
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2017-799 

Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming 

van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde behandeling: 

- Provinciale Staten op 7 juni 2017 

 

 

 

 

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 22 mei 2017, kenmerk 

21/SG/201701533 

 

Behandeld door mevrouw S. Buissink telefoonnummer (0592) 36 57 95  

 

 



 aan Provinciale Staten van Drenthe 2017-799-1 

 

Inleiding

 

Bij Koninklijk Besluit van 8 maart 2017 is met ingang van 10 maart 2017 eervol ontslag verleend aan 

de heer J. Tichelaar als commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. Hierdoor is met ingang 

van die datum voor die functie een vacature ontstaan. 

 

Procedure 

De procedure voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning is vastgelegd in de 

circulaire Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2005, kenmerk 2005-0000278487. 

 

Onderdeel van de procedure is het instellen van een vertrouwenscommissie. De 

vertrouwenscommissie verzorgt de beoordeling van de kandidaten voor de functie en bereidt de 

aanbeveling voor van Provinciale Staten van Drenthe aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  

 
In de Verordening op de vertrouwenscommissie zijn onder andere bepalingen opgenomen over de 

samenstelling van de vertrouwenscommissie, de werkwijze, de geheimhouding en de ambtelijke 

bijstand. 

 
De werving en beoordeling van de kandidaten vindt plaats op basis van een profielschets voor de 

nieuwe commissaris. Deze heeft het presidium de afgelopen twee maanden voorbereid. In dit kader is 

een breed opgezette publiekscampagne gevoerd, zijn interviews gehouden met maatschappelijke 

organisaties, ondernemers, burgemeesters en is het college geconsulteerd. Zie voor meer informatie 

hierover het desbetreffende statenvoorstel.  

 
Samenstelling vertrouwenscommissie 

Lid van de vertrouwenscommissie zijn de vicevoorzitter van de staten en de fractievoorzitters (en een 

vice-fractievoorzitter).  

 
De vicevoorzitter van Provinciale Staten is tevens voorzitter van het presidium en als zodanig lid van 

de commissie. Waar het de fractievoorzitters betreft, gaat het hierbij om de fracties waaruit Provinciale 

Staten is samengesteld, bij de vaststelling van de voorliggende verordening. 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.  

 
Een door Gedeputeerde Staten uit hun midden aangewezen lid, wordt als adviseur toegevoegd aan de 

vertrouwenscommissie. De adviseur heeft geen stemrecht. 

 
Vervanging van de leden en de adviseurs kan uitsluitend plaatsvinden in geval van langdurige ziekte 

van meer dan een maand of overlijden. 

 

Door het presidium is afgesproken dat de heer J. Baltes optreedt als voorzitter van de 

vertrouwenscommissie. De voorzitter heeft geen stemrecht. De commissie wijst uit haar midden een 

plaatsvervangend voorzitter aan.  

 

In de bijlage treft u een overzicht aan van de personen die deel uitmaken van de 

vertrouwenscommissie. 
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De commissie komt als zodanig voor het eerst bijeen na aanbieding van de profielschets van de 

nieuwe commissaris van de Koning aan de minister. 

 
Besluitvorming 

Uitgangspunt is dat de vertrouwenscommissie zo veel mogelijk in voltalligheid aanwezig is. Ten 

aanzien van de besluitvorming in de vertrouwenscommissie geldt dat iedere fractie en daarmee ieder 

lid een stem heeft, met uitzondering van de voorzitter. Deze stemt niet mee. 

Er is geen sprake van gewogen stemming in de vertrouwenscommissie. De Provinciewet biedt 

hiervoor geen ruimte. 

 

Geheimhouding 

De vertrouwenscommissie werkt onder strikte geheimhouding.  

De nakoming van deze geheimhoudingsverplichtingen is een verantwoordelijkheid van betrokkenen 

zelf. Schending van de geheimhoudingsverplichting wordt strafrechtelijk aangemerkt als een misdrijf 

en kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben. 

De minister kan in dergelijke gevallen zelfs besluiten de procedure stop te zetten.  

Advies 

1. De Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de 

Koning in de provincie Drenthe 2017, zoals integraal opgenomen in bijlage 1, vast te stellen. 

2. In te stellen een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde en vierde lid, van de 

provinciewet. 

3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van dit besluit in kennis te stellen. 

Beoogd effect 

Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de 

commissaris van de koning in de provincie Drenthe 2017 en de instelling van de 

vertrouwenscommissie. 

Argumenten 

 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Behandeling in PS op 7 juni 2017. 

Communicatie 

De verordening zal op de gebruikelijke manier bekend gemaakt worden. 

Bijlagen 

1. Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de 

Koning in de provincie Drenthe 2017. 

2. Overzicht van de personen die deel uitmaken van de vertrouwenscommissie.  
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Assen, 22 mei 2017 

Kenmerk: 21/SG/201701533 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe, 

 

 

 

J.J. van Aartsen, voorzitter  

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  

 

 



Ontwerpbesluit   2017-799-1 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het Koninklijk Besluit van 8 maart 2017 en het voorstel van het Presidium van Provinciale 

Staten van Drenthe van 22 mei 2017, kenmerk 21/SG/201701533; 

 

gelet op artikel 61 en 145 van de Provinciewet, de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de 

circulaire Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koning van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2005, kenmerk 2005-0000278487; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. De Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de 

Koning in de provincie Drenthe 2017, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen. 

II. In te stellen een vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61, derde en vierde lid, van de 

Provinciewet. 

III. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van dit besluit in kennis te stellen. 

 

 

 

 

 

Assen, 7 juni 2017 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

 



 

 

Bijlage 1 

 

Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris 

van de Koning in de provincie Drenthe 2017 

 

 

Begripsbepalingen  

 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. circulaire: circulaire Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin van de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2005; 

b. de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

c. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

d. de secretaris: secretaris van de commissie; 

e. profielschets: de eisen die aan de te benoemen commissaris worden gesteld met betrekking tot 

de vervulling van het ambt. 

 

Taak en bevoegdheden  

 

Artikel 2 

1. De commissie is belast met de beoordeling van kandidaten voor de functie van commissaris van 

de Koning in de provincie Drenthe en de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale 

Staten van Drenthe aan de minister inzake de benoeming van een commissaris van de Koning in 

de provincie Drenthe. 

2. De commissie voert gesprekken met de door de minister geselecteerde kandidaten en eventueel 

andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich uit eigener beweging 

tot de commissie hebben gewend, hetzij door de commissie worden uitgenodigd, 

overeenkomstig het bepaalde in de circulaire. Indien de commissie besluit een door de minister 

geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, stelt de commissie de minister en de kandidaat 

schriftelijk van dit besluit op de hoogte. 

3. Bij de beoordeling van kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de 

profielschets, zoals deze is vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe. 

4. De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen 

kandidaten. Zij brengt daarover schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten en aan de minister. 

De commissie doet het verslag aan Provinciale Staten vergezeld gaan van een 

conceptaanbeveling van ten minste twee kandidaten – in volgorde van voorkeur – die naar haar 

oordeel voor benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van 

ieder van deze twee kandidaten de motieven die tot haar oordeel hebben geleid. Zowel het 

verslag als de conceptaanbeveling van de commissie zijn geheim. 

 

 
  



 

 

Samenstelling  

 

Artikel 3 

1. De commissie bestaat uit de vicevoorzitter van Provinciale Staten van Drenthe en voorts uit 

zoveel Statenleden als er politieke fracties zijn in de staten, bij de vaststelling van deze 

verordening. 

2. In de commissie hebben de voorzitters van de in het eerste lid genoemde fracties zitting, tenzij 

de fractie daarvoor de plaatsvervangend fractievoorzitter aanwijst.  

3. Voorzitter van de commissie is de vicevoorzitter van Provinciale Staten. De commissie wijst uit 

haar midden een vicevoorzitter aan. 

4. Het lidmaatschap is persoonlijk, echter in geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of 

overlijden kan een lid van de commissie worden vervangen. De betreffende fractie wordt in dat 

geval in de gelegenheid gesteld een vervanger voor te dragen voor de rest van de procedure. 

5. Op voordracht van gedeputeerde staten wordt een gedeputeerde als adviseur aan de commissie 

toegevoegd. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht. De adviseur kan 

uitsluitend in geval van langdurige ziekte van meer dan een maand of overlijden op voordracht 

van gedeputeerde staten door een andere gedeputeerde worden vervangen voor de rest van de 

procedure. 

6. De griffier van Provinciale Staten van Drenthe is de secretaris van de commissie en laatzich in die 

hoedanigheid door medewerkers van de Statengriffie bijstaan. 

7. De secretaris-directeur van de provincie is plaatsvervangend secretaris. 

8. De verplichtingen welke bij of krachtens wettelijk voorschrift, de circulaire, of de onderhavige 

verordening aan de leden en de secretaris zijn opgelegd, zijn op gelijke wijze van toepassing op 

de plaatsvervangende leden en de plaatsvervangend secretaris, alsmede op de adviseur, bedoeld 

in het vijfde lid, en op de functionarissen, bedoeld in het zesde en zevende lid. 

 

Werkwijze en besluitvorming  

 

Artikel 4 

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk 

achten. 

2. Daar waar de commissie het nodig acht wint zij advies in van derden, uitgezonderd adviezen die 

de kandidaten zelf betreffen. 

3. In geval van postverzending worden alle stukken, bestemd voor de commissie, aan het huisadres 

van de leden van de commissie, de adviseurs, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris 

gericht en aldaar door hen bewaard op een wijze die recht doet aan de in deze verordening aan 

hen opgelegde geheimhoudingsverplichtingen. 

4. Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de secretaris. 

5. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris 

ondertekend en voorzien van het predicaat geheim. 

6. De vergaderingen van de commissie vinden plaats achter gesloten deuren. 

7. De commissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van het aantal commissieleden 

aanwezig is. Uitgangspunt is dat de commissie in voltalligheid vergadert. 



 

 

8. Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Deze 

verslagen worden door de commissie vastgesteld en zijn geheim. 

9. Indien geen volgende vergadering wordt gehouden, stelt de voorzitter het verslag vast, nadat de 

leden van de commissie met het ontwerpverslag hebben ingestemd. 

10. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen, waaronder besluitvorming over de 

opvattingen van de commissie, bedoeld in artikel 2, vierde lid. Met uitzondering van de voorzitter 

heeft ieder lid één stem. De voorzitter heeft geen stemrecht.  

11. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid van de commissie wordt 

desgewenst in de schriftelijke rapportage als bedoeld in artikel 2, vierde lid opgenomen. 

 

Ontvangst kandidaten  

 

Artikel 5 

1. De voorzitter en de secretaris nodigen in overleg met de commissie degenen uit die kandidaat 

zijn voor het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. 

2. Plaats, datum en tijdstip van dit gesprek, alsmede de wijze van corresponderen met de 

kandidaten, worden zodanig gekozen dat de namen van de kandidaten niet bekend worden bij 

de kandidaten onderling of bij derden. 

3. Over de kandidaten worden geen inlichtingen – schriftelijk noch mondeling – ingewonnen dan 

door tussenkomst van de minister. Overleg met derden – met uitzondering van de minister – is 

uitgesloten. 

 

De aanbeveling  

 

Artikel 6 

1. De conceptaanbeveling van de commissie, bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt door Provinciale 

Staten achter gesloten deuren behandeld. 

2. Onverminderd artikel 61, zesde lid, van de Provinciewet en artikel IX, vierde lid, van de circulaire 

bevelen Provinciale Staten aan de minister in volgorde van hun voorkeur twee kandidaten aan. 

Deze aanbeveling is geheim, met uitzondering van de naam van de kandidaat die de eerste 

voorkeur heeft van Provinciale Staten. 

 

Geheimhouding  

 

Artikel 7 

1. Ten aanzien van al hetgeen tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden van de 

commissie direct of indirect door de commissie wordt besproken, schriftelijk wordt vastgelegd of 

aan de leden van de commissie wordt voorgelegd, geldt voor de voorzitter en leden van de 

commissie, de secretaris, de adviseurs en de medewerkers van de griffie die hen bijstaan, een 

volstrekte geheimhoudingsplicht. De voorzitter ziet hierop toe. 

2. De leden van de commissie, alsmede alle overige personen welke de commissie in haar 

werkzaamheden terzijde staan, bevestigen schriftelijk van de inhoud van dit artikel op de hoogte 

te zijn. 



 

 

3. Noch aan de leden van Provinciale Staten die geen zitting hebben in de commissie, noch aan 

anderen wordt inzage of informatie verstrekt over de inhoud van aan de commissie overgelegde 

stukken of het behandelde ter vergadering. Aan Provinciale Staten als zodanig wordt deze 

informatie slechts verstrekt, voor zover dit door de commissie noodzakelijk wordt geacht in het 

kader van de conceptaanbeveling bedoeld in artikel 2, vierde lid. 

4. Ten aanzien van al hetgeen door de commissie aan Provinciale Staten wordt overgelegd, 

medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor de voorzitter, de afzonderlijke 

leden van Provinciale Staten, alsmede de ambtenaren die Provinciale Staten bij hun 

werkzaamheden terzijde staan, een volstrekte geheimhoudingsplicht. 

5. De behandeling van de in het vierde lid bedoelde stukken, gegevens of informatie zal door 

Provinciale Staten steeds achter gesloten deuren plaatsvinden. De verslagen van deze 

vergaderingen zijn geheim. 

6. Noch de commissie, noch Provinciale Staten heffen de geheimhouding op. 

7. Alle uit hoofde van deze verordening geldende verplichtingen tot geheimhouding blijven 

onverminderd van kracht na het moment waarop de commissie ingevolge artikel 8, eerste lid, zal 

zijn ontbonden. 

 

Ontbinding, archivering en vernietiging  

 

Artikel 8 

1. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop de 

benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe door middel van het 

toezenden van het daartoe strekkende Koninklijk Besluit door de minister aan Provinciale Staten 

en Gedeputeerde Staten van Drenthe bekend is gemaakt. 

2. De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat op het in het eerste lid bedoelde tijdstip 

alle archiefbescheiden, die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in verzegelde 

enveloppen en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de krachtens de Archiefwet 

1995 daartoe aangewezen archiefbewaarplaats. De voorzitter en secretaris dragen er eveneens 

zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in het derde tot en met zesde lid. 

3. Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging volgens 

artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van 

de met toepassing van artikel 15 eerste lid, onder a en c van de Archiefwet 1995 gestelde 

beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar. 

4. De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de minister worden onmiddellijk 

na het in het eerste lid bedoelde tijdstip aan de minister teruggezonden. 

5. Alle aan de voorzitter, de commissieleden, de adviseur, de plaatsvervangend secretaris of de 

ambtenaren, bedoeld in artikel 3, zesde en zevende lid, verstrekte bescheiden, alsmede alle 

eventuele kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden, worden onmiddellijk na het in het 

eerste lid bedoelde tijdstip bij de secretaris van de commissie ter vernietiging ingeleverd. 

6. De in het vijfde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris van de commissie terstond 

vernietigd. 

 

  



 

 

Slotbepalingen  

 

Artikel 9 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie met inachtneming van 

het bij of krachtens wettelijk voorschrift bepaalde. Zo nodig voert de voorzitter van de commissie 

vooraf overleg met de minister. 

 

Artikel 10 

Deze verordening treedt direct in werking de dag na aanbieding van de profielschets van de nieuwe 

commissaris aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Deze verordening vervalt - met uitzondering van het bepaalde in artikel 7, zevende lid - op het 

moment waarop de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe door 

middel van het toezenden van het daartoe strekkende Koninklijk Besluit door de minister aan 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Drenthe bekend is gemaakt. 

 

Artikel 11 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de 

benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe 2017. 



Bijlage 2 

 

Bij het van het presidium aan Provinciale Staten van Drenthe ter vaststelling van de Verordening op 

de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie 

Drenthe 2017, met kenmerk 21/SG/201701533. 

 

 

Samenstelling vertrouwenscommissie 

- de heer J.J. Baltes, VVD (voorzitter) 

- mevrouw W.M. Meeuwissen (VVD) 

- de heer H. Loof (PvdA) 

- mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

- de heer W.L.H. Moinat (SP) 

- de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

- mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

- mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

- de heer H. Kuipers (GroenLinks) 

- de heer F. Duut (50Plus) 

- mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 

 

Secretaris: S. Buissink, statengriffier 

Plv. secretaris: A. van Schreven, secretaris-directeur 

 

Ondersteuning Statengriffie: J. Stapert, plv. griffier, R. Veenstra, senior statenadviseur. 

 




