is. En dat hij niet alleen hart heeft voor Noord-Holland maar dat ook uitdraagt.
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Een goed bestuurder met oog voor alle inwoners. Zowel stad als platteland
Iemand die meehelpt de provicies op te heffen
Niet, Bernt Schneiders.ff te corrupt.
dat deze politiek neutraal is, en nederlands denkt.
- man - rond de 50
Integer, onbevlekt blazoen. Zaken niet afsluiten zonder de volledige waarheid te kennen.
Tussen de bewoners als de situatie daar om vraagt, en op kantoor voor overleggen ed. Deskundig, maar ook makkelijk bereikbaar Kent NoordHolland, maar weet Den Haag en Brussel te bereiken Eerlijk en duidelijk, maar ook diplomatiek wanneer noodzakelijk Oog voor de hele
samenleving, en goed in het zorgen van samenwerking tussen partijen onderling Moet knopen kunnen hakken, na alle belangen te hebben
afgewogen Stabiel wanneer de situatie dat vereist, maar open voor / over veranderingen in de samenleving
dat hij/zij onafhankelijk is en altijd boven alle partijen staat.
Betrouwbaar Transparant Vernieuwend
Vrouwlijk
Ik hoor nu bijna niets van de commissaris van de Koning. Wellicht is het niet nodig, maar toch zou ik graag willen dat de nieuwe het gezicht wordt
van Noord-Holland. Het Schiphol verhaal goed gaat sturen en alle rapporten, zowel positief en negatief, openbaart en belangen afweegt.
Daarnaast hoop ik op de beste man/vrouw/overig!
boven de partijen staan, onafhankelijk, niet corrupt.
Dat hij/zij woonruimte voor de jeugd voor op stelt. Agrarische bedrijven steunt. Wat groen is blijft groen.
Vrouw
Hij/zij moet luisteren, maar uiteindelijk een gefundeerde beslissing nemen. Hij/zij kan het nooit iedereen naar de zin maken
dat hij of zij de beste kandidaat is. Ongeacht sekse, politieke kleur of wat dan ook.
Dat deze deskundig en eerlijk, maar ook bedachtzaam is en oog heeft voor de hele provincie.
Dat deze focust op: armoede, ongelijkheid, duurzaamheid en ecologie.
Dat het iemand met veel ervaring is, met een groot bestuurlijk netwerk, iemand die de belangen van alle Noord-Hollanders goed kan dienen.
Dat hij of zij ook oog heeft voor de bedreiging van de natuur, voor mens en dierenrechten gaat, die daarin niet alleen de mens als consument ziet
maar ook begrijpt dat er een andere koers gevaren moet worden als toekomstige generaties hier ook nog willen leven en kinderen krijgen. Hij of
zij moet niet bang zijn om door dit soort veranderingen in gang te brengen en op de kaart te zetten, niet te passen in het huidige politieke milieu
van alleen maar in het voordeel van kortzichtig economische belangen te werken.
Duidelijk aanwezig zijn en opkomen voor belangen van alle NoordHollanders
dat hij of zij er moeite voor doet om de provincie een plek in de harten van de Noord-Hollanders te geven, naast rijk en gemeente
niet onderdeel van de gevestigde politiek, ik denk dat een frisse wind juist goed is. Ik heb het dan niet direct over een Wilders of Trumptype, maar
een 'gewoon' iemand.
empathisch, gevoel voor humor en betrekkelijkheid, eigenlijk net zo iemand als onze huidige commissaris. Die voldoet uitstekend!
Een vrouw Iemand die begrijpt wat inclusiviteit betekent
Iemand die weet wat zijn/ haar taken zijn en het gezicht van de provincie is.
Dat hij of zij goed kan verbinden
Dat het geen PvdA-er is
Commissaris van de koning met een warm hart voor Noord-Holland en haar inwoners.
dat hij of zij uitstekende contacten in Den Haag heeft
Maatschappelijk betrokken zijn met alledaagse dingen die de burgers en ondernemers en bestuurders bezig houden.
Dat het een geboren en getogen Noord-Hollander
Bereikbaar voor iedereen
dat de commissaris weet wat er speelt binnen de provincie, zaken snel voor elkaar krijgt en dat hij/zij betrouwbaar is.
Eerlijk en geen liberaal
Dat het een verbindende persoonlijkheid is met een breed netwerk en bestuurlijke ervaring, met oog voor de mensen in de provincie. Graag ook
uw uitdrukkelijke aandacht voor minder voor de handliggende mensen, niet alleen de stereotype witte, mannelijke, middelbare bestuurlijk
zwaargewicht.
Behoorlijk en integer bestuur met een spoortje levensvreugd en interesse in mensen en de provincie
dat hij/zij een overall blik heeft, begrip kweekt en heeft voor groepen die zich minder goed vertegenwoordigd voelen.
gaat op de centjes letten.... gaat groen beschermen
Dat hij/zij niet in een ivorentoren zit maar weet wat er speelt.
Het liefste een vrouw.
Dat hij of zij eerlijk en oprecht is en voor alle noord-hollanders op de bres staat. Doet wat hij/zij beloofd.
Tijd voor en vrouw.
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dat hij/zij een betrokken persoon is die weet hoe het gaat in NH, en desnoods een keer ergens komt kijken
Alle 14 punten zijn van belang!! de juiste balans en het juiste tegenwicht op het juiste moment kunnen geven, daar draait het om. Dus eerlijk en
duidelijk zijn daarover.
Dat hij/zij de belangen van de provincie nastreeft en durft in te zetten voor positieve ontwikkelingen in heel Nederland. Geen puur intern gericht
persoon, maar als onderdeel van de hele samenleving.
gevoel voor humor, moet kunnen relativeren, niet te oud zijn
Dat hij een “Verbinder van Nature” is; zowel in geschreven en gesproken woord als in lichaamstaal.
dat hij/zij zorgt voor een leefbare provincie en dan verdeeld over de stad en het platteland. Dit van Noord naar Zuid en van Oost naar West !!!
Bij voldoende geschiltheid een vrouw. Gepassioneerd voor duurzaamheid en welzijn van mens en dier
eerlijk oprecht goed kent de wegen in den haag
integer
Een bestuurlijk daadkrachtige Commissaris, die niet alleen focust op Amsterdam/MRA maar zich richt op belangen van de gehele provincie.
Bestuurlijke ervaring in Noord-Holland is een pre. Verder een Commissaris die openstaat voor innovatieve oplossingen en ideeën en een goed
beeld heeft van de taken waar een provincie een toegevoegde waarde kan zijn. En bovenal, het wordt tijd voor een vrouw.
Dat hij/zij eerlijk is en duidelijk. Rekening houdt met alle belangen.
Het een vrouw wordt
Zolang het maar geen zakkenvuller is
Dat hij een duidelijk gezicht is van Noord-Holland, politiek-neutraal kan opereren en gezag heeft.
dat hij 'Democratisch', door het volk gekozen word, en niet door het invullen van een enquête, door het volk. En met die uitslag zelfverrijking
binnen eigen cirkeltje creëren. Het volk wil anders, het volk wil Democratie als een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of
de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en kunnen er geen maatregelen en wetten
opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.
Een toegankelijk persoon met veel bestuurlijke ervaring die weet wat er in de provincie onder de inwoners leeft en dit naar Den Haag kan
vertalen.
Nu eens iemand die zijn sporen niet verdiend heeft in de politiek of een oud kamerlid ef minister. Niet een man of vrouw op leeftijd!
Geeft ruimte aan veranderingen
Dat hij weet wat er speelt in Noord-Holland en betrokken is bij de inwoners en gemeentes
Dat hij/zij oogt heeft voor de nieuwe generatie en het ondernemerschap stimuleert.
'open mind' open oog integriteit werkelijkheidszin waarheidminnend politiek betrouwbaar
Geen baantjes jager. Komt uit het bedrijfsleven. Heeft geen partijbinding
Graag een commissaris die begrijpt hoe belangrijk boeren en vissers zijn voor de samenleving, het landschap, de voedselvoorziening enz, en die
niet alleen zijn/haar oren laat hangen naar de groenjassen die het in Haarlem voor het zeggen hebben en die alleen maar meer namaak natuur
willen.
Dat de cvdk vooral zich gaat inspannen om burgers werkelijke inspraak te geven. Berndt Schneiders lijkt me een prima kandidaat.
Zichtbaarheid
Dat het eindelijk eens een vrouw wordt.
Dat hij goed gekleed gaat en een goed vertegenwoordiger zal zijn van de bevolking Noord-Holland. Mijn voorkeur gaat naar Bernt Schneiders,
voormalig Burgemeester Haarlem. Ik hoop dat hij mee solliciteert.
Dat hij op komt voor agrarisch noord holland
Belang van groot en klein te vertegenwoordigen Stad/dorp
Dat het een mensen-mens is boven alle bestuurlijke kwaliteiten.
Is dat hij/zij oog heeft op alle vlakkenvoor de inwoner(s) men een handicap in het kader van het van kracht zijnde vn-verdrag handicap
Dat hij/zij integer en verbindend is.
Innoveren en leren
Echte interesse in wat er gebeurt in de provincie. Vriendelijk, menselijk en betrokken en het zou leuk zijn als het een jonge vrouw is!! Het is nu
nogal een mannenbolwerk..
Mijn voorkeur is een progressief persoon, bij voorkeur een vrouw, die diversiteit, gelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid hoog in het
vaandel heeft staan.
Dat hij/zij in Noord-Holland woont.
Onderzoekend, open, benaderbaar, luisteren, verbinden, eerlijk, onafhankelijk, oog voor iedereen, opkomen voor Noord-Holland. Bij voorkeur
geen VVD-er.
Eerlijkheid, doordacht, proactieve houding.
Het lijkt me heel goed voor NH, als de nieuwe CdK een vrouw wordt.
Eerlijkheidheid en geen vriendjes- en achterkamertjes politiek. Op een eerlijke manier de functie uitoefenen en niet een CvdK die zijn functie niet
naar behoren uitvoert, omdat anders zijn vriendjes in de lokale politiek hun zin niet krijgen.
Dat het absoluut niet een slappe, half corrupte regent als Bernt Schneiders is.
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Komt op voor de belangen van de inwoners van Noord-Holland.
Iemand die weet wat er in zijn 'huis' afspeelt.
Flexibiliteit, wendbaarheid en realisme
Integer, eerlijk, benaderbaar
Senioriteit, humor
Ik vind het belangrijk dat de toekomstige commissaris een veel duidelijker groen profiel heeft.
Visie.eerlijkheid
Zij is een vrouw. Zij heeft ervaring en visie m.b.t. klimaatbeheersing, energiebeleid, circulaire economie en ecologische land/tuinbouw. Zij is een
verbinder en zij bestuurt met wijsheid en charme.
Graag een vrouw, Femke Halsema? als die niet al burgemeester van Amsterdam is geworden.
Dat deze niet lid is van een politieke partij noch dat deze in het verleden in verband is gebracht met de politiek door bijv. uitspraken in de media
Heeft een onderbouwde mening over de gemeente overschrijdende veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken, ziet mogelijkheden om het
provinciaal beleid daarop af te stemmen en maakt gebruik van zijn rijksorgaanfunctie om verbindingen te leggen.
dat hij/zij de provincie vooral dienstbaar laat zijn aan gemeenten, altijd op zoek gaat naar het algemeen belang van de inwoners en een
brugfunctie heeft tussen gemeentes en ‘Den Haag’ (of ‘Brussel’). Verder zou hij/zij zich actief moeten inzetten voor reductie van de overlast door
Schiphol.
Stuurt een team van bijzonder deskundige mensen aan, waardoor eigen functioneren optimaal is en er in vertrouwen gedelegeerd kan worden.
Heeft sociaal brede belangstelling en geeft heel NoordHolland aandacht, niet alleen de hardroepende of grote gemeentes. Is goed bereikbaar, is
open, eerlijk en betrouwbaar, treedt op tegen misstanden in elke bestuurlijke laag die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Woont in de
provincie waar hij bestuurder van is. heeft natuurlijk bestuurlijke kwaliteiten en is volledig onpartijdig ( dus bij voorkeur ook geen politieke
voorkeur of lidmaatschap)
Een toegankelijke man die midden in de maatschapij staat. Open en eerlijk.
Een herkenbaar, jong en inspirerend persoon. Humor is welkom. Geen afgestofte oud politicus (politica al iets beter). Staat open voor de grote
uitdagingen van een nieuwe regionale, duurzame economie en draagt zelf ook bij aan dat positieve beeld. Fiets bijvoorbeeld ook wel eens naar
het werk en is ook niet altijd beschikbaar omdat hij/zij er voor het gezin moet zijn.
Open en eerlijke sportieve man, die goed toegankelijk is. hij moet zijn gezicht laten zien bij diverse evenementen op allerlei gebied. kan ook een
dame zijn,
Oog heeft voor de leefbaarheid op het platte land. De grote steden hebben zo hun eigen problemen, maar het buitengebied mag niet het
afvoerputje worden. Woningbouw naar behoefte, inleven bij de agrarische sector.
Een commissaris die jong van geest is en zich laat zien in onze provincie.
Zich niet door Amsterdam te veel laat beinvloeden!
Open. Eerlijk. To the point. Makkelijk benaderbaar. Er zijn voor de mensen.
Coördinator tussen verschillende gemeente om versnippering (lees willekeurige bebouwing en opoffering van de open/groene ruimte) tegen te
gaan. Bebouw eerst lege plekken in de steden en op oude industrieterreinen i.p.v. weilanden en natuur op te offeren
Dat hij/zijn zowel een verbindende rol speelt tussen provincie en gemeenten. En onze provincie in Den Haag (en Brussel) goed kan promoten.
Dat hij duurzaamheid, milieu en natuurbehoud meeweegt bij besluitvorming.
Dat hij betrokken is, eerlijk en de provincie voorop stelt.
Intelligentie.
dat hij/zij er voor zorgt dat bestuurlijke verhoudingen gezond blijven.
Dat hij/zij weet wat er in het buiten gebied/ PLATELAND gebeurt en daar ook oog voor heeft
Dat de nieuwe CdK oog heeft voor kleine gemeenten en gemeenschappen en niet een dogmatische voorstander is van schaalvergroting. Dat ook
kleine gemeenten bestaansrecht hebben en dat er niet meteen gedacht dient te worden aan bestuurlijk fuseren.
Staat open voor wat leeft onder de mensen
Iemand die benaderbaar is, laat weten waar de provincie voor staat. Die discussiepunten niet uit de weg gaat om politiek correct te handelen,
maar de discussie aangaat om de belangen van de burgers te behartigen. Laat zien wat er bereikt is met bepaalde standpunten, standpunten van
meerdere kanten benaderd, om zo tot een zo tevreden mogelijke oplossing te komen. Het systeem niet meer afhankelijk laat zijn van computers
en de juiste programma's, maar waarbij de mens nog een stem heeft. Zowel vanuit de inwoners als vanuit de provincie. Antwoorden die
onderbouwd zijn met argumenten en niet omdat het programma dat zegt. De mens/bewoners centraal stelt en openlijk de discussie aangaat
Benaderbaar en sociaal betrokken. Een goed tegenwicht voor de verrechtsing van de maatschappij!
Dat het een neutrale bestuurder is die alle belangen van de provincie behartigt.
... dat hij Bernt Schneiders heet. Met zijn bestuurlijke ervaring en betrokkenheid bij Haarlem als onderdeel van Noord-Holland, als inwoner (die je
overal op zijn fiets tegenkomt) en oud-burgemeester van onze provinciehoofdstad de juiste man (sorry, dames) op de juiste plaats. En wie kan
beter burgemeesters benoemen dan een oud-burgervader?
Dat hij of zij er daadwerkelijk is voor de inwoners van noord holland
Iemand waar de gewone man/vrouw zich in herkent en niet iemand van het pluche/gevestigde partijen.
Het liefst geen politicus...
Dat hij/zij boven de partijen staat.
Kundig persoon, opde hoogte van wat er speelt in de provincie en niet alleen Amsterdam
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Dat hij oog houdt voor het groen zowel stedelijk als landelijk. Er verdwijnt teveel groen voor ontspanning en er wordt te dicht op elkaar
gebouwd.
dat zij een vrouw is
Oog voor bestuurlijke integriteit. Iemand die er vol voor gaat. Geen uitgerangeerde politicus die aan een baantje moet worden geholpen.
Humor en een sterke voorkeur voor een jong, fris, nieuw gezicht
Een groene commissaris, die beseft dat groen dat bebouwd wordt, nooit meer natuur zal worden. Een commissaris die wil werken aan schonere
lucht, en de geluidshinder van Schiphol beperkt. Een vrouw of man in wie Noord-Hollanders zich herkennen, en vertrouwen geniet.
- Open, heldere en integere niet rokende mens mensen mens bestuurder
Dat het een vrouw is met een etnische achtergrond
Hij of zij moet niet te oud zijn en liefst progressief
Duidelijke visie gekoppeld aan pragmatisme en besluitvaardigheid, niet meebuigen met de populistische waan van de dag / grootste schreeuwers
aan beide zijden van politieke spectrum
Dat hij inziet dat de provincie er is vóór de bevolking en niet andersom.
Zijn/haar vermogen duurzame afwegingen te maken tussen bedrijfsbelang en dat van inwoners.
staat boven de partijen en is onkreukbaar
hij moet voor iedereen aanspreekbaar zijn.
De nieuwe commissaris herijkt de rol van de provincie in de bestuurlijke drukte in Nederland, met name in samenwerking met de MRA.
Hij/zij zou geen carrierepoliticus moeten zijn die toe is aan een nieuwe baan. Een figuur die boven de partijen staat en wars is van politieke
spelletjes. Iemand die het ECHT belangrijk vindt om te horen wat er speelt, en dit bottom-up vertaalt naar provinciaal niveau, in plaats van topdown zaken op te leggen. Niet iemand uit het "old boys network" die "vriendjes" de hand boven het hoofd houdt. En de fusie naar 1 Gooistad
moet niet worden doorgedramd!
Geen lid van partijkartel
nieuwsgierige, open, kritische houding mediërend tussen expertises, belangen vanuit een helder besef wat de 'bottom line' is helder, duidelijk
en transparant in aanpak en gedrag
dat hij een mensen mens is , zich beweegt onder de gewone burger en weet wat er in de samenleving leeft. Zich niet louter en alleen richt op de
technische aspecten van het besturen. Benaderbaar zijn en niet in een ivoren toren leeft en daar de high society vertegenwoordigt. Moet geen
vertegenwoordiger zijn van welke politieke partij dan ook; de politieke kleur mag absoluut niet aanwezig zijn! Het kennen van de weg in het
politieke landschap is een pre; het gaat om het behartigen van de belangen van de burgers in onze provincie op nationaal en international niveau.
Deskundige bestuurder met groot (Haags,Europees) netwerk, die integriteit hoog heeft.
Boven de partijpolitiek staat, niet zijn oren laat hangen naar den Haag en de EU en voor de burgers in Noord Holland werkt.
onafhankelijk, eerlijk en aandacht voor hele provincie
Dat als je mondelinge afspraken maakt het ook na gekomen wordt ook al is het na jaren en dat bij een heftige verandering in een buurt goed
gekeken wordt en mee gedacht aan de leefbaarheid van de bewoners op een eerlijke manier van openheid en mee gedacht wordt en niet op de
onderste plank komen .
Bij voorkeur geen persoon uit vvd huize
dat deze luistert naar alle betrokkenen en het niet accepteert dat er vanuit de provincie zaken verplicht worden waar bewoners het niet eens
mee zijn.
Geen gedwongen fusies van gemeente. Geen geldverslindende projecten. Eerder duidelijkheid over grote infrastructuur projecten.
Integer persoon met bestuurlijke ervaring
Dat het een mensenmens is. Den Haag en Brussel zijn leuk, maar hier in Noord-Holland leven mensen, die op kleine en grote schaal willen
genieten van hun provincie .
Dat hij veel ervaring heeft in een bestuurders functie en dat hij de provincie goed kent.
Zicht heeft en op de vele mensen die in noord holland op de armoede grens zitten en daar samen met de gemeentes meer aan gaat doen
Toegankelijke, vriendelijke bewezen bestuurder uit Noord-Holland zelf met een breed netwerk. Type Bernt Schneiders.
Eerlijk en betrouwbaar.
dat hij/zij een slinger geeft aan de verduurzaming van de provincie
een eerlijke en goed bestuurder net zoals we nu hadden
Dat hij ook oog heeft voor krimpgebieden en moeilijk bereikbare Noordkop met Marine en Offshore kansen in de windsector
Dat het iemand is met een migrantenachtergrond
Dat de commissaris toegankelijk is!
Betrokken, integer en een ervaren bestuurder met hart voor de natuur.
Een Open & Transparant bestuurder, die geen 1 - 2 tjes regelt, en handelt naar zijn/haar afgelegde eed en/of belofte.
Integer, betrouwbaar, oprecht en is wars van vriendjes politiek vanuit Den Haag
- dat het een vrouw is - dat zij oog heeft voor de leefbaarheid in de provincie - dat het geen doorgewinterd politicus is, maar een zichtbare en
verbinden factor
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Dat hij zijn plek kent in de tussen de lokale en landelijke politiek
digitaal vaardig, een vrouw en pleitbezorger voor burgerparticipatie.
dat hij zichtbaar maakt wat hij doet en waar hij voor staat
dat hij/zij de verhoudingen tussen platteland en stad goed kent.
Sociaal bewogen. Het liefst dus iemand zonder politieke achtergrond.
dat hij/zij boven de gevestigde orde uitstijgt en naast de burger staat, met verstand van zaken en empathie voor betrokkenen, met enig historisch
besef, een weg vindt naar de toekomst die verder strekt dan economie alleen.
Open eerlijk, maar soms is het nodig om het op de achtergrond eerst voor te bespreken en in de week te leggen. Maar eerlijk, duidelijk en open
staan voor vernieuwing
Heeft een provinciale agenda, zet de provincie op de kaart als boegbeeld en weet zaken voor de provincie in Den Haag en Brussel te regelen
dat hij/zij gericht is op de toekomst, dit niet als een erebaantje ziet, een voorbeeldfunctie heeft en midden in de samenleving staat
MEDEWERKERS
dat hij of zij iemand is die sociaal sterk is en met hoog en laag overweg kan. Een soort Renée Bergkamp. :)
Integer.
Bestuurlijke duizendpoot met helicopterview gericht op lange termijn. Het mag een vrouw zijn maar hoeft niet
Oog heeft voor de mens en maatschappij en niet alleen zijn eigen belang verenigt. Bovendien vind ik transparantie in deze tijd belangrijk.
Mag wel meer kwaliteiten in een persoon kunnen verenigen.
Graag een vrouw met topkwaliteit.
Toegankelijk, ook voor ambtenaren. En vrouw!
digitaal vaardig is, benaderbaar en zichtbaar.
dat hij/zij oog heeft voor de toekomst van Noord-Holland en de ontwikkelingen die daarbij van invloed zijn
eerlijk, oprecht en op de achtergrond zichtbaar aanwezig
dat hij/zij benaderbaar is.
toegankelijk
dat hij of zij charisma heeft en Noord-Holland zichtbaar vertegenwoordigt.
overwicht
Laagdrempelige bereikbaarheid
rechtvaardig, doordacht en actief bezig met alle betrokken partijen.
Integriteit, bedachtzaamheid, vriendelijkheid
boegbeeld voor de provincie
dat hij of zij een verbinder is.
kan goed digitaal werken en rookt niet!
Dat Zij niet rookt :)
dat zij minister is geweest
Rechte rug
Is een mensenmens
inspirerend en vernieuwend
statuur, toegankelijk en prettig om voor te werken
betrokkenheid
Een frisse persoonlijkheid met oog voor de innovatieve provincie die hij/zij vertegenwoordigd
Een mensenmens is die zichtbaar is in de provincie maar zeker ook in de organisatie!
dat hij/zij integer is (in woord en daad), boven de partijen staat, transparant en aanspreekbaar
Dat hij goed weet te handelen als laatste oplosser bij bestuurlijke of ambtelijke crisissituaties. Overzicht houden en mensen bij elkaar brengen.
dat hij digitale veranderingen niet in de weg staat
Directe toegang tot de Minister President.
toegankelijk, sociaal, krachtig en integer
integer en betrouwbaar (vertrouwen kunnen wekken)
dat hij een goed netwerk heeft en als integer wordt ervaren
toegankelijk
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oog hebben voor alle beleidsterreinen van de provincie, inclusief bedrijfsvoering
Transparantie
Samenwerking van de provincies mogelijk maken / opzoeken
Dat deze mens het eigen profiel veruit ondergeschikt maakt aan de belangen en behoeften van de provincie.
Dat hij/zij consistent beleid voert.
een provinciaal hart
een vrouw met humor en relativeringsvermogen
dat hij/zij een belangrijke rol wil en kan vervullen ten behoeve van de kwaliteit voor het openbaar bestuur en daarin samen optrekt en afstemt
met de gedeputeerde Bestuur
een ervaren bestuurder met senioriteit die veel gedaan kan krijgen in Den Haag en Brussel en die boven de partijen staat.
een prettige persoonlijkheid
Meer zichtbaarder wordt binnen de organisatie.
dat het een vrouw is, dat is na al die honderden jaren nou zeker tijd voor!
bindende factor en zichtbaar
een persoon die al in Noord-Holland woont en oog heeft voor de diversiteit van de provincie (met name oog voor werkgelegenheid in minder
bevolkte gebieden/platteland)
zichtbaarheid
stabiele factor
Kijken naar de huidige commissaris, vooral dat hij digitaal werkt (geen papieren stukken vraagt). Verder, modern persoon, geeft een goed
voorbeeld en stevige persoonlijkheid.
Zij/hij: - Houdt van Noord-Holland en zal de functie met trots vervullen. - Is integer. - Is toegankelijk. - Leeft niet op een voetstuk.
dat hij/zij ook betrokken is bij het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en de uitwisseling tussen organisatie en bestuur
dat zij de multiculturele samenleving goed vertegenwoordigt en ook een CdK is voor de ambtenaren.
Dat hij oog heeft voor de belangen van de burgers van Noord-Holland, en duidelijk prioriteiten stelt en als voorbeeld de woningkrapte aanpakt
- een mensenmens
Dat hij/zij digitaal vaardig is.
een vrouw zou wel eens goed zijn
gevoel voor bestuur en ambtelijk apparaat
Een rasbestuurder
Dat hij bijdraagt aan meer integraal denken in het college (minder denken en werken vanuit een eigen sectorale portefeuille door GS)
bevlogen en energiek, met oog voor communicatie en affiniteit met sociale media
Eerlijkheid, durf, ondernemend en innoverend
Toegankelijk en gevoel voor humor.
Benaderbaar, kan goed verbinding maken tussen verschillende partijen en heeft oog voor mee veranderen in de tijd van nu, maar is daarnaast
ook besluitvaardig
open en eerlijk en toegankelijk
integer!
Een open en eerlijk persoon
Dat hij/zij rekening houdt met alle belangen.
mens van statuur; gezaghebbend; integer en ondernemend
dat deze een vrouw is met bestuurlijke ervaring bij de overheid
herkenbaarheid en zichtbaarheid
Iemand die mensen en organisaties met elkaar kan verbinden en die het democratisch bestel met hand en tand verdedigt.
dat hij/zij een moderne visie heeft
Dat hij minstens voldoet aan al deze gestelde regels en bovendien zichzelf en transparant blijft en zeker geen belangen heeft in allerlei zaken
waar de commissaris mee te maken krijgt.
is open voor veranderingen, maar heeft wel een duidelijke visie en zorgt voor stabiliteit in richting
iemand met beide voeten op de grond.
Deze landelijk politieke ervaring heeft en zijn netwerk inzet voor een balans in duurzaam leefmilieu, een actief bedrijfsleven en mooi NoordHolland.
zorgt voor bestaansrecht van provincie tussen gemeenten en Rijk in
Betrouwbaar
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stabiliteit en geen populistische persoonlijkheid
- competent - daadkrachtig & resultaatgericht - bezit empatisch vermogen - uitstekende netwerker - realistisch - durft keuzes te maken - heeft
humor! - is relevant zichtbaar
slim, integer, gezaghebbend in Nederland
dat het een mensen-mens is met bestuurlijk daadkracht.
iemand die helderheid biedt over politieke processen, zodat we transparante participatieprocessen met belanghebbenden kunnen bouwen. Aan
het begin van een participatieproces moet het duidelijk zijn op welke criteria vraagstukken worden beoordeeld om keuzes te maken. Door deze
helderheid aan het begin van het proces te verschaffen (en ons daar aan te houden) creëren we oneindige mogelijkheden binnen de kaders en
vergroten we het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in PNH in het bijzonder.
Zorgt voor stabiliteit in politieke arena.
een vrouw!
Een krachtige innovatieve bestuurder
is toegankelijk, heeft humor, is intelligent, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, is open voor ongebruikelijke benaderingen
dat zij een zichtbaar boegbeeld is van de provincie, zich profileert en sterk maakt voor het belang van Noord-Holland en de rol van het
middenbestuur daarin.
Liefst een nieuw en fris gezicht in bestuurlijk Nederland. Niet (weer) iemand uit de baantjescarrousel.
dat deze persoon integer, betrouwbaar en open-minded is.
Dat wij trots op hem/haar kunnen zijn en hij/zij echt het boegbeeld voor de Provincie Noord-Holland is.
Dat hij of zij zijn/haar werk goed doet. Wellicht wat toegankelijker wordt. Zichtbaarheid moet niet doel op zich worden maar voortkomen uit
werkzaamheden.
Een droog gevoel voor humor.
Integriteit
dat hij de belangen van PNH goed kan behartigen in andere bestuurlijke kringen, zoals Den Haag, Europa en dat hij goed leiding kan geven aan de
provinciale organisatie.
Dat deze goed aanspreekbaar is en digitaal niet schuwt, maar juist actief zich inzet op de digitalisering op peil te houden.
eerlijk en recht door zee
Weet wat er speelt in de provincie, goed contact heeft met de lokale bestuurders en daarmee goed het algehele provinciale belang kan
vertegenwoordigen. Een echte verbinder die zorgt voor draagvlak en niet het eigen belang prevaleert.
Iemand die betrouwbaar is
Niet iemand uit het 'old boys network' van politiek Den Haag waar nog een plekje voor moet worden gevonden, maar de juiste man of vrouw
voor Noord-Holland.
Dat het een benaderbaar persoon is, die makkelijk contact maakt met alle mensen van alle niveaus.
bestuurlijke ervaring
-dat zij/hij wel eens een computer van dichtbij heeft gezien; -dat zij/hij oog voor de organisatie en organisatieontwikkeling heeft.
vrouw zijn
dat de commissaris boven de partijen staat, op basis van zijn of haar gezag en karakter.
dat hij integer en betrouwbaar is
integer en met overwicht
een toegankelijke en eerlijke houding.
moet diplomatiek, integer, en deskundig zijn, maar ook een goed bestuurder, die zijn sporen heeft verdiend in het Haagse
Dat hij/zij daadkrachtig de juiste beslissingen maakt met alle belangen afgewogen te hebben. Hij/zij weet een goede sturing te geven aan GS op
een fijne, toegankelijke manier. Hij/zij werkt vanuit zijn/haar kracht en niet vanuit macht
dat hij integer is en daarmee het vertrouwen in de politiek stut, en dat hij bestuurlijk gewicht in de schaal werpt.
Toegankelijk, laagdrempelig, kundig, bruggebouwer.
Een gedegen, betrouwbaar iemand, die gepokt en gemazeld is in de politiek en in staat is een verbindende rol te spelen binnen GS
Dat hij of zij natuurlijk gezag heeft, min of meer boven de partijen staat en niet op de stoel van de gedeputeerden of van de
provinciesecretaris/AD gaat zitten. Humor helpt bij alles en een goede politieke antenne ook.
heeft aandacht de organisatie PNH; welke kansen zijn en welke problemen komt de organisatie tegen bij uitvoering van de taken
dat hij met zijn tijd meegaat en GS wat moderniseert. De kloof tussen ambtenaren en bestuur is mijns inziens te groot en te hiërarchisch.
Integer en onpartijdig. Vertegenwoordiger alle Noord-Hollanders ongeacht politieke voorkeur. Bereid om Noord-Hollandse belangen krachtig te
verdedigen in Den Haag.
Dat hij/zij betrokken is bij de provincie en oog heeft voor alles wat er speelt. Iemand die toegankelijk is voor alle rangen en standen.
Dat hij Noord-Holland goed vertegenwoordigd zowel politiek maar ook voor de gewone man.
dat hij of zij duidelijke taal spreekt
Ook zichtbaar bij de ambtenaren
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Iemand die durft te verrassen, inspireert door dingen soms toch anders te doen, aanspreekbaar en likable
... Iemand met natuurlijk gezag en aanzien, ....dat de persoon open en transparant is .... een vrouw is ....iemand die onafhankelijk (boven de
partijen) staat
regent
Integer, betrokken, verbindend
Vertegenwoordigt de Provincie NH en is ambassadeur. Staat open voor verbeteringen en veranderingen.
Ik heb heel bewust de knop in het midden laten staan: onze commissaris moet al deze eigenschappen in balans beheersen: het een sluit het
ander niet uit. Netwerken zoals Remkes had is heel belangrijk naar buiten toe, maar de CdK moet ook verbindend binnen PNH zijn, omdat hij ons
kopstuk is.
dat het iemand is die makkelijk de verbinding kan maken met de inwoners van Noord-Holland en zo de provincie dichter bij de inwoners brengt.
Wat meer ondernemingszin, minder voorzichtig dan de huidige.
dat hij/zij zorgt dat Noord-Holland als provincie en organisatie sterk en vooruitstrevend blijft
Toegankelijkheid, verbinding kunnen maken met de organisatie
Dat hij/zij veel ervaring heeft opgedaan in Den Haag.
dat het een vrouw kan zijn. Dat er geen schandalen aan hem/haar kleven of gaan kleven.
als portefeuillehouder een luisterend oor
dat hij gezag uitstraalt en ook heeft, geen beginner.
dat hij of zij waarde hecht aan integriteit en boven de partijen kan staan. Iemand met statuur.
Ervaren, open, integer, zichtbaar
open, eerlijk, daadkrachtig
Dat hij duidelijk is in welke kant hij op wil. Zorgt dat de bestuurlijke relaties goed worden gehouden, maar wel dat als het provinciaal belang
wordt geschaad een duidelijk boodschap afgeeft. Bekend is met de omgevingswet en participatietrajecten steunt.
Integer, communicatief sterk, humor
Dat hij of zij benoemd wordt ongeacht politieke kleur of sekse. De commissaris moet de beste kandidaat zijn. Met oog voor integriteit.
dat hij open staat voor nieuwe digitale ontwikkelingen
Zoek naar een ervaren en integer bestuurder, en iemand die betrokken is bij de organisatie. Ps.: bovenstaande tegenstellingen 'sluiten uit',
terwijl vaardigheden/kwaliteiten aan beide kanten belangrijk zijn.
dat hij op de achtergrond boven de partijen staat en wars is van populisme.
kunnen verbinden
Zich wat meer laat zien aan de medewerkers van de provincie.
Toegankelijkheid, betrokkenheid, menselijkheid en weten wat er leeft onder de bevolking én de medewerkers
Dat het een mensenmens is
Een scherpe visie op integriteit, zowel van de eigen organisatie als van alle bestuursorganen binnen of net buiten de provinciale grenzen.
Onkreukbaar. Een voorbeeld voor de ambtelijke organisatie. Goed Haags of Brussels netwerk. Kundig bestuurder met ervaring.
dat hij of zij oog heeft voor de Noord-Hollanders!
Dat hij/zij integer handelt om de belangen van Noord-Holland te vertegenwoordigen
Dat deze de taal spreekt van de inwoners van Noord-Holland en zich betrokken voelt met deze inwoners.
een blik gericht naar buiten. Oog voor de rol van en kansen voor de Provincie buiten het eigen 'grondgebied'. Europabewust!
dat hij/zij aanspreekbaar, transparant en zichtbaar is
Dat zij/hij digitaal vaardig is en met belangstelling de innovatieve ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie volgt en simuleert. Dat hij/zij een
brug kan slaan tussen de politieke en ambtelijke organisatie.
Bevordering van meer integraliteit binnen GS. Wellicht zelfs door met een Gedeputeerde per regio te gaan werken i.p.v. een verdeling per
beleidsterrein. Hierdoor kunnen lastige knopen worden doorgehakt terwijl tegelijkertijd wel rekening wordt gehouden met alle prov. belangen.
Alles overwegende prevaleren mogelijk enkelen (bijv. duurzaamheid / leefomgeving boven economische groei). Suggestie voor de werving:
wellicht zitten er geschikte kandidaten tussen de wervingsprocedure voor die van Burgemeester van Amsterdam?
Gevoel bij werkorganisatie, luisterend, betrokken, geeft ruimte, werkt samen.
dat hij/zij ambitieus is - niet iemand in zijn/haar nadagen.
boegbeeld van de provincie, uitdraagt waar Noord-Holland voor staat
digitaal vaardig en open voor innovaties
Iemand met veel bestuurlijke ervaring en contacten in Den Haag en Brussel, waardoor de provinciebelangen goed behartigd worden. En iemand
die daadkrachtig is en stelling durft nemen.
Mijn cdK is een boegbeeld voor onze organisatie die het belang van communicatie hoog heeft
In eerste instantie betrokkenheid bij de burgers van N-H en bij de ambtelijke organisatie. Benaderbaar en met oog voor de maatschappelijke
items. Is de oud burgemeester van Haarlem , Bernt Schneiders wellicht een goede kandidaat?
Oog voor zijn rol
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Staat open voor vernieuwing
dat hij zichtbaar is voor de bewoners van Noord-Holland en makkelijk benaderbaar is.
Uitstraling heeft / gezag heeft, maar wel benaderbaar is. Als het een vrouw zou worden (bijvoorbeeld Edith Schippers) dan zou ik dat toejuichen.
dat het een top bestuurder is
Dat het iemand is met een frisse, open uitstraling, die reëel is over zaken, maar wel het meeste uit situaties probeert te halen (niet ten kosten van
anderen!)

BIJLAGE: SOCIAL MEDIA STATISTIEKEN #JOUWCDK
Twitter
18-06-2018

21-06-2018

22-06-2018
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25-06-2018

29-06-2018

Facebook
18-06-2018
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25-06-2018

29-06-2018
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LinkedIn
18-06-2018
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Youtube

Facebook

Instagram
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3.b Vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie, inclusief het instellen van de vertrouwenscommissie (VD-46).
1 Voordracht 46-2018 Instellen vertrouwenscommissie i.v.m. vacature cvdK Noord-Holland GEWIJZIGD.docx

2018
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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 juli 2018
Onderwerp: Instellen vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature
van commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
Kenmerk:
Bijlagen:
ontwerpbesluit;
Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koning in Noord-Holland
2018;
bijlage met namen leden vertrouwenscommissie.

1. Inleiding.
Vanwege het vertrek van de commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer J.W. Remkes,
per 1 januari 2019, is per die datum een vacature ontstaan waarin moet worden voorzien. Er
zijn van Rijkswege regels gesteld aan de procedure om te komen tot het door Provinciale Staten
doen van een aanbeveling voor een nieuwe commissaris van de Koning. De bepalingen van de
Provinciewet, de artikelen 61 en 145, en de circulaire ‘Procedureregels bij benoeming van een
commissaris van de Koningin’, d.d. 2 november 2005, bepalen dat uw Staten uit hun midden
een commissie instellen die tot taak heeft ten behoeve van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) de aanbeveling voor te bereiden. Het is aan Provinciale
Staten om binnen dit kader, mede ter bescherming van de privacy van de kandidaten, nadere
regels omtrent de taak, de samenstelling, de werkwijze en de geheimhoudingsplicht van de
commissie vast te stellen en de procedure te beschrijven. Hiertoe ligt thans voor de
‘Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koning in Noord-Holland 2018’.
De verordening is voorbereid door het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018.

2. Doelstellingen.
De onderhavige voordracht voorziet in het instellen van de vertrouwenscommissie, het
vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden van
de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie verzorgt de beoordeling van kandidaten
voor de functie door met kandidaten in gesprek te gaan. De commissie bereidt de aanbeveling
van Provinciale Staten van Noord-Holland aan de minister voor. De vertrouwenscommissie doet
hierbij verslag van haar werkzaamheden.
Voor de samenstelling van de vertrouwenscommissie wordt voorgesteld om de lijst met namen
van Statenleden in de bijlage te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie. Aan de
vertrouwenscommissie zal worden toegevoegd als adviseur een door Gedeputeerde Staten uit
hun midden aangewezen lid van dat college.
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Uw Statengriffier is secretaris van de vertrouwenscommissie en de plaatsvervangend
Statengriffier is plaatsvervangend secretaris van de commissie. De secretaris van Gedeputeerde
Staten die tevens algemeen directeur is van het ambtelijk apparaat van Gedeputeerde Staten,
treedt op als ondersteuner van de commissie. De adviseurs en ondersteuners nemen deel aan
de vergaderingen, maar zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht. Evenals de
leden van de commissie zijn de adviseur en de ondersteuners gebonden aan de
geheimhoudingsplicht (voor, tijdens en na de procedure). Vervanging van de leden en adviseur
kan uitsluitend plaatsvinden in geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of bij
overlijden.
In de bijlage bij de verordening is een overzicht opgenomen van de personen die deel uitmaken
van de vertrouwenscommissie.

3. De profielschets.
Op 12 september 2019 zal de minister van BZK in uw vergadering aanwezig zijn om met u van
gedachten te wisselen over de aan de nieuwe commissaris van de Koning te stellen eisen van
bekwaamheid en geschiktheid. Bij uw stukken voor deze vergadering treft u tevens aan de
voordracht strekkende tot het vaststellen van de profielschets. De minister gebruikt de
profielschets voor de selectie van kandidaten en de vertrouwenscommissie gebruikt de
profielschets voor de beoordeling van kandidaten.
De profielschets zal tevens dienen als uitgangspunt voor het beoordelen van het functioneren
van de commissaris door een nog in te stellen evaluatiecommissie van Provinciale Staten.
Evaluatiegesprekken worden elke twee jaar gehouden. Van een evaluatiegesprek wordt een
(besloten) verslag gemaakt, dat wordt toegezonden aan de minister van BZK.

4. Financiering en communicatie.
Met de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie zijn kosten gemoeid. Te denken valt aan
vergaderkosten, eventuele koerierskosten en kosten voor het door de leden van de commissie
volgen van gesprekstraining met het oog op de te voeren gesprekken met kandidaten voor het
ambt van commissaris van de Koning. Daarnaast valt te denken aan de kosten die gepaard gaan
met het zo nodig afleggen van een assessment door de kandidaten Deze (geschatte) kosten
liggen ter bijraming op de lopende provinciale begroting voor in de Zomernota in de
Statenvergadering van 8 oktober 2018. Het betreft een voorstel van het presidium, dat de
budgetten van uw Staten beheert.
Zodra de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden oppakt tot het moment van
bekendmaking van het besluit tot het doen van de aanbeveling aan de minister van BZK zal over
de procedure en gang van zaken van de zijde van de provincie normaliter niet gecommuniceerd
worden.
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5. Proces en procedure.
Na het vaststellen door uw Staten van de verordening op de vertrouwenscommissie zal deze
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De vertrouwenscommissie gaat van start zodra de
commissie is ingesteld door Provinciale Staten; de vertrouwenscommissie komt direct bijeen na
vaststelling en aanbieding van de profielschets aan de minister van BZK.
De procedure zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Te rekenen vanaf de datum waarop
de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning door uw Staten is vastgesteld tot de
vergadering waarin uw Staten een besluit nemen over het doen van een aanbeveling aan de
minister van BZK.

6. Voorstel.
Het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018 stelt u voor te besluiten overeenkomstig het
bijgaande ontwerpbesluit.

E. Annaert, voorzitter van het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018

K. Bolt, statengriffier
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Ontwerpbesluit

Nr. 46-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland
Instellen vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van
commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
gelezen de voordracht van het overleg van fractievoorzitters van 16 juli 2018;
gelet op de Provinciewet in het bijzonder de artikelen 61 en 145 van de Provinciewet, alsmede
op de bepalingen van de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995;
gelet op de circulaire Procedureregels benoeming commissaris van de Koningin van 4 november
2005;

besluiten:
1. een vertrouwenscommissie in te stellen in verband met het vervullen van de vacature van
commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;
2. de na besluitpunt 3 volgende verordening regelende de taak, samenstelling, werkwijze en
geheimhouding van de vertrouwenscommissie vast te stellen;
3. tot leden van de vertrouwenscommissie, inclusief de voorzitter als benoemd in artikel 1,
onder h van de in beslispunt 2 genoemde verordening, te benoemen de Statenleden die als
zodanig genoemd worden in de bijlage bij deze voordracht.

Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris van de Koning in Noord-Holland
2018
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de commissaris van de Koning: de commissaris van de Koning in de provincie NoordHolland;
b. de commissie: de vertrouwenscommissie, als bedoeld in artikel 61, derde lid van de
Provinciewet;
c. kandidaten: personen die naar het ambt van commissaris van de Koning in de provincie
Noord-Holland hebben gesolliciteerd;
d. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
e. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Noord-Holland;
f. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
g. de secretaris: de secretaris van de commissie;
h. de voorzitter: de voorzitter van de commissie.
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Artikel 2 Instelling
Er is een vertrouwenscommissie in verband met het vervullen van de vacature van de
commissaris van de Koning.
Artikel 3 Taak commissie
De commissie is belast met het beoordelen van kandidaten en het voorbereiden van een
aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister over de benoeming van de commissaris van
de Koning.
Artikel 4 Samenstelling commissie
1. Provinciale Staten stellen uit hun midden een vertrouwenscommissie in.
2. De commissie bestaat uit 11 leden.
3. Elke politieke fractie in Provinciale Staten kan een lid voordragen.
4. Het lidmaatschap van de commissie is persoonlijk.
5. In geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of bij overlijden kan een lid van de
commissie worden vervangen.
6. De commissie beslist over de vervanging als bedoeld in het vierde lid, op voordracht van
de fractievoorzitters.
7. Provinciale Staten wijzen uit hun midden de voorzitter aan op voordracht van de
fractievoorzitters.
8. De commissie wijst uit haar midden de plaatsvervangend voorzitter aan.
9. Mochten er gedurende de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie nieuwe fracties in
Provinciale Staten worden geformeerd, dan maken deze geen aanspraak op een
lidmaatschap van de vertrouwenscommissie.
Artikel 5 Adviseur van de commissie
1. Gedeputeerde Staten wijzen uit hun midden een lid aan dat als adviseur aan de commissie
wordt toegevoegd.
2. Het adviseurschap van de commissie is persoonlijk.
3. De adviseur als bedoeld in het eerste lid neemt deel aan de vergaderingen, maar is geen lid
van de commissie en heeft geen stemrecht.
4. In geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of bij overlijden van de adviseur
worden Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld aan de commissie een vervanger
voor te dragen.
Artikel 6 Secretariaat commissie en ambtelijke ondersteuning
1. De griffier van Provinciale Staten is secretaris van de commissie.
2. De plaatsvervangend griffier van Provinciale Staten is plaatsvervangend secretaris van de
commissie.
3. Bij ontstentenis kunnen de griffier of plaatsvervangend griffier worden vervangen door een
Staten- en commissieadviseur van de griffie.
4. De secretaris van Gedeputeerde Staten, als bedoeld in art. 97 van de Provinciewet, die
tevens algemeen directeur is van het ambtelijk apparaat van Gedeputeerde Staten, is
ondersteuner van de commissie.
5. De ondersteuning van de commissie door de secretaris van Gedeputeerde Staten is
persoonlijk.
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6. De griffier van Provinciale Staten, de plaatsvervangend griffier van Provinciale Staten en de
secretaris van Gedeputeerde Staten nemen deel aan de vergaderingen, maar zijn geen lid
van de commissie en hebben geen stemrecht.
Artikel 7 Beoordeling kandidaten en inwinnen van informatie
1. De commissie is belast met het beoordelen van kandidaten aan de hand van de door
Provinciale Staten vastgestelde profielschets.
2. De commissie voert gesprekken met de door de minister aan haar doorgeleide kandidaten
die de minister in beginsel geschikt acht voor benoeming.
3. De commissie kan besluiten om ook met een of meer niet door de minister aan haar
doorgeleide kandidaten een gesprek te voeren.
4. De commissie doet van het geval als bedoeld in het zesde lid van dit artikel onverwijld
mededeling aan de minister en betrekt het oordeel van de minister over deze kandidaat of
kandidaten in haar eigen beoordeling.
5. Indien de commissie besluit met een door de minister in beginsel geschikt geachte
kandidaat geen gesprek te hebben, dan stelt de commissie de minister en de
desbetreffende kandidaat daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.
6. De commissie verschaft zich door tussenkomst van de minister de door de commissie
nodig geachte informatie over de kandidaten als bedoeld in artikel 61, vierde lid, van de
Provinciewet.
Artikel 8 Gesprek door de commissie met de kandidaten
1. De voorzitter en secretaris nodigen de kandidaten als bedoeld in artikel 7 uit.
2. Plaats, datum en tijdstip van een gesprek worden zodanig vastgesteld, dat de naam van
een kandidaat niet bekend kan worden bij een of meer andere kandidaten of bij derden.
Artikel 9 Voordracht en verslag
1. De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen
kandidaten.
2. De commissie brengt aan de hand van een voordracht en bijbehorend ontwerpbesluit over
haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten.
3. De commissie neemt in het verslag aan de Staten een concept aanbeveling op van
tenminste twee kandidaten die naar haar oordeel voor benoeming in aanmerking komen.
4. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar
oordeel hebben geleid.
5. De commissie geeft tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten.
6. De voordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit en het verslag als bedoeld in het tweede
lid zijn geheim.
Artikel 10 Stemverhouding
1. De concept aanbeveling als bedoeld in artikel 9 wordt bij een meerderheid van stemmen
vastgesteld.
2. In het verslag met daarin de concept aanbeveling kunnen leden van de commissie van
minderheidsstandpunten blijk geven.
3. De commissie streeft naar een unanieme concept aanbeveling.
4. Indien niet tot een unaniem oordeel gekomen kan worden, wordt het nemen van een
beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.
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5. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk, of is ook in de volgende vergadering geen sprake
van unanimiteit dan worden de verschillende standpunten binnen de commissie ook ter
kennis van Provinciale Staten gebracht.
Artikel 11 Vergaderfrequentie, quorum en verslaglegging
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden dit
noodzakelijk achten.
2. De commissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van de stemhebbende
commissieleden aanwezig is.
3. Als niet wordt voldaan aan het gestelde in het tweede lid, belegt de voorzitter op zo kort
mogelijke termijn een nieuwe vergadering.
4. De vergaderingen van de commissie vinden plaats achter gesloten deuren.
5. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris wordt een concept verslag van het ter
vergadering behandelde opgemaakt.
6. Het verslag als bedoeld in het vijfde lid wordt door de commissie vastgesteld en is geheim.
7. Indien geen volgende vergadering wordt gehouden, stelt de voorzitter het verslag vast,
nadat de leden van de commissie met het concept verslag hebben ingestemd.
Artikel 12 Geheimhouding
1. Ten aanzien van al hetgeen voor, tijdens of na het verrichten van de werkzaamheden van de
vertrouwenscommissie direct of indirect door de commissie wordt besproken, schriftelijk
wordt vastgelegd en/of aan de leden van de commissie wordt voorgelegd, geldt voor de
voorzitter en de leden van de commissie, de adviseur als bedoeld in artikel 5, eerste lid, de
secretaris, de plaatsvervangend secretaris en de ondersteuner een volstrekte
geheimhoudingsplicht.
2. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel geldt niet tegenover de
minister wanneer zij daar expliciet om verzoekt.
3. Noch aan de leden van Provinciale Staten, die geen zitting hebben in de commissie, noch aan
anderen wordt inzage gegeven in of informatie verstrekt over de inhoud van aan de
commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering.
4. Ten aanzien van al hetgeen door de vertrouwenscommissie aan Provinciale Staten wordt
overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor Provinciale
Staten, alsmede voor de afzonderlijke leden van Provinciale Staten een volstrekte
geheimhoudingsplicht.
5. De behandeling in de vergaderingen van Provinciale Staten van de in het vierde lid bedoelde
stukken, gegevens of informatie zal steeds achter gesloten deuren plaatsvinden.
6. De verslagen van de vergaderingen als bedoeld in het vijfde lid zijn geheim.
7. De geheimhoudingsverplichtingen die krachtens deze verordening gelden, of zullen komen
te gelden, blijven onverminderd van kracht na ontbinding van de commissie, na het
voltooien van de benoemingsprocedure en na verval van deze verordening.
8. Indien en voor zover voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 9 lid 6, artikel 11 lid 4 en
artikel 12 van de verordening ingevolge de Provinciewet nog afzonderlijke, c.q. aanvullende
besluitvorming van de commissie en/of haar voorzitter, dan wel van Provinciale Staten en/of
hun voorzitter vereist mocht zijn, wordt daartoe onverwijld door het desbetreffende orgaan
overgegaan.
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Artikel 13 Vertegenwoordiging en correspondentie
1. De voorzitter van de commissie vertegenwoordigt de commissie en treedt op als
contactpersoon en woordvoerder.
2. Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden gericht aan de voorzitter of secretaris.
3. Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
Artikel 14 Openbaarmaking aanbeveling
1. De aanbeveling over de benoeming van de commissaris van de Koning is, voor zover het de
eerste naam op de aanbeveling betreft, openbaar met ingang van het moment waarop deze
door Provinciale Staten als zodanig is vastgesteld.
2. De bij de aanbeveling behorende stukken, alsmede de overige stukken, gegevens of
informatie waarop Provinciale Staten de aanbeveling hebben gebaseerd, blijven
onverminderd geheim overeenkomstig hetgeen dienaangaande in deze verordening is
bepaald.
Artikel 15 Ontbinding
De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgende op die, waarop
het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de commissaris van de Koning aan Provinciale
Staten bekend is gemaakt.
Artikel 16 Archivering
1. De secretaris draagt er zorg voor, dat alle stukken die de commissie in het kader van haar
werkzaamheden zelf heeft opgemaakt, alsmede de overige stukken die op grond van de
Archiefwet of naar het oordeel van de voorzitter voor archivering in aanmerking komen,
worden verpakt in gesloten en verzegelde enveloppen, welke worden voorzien van een
duidelijke aanduiding “GEHEIM”.
2. De secretaris brengt de in lid 1 bedoelde enveloppen overeenkomstig het bepaalde in artikel
12 van de Archiefwet 1995 vóór het tijdstip van ontbinding van de commissie over naar de
krachtens die wet aangewezen archiefbewaarplaats.
3. In het kader van de overbrenging van de in lid 1 bedoelde enveloppen naar de
archiefbewaarplaats wordt bepaald dat de betreffende archiefbescheiden gedurende 75 jaar
geheim dienen te blijven. Zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Archiefwet
1995 en op grond van de in lid 1, sub a en c van dat artikel genoemde gronden.
4. Van de in lid 2 bedoelde overbrenging wordt een verklaring opgemaakt als bedoeld in artikel
9 van het Archiefbesluit 1995. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met
toepassing van artikel 15 van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de
openbaarheid.
5. In afwijking van het tweede lid worden de originele bescheiden die de commissie heeft
ontvangen van de minister, vóór het tijdstip van de ontbinding van de commissie aan de
minister teruggezonden.
6. Indien voor de uitvoering van het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 de tussenkomst van
Gedeputeerde Staten in haar hoedanigheid van zorgdrager als bedoeld in de Archiefwet
1995 vereist is, verleent zij daaraan volledig en onverkort haar medewerking. Wanneer dit
noodzakelijkerwijze met zich mee mocht brengen dat de enveloppen aan Gedeputeerde
Staten dienen te worden overgedragen, zal het dit college niet zijn toegestaan deze te
openen.
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7. De voorzitter en de leden, de adviseur als bedoeld in artikel 5, de plaatsvervangend
secretaris en de ondersteuner overhandigen alle aan hun verstrekte bescheiden, dan wel
kopieën die zij van deze bescheiden onder zich hebben, vóór het tijdstip van de ontbinding
van de commissie aan de secretaris.
8. De in het vorige lid bedoelde bescheiden, alsmede de bescheiden en de kopieën die de
secretaris onder zich heeft, worden, voor zover het geen archiefbescheiden betreffen, door
de secretaris onverwijld vernietigd.
Artikel 17 Onvoorzien
1. In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met
inachtneming van hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald.
2. Zo nodigt voert de voorzitter voorafgaand aan de beslissing als bedoeld in het eerste lid
overleg met de minister.
Artikel 18 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking.
2. Deze verordening zal na vaststelling aan de minister ter kennis worden gebracht.
3. Deze verordening vervalt met ingang van de dag waarop het Koninklijk Besluit tot
benoeming van de commissaris van de Koning aan Provinciale Staten bekend is gemaakt,
met uitzondering van het bepaalde in artikel 12, lid 7.
Artikel 19 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie commissaris
van de Koning Noord-Holland 2018.

Haarlem, 12 september 2018,

Provinciale Staten voornoemd,
, vicevoorzitter

, statengriffier
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Bijlage. De samenstelling van de vertrouwenscommissie
Leden:












Mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP)
Dhr. E. Annaert (VVD, voorzitter)
Mevrouw I.A. Bezaan (PVV)
De heer D.G. Heijnen (CDA)
De heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH)
De heer A.E. van Liere (PvdD)
De heer M.C.A. Klein (ChristenUnie-SGP)
Mevrouw O.A.C. de Meij (50PLUS)
Mevrouw Z. Pels (GroenLinks)
De heer X.J. den Uyl (PvdA)
Mevrouw I. Zaal (D66)

Adviseur:
 Mevrouw E. Post (gedeputeerde)
Secretariaat commissie en ambtelijke ondersteuning:
 Mevrouw K. Bolt (Statengriffier, secretaris van de vertrouwenscommissie)
 De heer J.R. Loggen (plaatsvervangend Statengriffier, plaatsvervangend secretaris van de
vertrouwenscommissie)
 Mevrouw R.M. Bergkamp (provinciesecretaris, ondersteuner van de
vertrouwenscommissie)
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