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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 21 juni 2017 

 

 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-

gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  

 

 

Aanwezig:  

J.J. van Aartsen, voorzitter 

 

de leden: 

de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer J.A. van Dalen (D66) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

de heer F.P. Duut (50PLUS) 

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

de heer R.H.H. Koch (PvdA) 

mevrouw S.D. Kort (PVV) 

de heer L.M. Kremers (CDA) 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer R. du Long (PvdA) 

de heer H. Loof (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

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

de heer P. Moltmaker (VVD) 

de heer K. Neutel (CDA) 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer F. van de Pol (SP) 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer R.R. Pruischer (ChristenUnie) 

de heer H. Reinders (CDA) 

de heer G. Serlie (VVD) 

de heer J. Smits (VVD) 

de heer J.L. Stel (VVD) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de heer J. Tuin (D66) 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 

de heer J. Vester (SP) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

 

mevrouw S. Buissink, griffier 

 

Voorts aanwezig de leden van het  

college van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.J. Jumelet (CDA) 

de heer T. Stelpstra (CU) (aanwezig tot  

      16.20 uur) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

 

 

Afwezig: 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

de heer H.J.L. Bronts (PVV) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A/B. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent om 16.00 uur de (extra) Statenvergadering en hij heet de aanwezigen welkom en 

in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer Plasterk en zijn 

kabinetsmedewerker de heer ‘t Lam. De voorzitter deelt mee dat de vergadering in het teken staat van 

de aan te bieden profielschets van de commissaris van de Koning (agendapunt C).  

 

 

C.  Statenvoorstel 2017-802; Profielschets van de commissaris van de Koning in aanwezigheid  

 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

De heer Baltes heet zijne excellentie, collega’s, leden van het college en de overige aanwezigen wel-

kom op deze bijzondere dag. Het Drents parlement heeft namelijk het genoegen om minister Plasterk 

een profielschets aan te bieden, een profielschets van heel Drenthe. De Provinciale Staten besloot om 

zich breed te oriënteren en verzamelde ideeën voor het profiel voor de nieuwe commissaris van de 

Koning onder burgemeesters, het maatschappelijk middenveld en de inwoners van Drenthe.  

Half mei startte de publiekcampagne ‘Mijn Drentse commissaris’. Met deze campagne is geprobeerd 

om inwoners van Drenthe door middel van een vragenlijst mee te laten denken over de nieuwe com-

missaris van de Koning. Daarnaast zijn door statenleden gesprekken gevoerd met een aantal burge-

meesters, diverse maatschappelijke organisaties en ondernemers. In die gesprekken zijn de voor hen 

relevante thema’s besproken in relatie tot de provincie en meer specifiek, in relatie tot de nieuwe CdK. 

In al deze gesprekken is naar ons toe waardering uitgesproken voor deze aanpak. Men was blij om de 

gelegenheid te krijgen bij te dragen aan de totstandkoming van het profiel.  

De publiekscampagne kan met recht een succes worden genoemd. We kregen bijna 2200 reacties 

van inwoners binnen, uit alle Drentse gemeenten en van alle leeftijden. We zijn dan ook zeer ver-

heugd dat de inwoners van Drenthe in zulke grote aantallen hieraan mee wilden denken. Er is op di-

verse manieren geprobeerd de inwoners te bereiken, variërend van persoonlijke gesprekken, spotjes 

en berichten op nieuwssites, radio en televisie tot berichten op social media. Ook verscheen de vra-

genlijst in huis aan huisbladen en raadpleegden we ons Drents burgerpanel. Langs al deze wegen zijn 

er ook reacties binnengekomen. Zo gingen we in gesprek met inwoners op de markt in Emmen. Oran-

je jasjes kleurden de markt en er werden enthousiaste en interessante gesprekken gevoerd. Aan het 

einde van de markt hadden we 120 reacties binnen. We zijn ook actief aan de slag gegaan om de 

inwoners te bereiken via social media, alle statenleden hebben hieraan een steentje bij gedragen. De 

meeste reacties op de vragenlijst kwamen binnen via Facebook. De filmpjes met Drenten die vertel-

den wat zij belangrijk vinden aan de nieuwe commissaris van de Koning waren een groot succes. Zo 

werden de filmpjes van Marrijtje Molenhuis en Rolf de Gier meer dan 20.000 keer bekeken.  

Uit de reacties bleek dat de inwoners van Drenthe graag zien dat de nieuwe commissaris van de Ko-

ning een netwerker en een verbinder is. De commissaris is in hun ogen gericht op samenwerking bin-

nen en buiten Drenthe. Hij brengt belangen en mensen bij elkaar en behartigd de Drentse zaak. Of, 

zoals sommigen aangaven, ‘Mijn commissaris is een boegbeeld voor economie en maatschappij’. De 

vragenlijst sloot af met de open vraag: ‘Wat ik verder belangrijk vind …’ Veel mensen hebben de moei-

te genomen om via deze vraag iets aan ons mee te geven. Dit antwoord varieert van een aantal 

woorden tot zelfs een brief van 2 kantjes. En ook heeft een 91-jarige Drent de moeite genomen de 

vragenlijst door de typmachine te halen en zijn mening kenbaar te maken. Het valt op dat de antwoor-

den op de vraag wat men verder belangrijk vindt, een gemene deler hebben. Zo geeft het grootste 

deel van de mensen aan het belangrijk te vinden dat de nieuwe commissaris midden in de samenle-

ving staat. Zo zegt iemand: ‘Mijn commissaris heeft oor en oog voor de Drentse samenleving’.  Daarbij 

is het in de ogen van Drentse inwoners belangrijk dat de commissaris de Drenten en de Drentse cul-

tuur kent. De volgende mooie antwoorden worden hierbij gegeven: ‘Wat ik belangrijk vind is dat mijn 

commissaris verliefd is op Drenthe’ en ‘Het is belangrijk dat de commissaris zich in kan leven in de 
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Drent. Zoals de Drent is en kan zijn, met al zijn eigenaardigheden’. Een uitgebreide rapportage over 

de vragenlijst en een overzicht van de aanpak en het bereik van de campagne wordt vandaag, samen 

met de profielschets, gepubliceerd op de website van het Drents Parlement.  

Het Drents parlement is trots op de inbreng van de Drentse bevolking en heeft hier ook veel aan ge-

had bij het opstellen van de profielschets. Samen met de inbreng uit de gesprekken die we hebben 

gevoerd met bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en wat we zelf belangrijk vin-

den zijn we gekomen tot een profielschets waarin eenieder zijn inbreng zal herkennen. Belangrijker 

nog, waarmee we een commissaris van de Koning kunnen vinden die daadwerkelijk een commissaris 

van de Koning voor heel Drenthe is.  

Uiteraard hebben we ook Drenthe en de Drenten beschreven, onze geschiedenis, onze inwoners, 

onze contrasten, onze kwaliteiten, over de economische infrastructuur, onze innovatiekracht, de be-

reikbaarheid, ons geweldige woon- en leefklimaat en onze prachtige natuur. En ook onze uitdagingen. 

Dit alles is samengebracht in een uitdagende opgave met een duidelijke ambities. Als laatste hebben 

we ook de bestuurlijke context beschreven. De nieuwe commissaris komt in een provincie waar sa-

menwerking de boventoon voert. Samenwerking tussen en met de Drentse gemeenten, de omringen-

de provincies, de Duitse grensregio, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In 

dat samenspel is er voor de nieuwe commissaris een belangrijke rol weggelegd. Kortom, een functie 

die ertoe doet in een machtige provincie. Voorzitter, zijne excellentie, wij zijn trots op dit profiel en zien 

met genoegen terug op het wordingsproces. En vanaf deze plaats wil ik, namens het Drents parle-

ment, allen die hebben meegeholpen met de totstandkoming heel veel dankzeggen. Tot zover deze 

toelichting.   

 

De voorzitter dankt de Baltes en geeft het woord aan de heer Plasterk.  

 

Minister Plasterk dankt de voorzitter. Geacht parlement, op de weg hierna toe realiseerde ik dat dit de 

zesde van de twaalf provincies in deze kabinetsperiode waarvan ik mag helpen selecteren en benoe-

men. Toen ik vandaag de dag begon in Amsterdam, naar Den Haag ging voor een Kamerdebat en 

toen op weg hiernaartoe door een aantal provincies kwam, toen realiseerde ik me wat voor een mooi 

land we hebben. Wat niet iedereen zich realiseert is wat voor grote rol het midden bestuur speelt om 

te zorgen dat dat zo is en dat het zo blijft. De smaak voor het midden bestuur is een acquired taste, 

een verkregen smaak. Die heeft niet iedereen onmiddellijk. Iedereen snapt het belang van de ge-

meente als lokaal bestuur, iedereen snapt de politiek met die paar bekende gezichten. Maar niet ie-

dereen heeft onmiddellijk helder welke taak de provincie heeft. Maar ga maar eens de grens over met 

een buurland en je ziet onmiddellijk het verschil, in de ruimtelijke ordening, in het nadenken over waar 

natuur zit en waar bedrijventerreinen, het nadenken over duurzaamheid en het acteren op dat punt. 

Een heel belangrijk deel van de ordening zoals we dat Nederland hebben vindt plaats door het provin-

ciebestuur. Daarom is het van belang dat u er bent en ook van belang dat u een goede commissaris 

van Koning krijgt na het opvolgen van, waarvoor overigens veel waardering, de tijdelijk waarnemend 

commissaris. U heeft, complimenten daarvoor, een traject in gang gezet waarbij u veel mensen heeft 

betrokken. Ik heb daar ook de weerslag van gezien en qua stijl blijkt een voorkeur voor een netwerker 

en een verbinder. Dat heb ik vaker gehoord, dat is op veel plekken in een land een wens die men 

heeft.  

Maar er is meer wat eruit springt.  Een groot aantal mensen vindt het belangrijk dat de nieuwe com-

missaris openstaat naar de samenleving en niet alleen maar in het provinciehuis aan het werk is. Ie-

mand die de afstand tussen provinciehuis en de burger helpt verkleinen. Het is belangrijk dat de com-

missaris de Drentse cultuur kent en daar affiniteit en verbinding mee heeft. Maar ook in staat is om de 

zaak van de provincie Drenthe in Den Haag en in Europa te bepleiten. Natuurlijk is integriteit belang-

rijk, en boven de partijen staan. Veel genoemde thema’s: werkgelegenheid, behoud van natuur, lo-

gisch in zo’n schitterende provincie als Drenthe, de leefbaarheid van stad en platteland en ten slotte 
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spreekt een deel van de inwoners de voorkeur uit voor een vrouwelijke commissaris. Ik wil daar niet in 

treden maar als je het hele palet van commissarissen bekijkt, dat zijn er 12, waarvan 11 mannen  

en 1 vrouw, dan zou het voor het complete plaatje interessant zijn als er een vrouwelijke kandidate 

kwam. Maar dat is aan de vertrouwenscommissie.  

Een paar woorden over de procedure. Wij hebben daar allemaal een duidelijke rol in, u ook als staten 

en natuurlijk dadelijk de vertrouwenscommissie. De vacature wordt in de staatkrant van 22 juni ge-

plaatst, ook op de internetsite van BZK, de algemene bestuursdienst en op de site van de Provincie 

Drenthe. Hij wordt gemeld in VNG magazine en Binnenlands Bestuur. Mocht u nog iets willen doen in 

landelijke dagbladen, dat kan, de vraag is dan om te verwijzen naar de officiële publicatie in de 

Staatscourant en u draagt de kosten van dergelijke publicaties zelf. We blijven toch een beetje zuunig.  

De kandidaten moeten uiterlijk 10 augustus 2017 hebben gesolliciteerd. Die termijn is iets langer in 

verband met de vakantieperiode. De inzet is om in oktober/november tot een nieuwe CdK benoeming 

te komen.  

Laat ik even apart stilstaan, en dat is de afgelopen 5 keer 5 keer goed gegaan, maar ik wil toch echt 

benadrukken het grote belang van de vertrouwelijkheid in procedure. Ik praat dadelijk met de vertrou-

wenscommissie maar er zit ook een stadium in waarin er 2 kandidaten worden gedeeld met de com-

plete staten en waarbij het de bedoeling is dat uiteindelijk maar 1 naam naar buiten komt. Het is voor 

iedereen hier van belang om dat onder ogen te zien. Het behoeft misschien geen betoog, maar ik 

benadruk het elke keer. Ten eerste is het natuurlijk de wet, dat het allemaal vertrouwelijk blijft. Ten 

tweede is het lekken erover strafbaar en er wordt dan ook aangifte gedaan. Ten derde kan het leiden 

tot stoppen van de hele procedure en ten vierde is er een groot belang mee gediend voor de provincie 

dat de kandidaten weten dat het vertrouwelijk blijft. Want er zijn toch best veel mensen die het op 

zichzelf interessant zouden vinden om commissaris van u mooie provincie te worden, maar die liever 

niet willen dat het bekent raakt dat ze tweede zijn geworden. Die dan taxerend denken ‘ik zie er liever 

toch maar vanaf’, tenzij ze zeker weten dat het vertrouwelijk blijft. Dus het echt voor de kwaliteit van 

degene die bij u gaat solliciteren van het grootste belang dat iedereen absoluut zeker weet dat het 

vertrouwelijk blijft en ik zeg u, ga maar bij uzelf na, het is niet bekend wie tweede werd bij die andere 5 

provincies, dat is keurig daar gebleven.  

Goed, na ontvangst van de sollicitatiebrieven en het sluiten van de sollicitatietermijn vraag ik justitiële 

antecedenten op en voer ik gesprekken met die kandidaten waar ik op basis van briefselectie denk dat 

het interessant is om daarmee gesprekken mee te voeren. Ik maak een shortlist van kandidaten, ik 

streef naar een handjevol, zodat er een overzichtelijke, serieuze keuze gemaakt kan worden. Een 

shortlist van kandidaten die ik benoembaar acht. Daarin zit besloten dat vanaf dat moment de ver-

trouwenscommissie vanuit die groep van kandidaten de keuze kan maken en dat er niet later nog 

aarzelingen mijnerzijds komen. De vertrouwenscommissie weet; deze kandidaten worden door de 

minister als benoembaar beschouwd.  

De vaststelling van die shortlist, daar ga ik twee dingen over zeggen. De vertrouwenscommissie krijgt 

inzage in de complete lijst van sollicitanten, dus ook inclusief degene die niet op basis van briefselec-

tie zijn uitgenodigd.  Er is een gesprek mogelijk tussen mij en de commissie, er komt sowieso een 

gesprek, maar er is een gesprek mogelijk waarin de vertrouwenscommissie aangeeft dat er iemand 

van de shortlist af mag of juist op moet. Het benoembaar achten is bespreekbaar. Nadat ik de selectie 

bekend heb gemaakt aan de vertrouwenscommissie gaat deze met de kandidaten in gesprek en dat 

leidt tot een advies van de vertrouwenscommissie aan de staten, wat weer leidt tot een aanbeveling 

van 2 kandidaten. Dit stadium is het meest kwetsbaar omdat nu het gezelschap groter wordt. De 

grondwet brengt met zich mee dat er benoemd moet kunnen worden uit meerdere kandidaten, van-

daar dat er een eerste en een tweede kandidaat is. De praktijk is dat het kabinet eigenlijk altijd de 

nummer 1 van de selectie zal voordragen bij de Koning. Daarom is het zo belangrijk dat de nummer 2 

dan niet uitlekt.  

De screening volgt na AIVD en fiscaal onderzoek belastingdienst.  
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Misschien nog even de demissionaire status van het kabinet. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren 

is het kabinet demissionair, maar ik merk in Kamerdebatten dat die herinnering steeds meer vervaagt 

naarmate de formatie langer duurt. Hoe dan ook, voor deze procedure maakt het niet uit, dat proces 

gaat gewoon door en is ook niet uit te stellen. Een kleine kanttekening, het zou ingewikkeld zijn als de 

gesprekken met de kandidaten deels door mij en deels door mijn opvolger worden gevoerd, dus mocht 

er net daar een kink in de kabel dreigen te komen dan zal ik kijken met de voorzitter van de vertrou-

wenscommissie of er een mouw aan te passen valt door bijvoorbeeld een paar gesprekken naar ach-

teren te halen of juist naar voren. Gewoon om te zorgen dat het langs dezelfde lat gebeurt. In principe 

kunnen we dus met het proces gewoon door.  

Ik heb geen rol in het actief zoeken naar sollicitanten, ik wacht gewoon af. U kunt mensen tot de slui-

tingstermijn wel wijzen op het feit dat er een procedure is, ik zou dat beperken maar dit is ook verder 

geen geheim.  

Ik gebruik de volgende criteria; een algemeen oordeel van de beschikbaarheid en de benoembaarheid 

van de kandidaat, mede gezien de rol als rijksorgaan. De commissaris van de Koning is rijksorgaan 

daar waar hij of zij burgemeesters bijvoorbeeld aanstuurt en benoemt, dus ik heb ook nog een eigen 

titel en denk niet alleen maar mee vanuit de provincie.  

Ik kijk naar de opgestelde profielschets, heb daar ook nog wat vragen over aan de voorzitter van de 

vertrouwenscommissie, ik let in het algemeen op het stimuleren van meer vrouwen actief in het open-

baar bestuur. Vanzelfsprekend spelen de justitiële antecedenten een rol. Ik probeer ook te zorgen dat 

het palet waaruit de vertrouwenscommissie kan kiezen breed is, dat het niet allemaal dezelfde type, in 

zoverre dat kan, mensen zijn. Dat is de procedure.  

Dan de profielschets, nogmaals mijn complimenten over de open manier waarop dat in gang is gezet. 

De schets zoals hij er ligt biedt veel ruimte voor goede sollicitanten. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb 

weleens teruggekregen uit vertrouwenscommissies dat men zich er meer van had voorgesteld. Nog 

groter, hoger, beter, meer ervaren of waar men het dan ook maar aan afmeet. Dus in die zin is het 

echt wel belangrijk dat u goed adverteert en mensen erop attendeert. Mensen moeten echt de kans 

ook zien. De profielschets zal het niet aan liggen, die beidt echt de ruimte voor de beste mensen.  

Een paar vragen om het nog wat helderder te krijgen en zodat ik u zo goed mogelijk van dienst kan 

zijn.   

Wat is de precies de rol die u denkt dat de commissaris gaat krijgen? Er is geen eigen beleidsporte-

feuille. Dus hoeveel ruimte verwacht u dat hij/zij inhoudelijk gaat krijgen. Voor het oog van de wereld 

doet de commissaris alles, maar we weten dat de gedeputeerden allemaal hun eigen portefeuilles 

hebben en dat is ook de feitelijke situatie, dus de vraag is dan wat de commissaris inhoudelijk gaat 

doen.  

U vraagt aan de ene kant in de profielschets dat de nieuwe commissaris transparant is, eenduidig en 

besluitvaardig maar aan de andere kant staat ook in de schets dat de Drentse bestuurscultuur indirect 

is en conflict vermijdend. Dus misschien kunt u ingaan op wellicht de spanning tussen de conflict ver-

mijdende indirecte cultuur aan de ene kant en de vraag om eenduidigheid en transparantie aan de 

andere kant.  

Bij punt 8 staat dat er verwacht wordt dat zij, want het is in zij-vorm opgesteld, actief een bijdrage le-

vert aan de professionalisering van de bestuurscultuur. Zijn er nog andere bijdragen waaraan de 

commissaris iets kan leveren of bijzondere opdrachten?  

En dan, zoekt u een die hard bestuurder of iemand met een brede maatschappelijk achtergrond? Wat 

bijvoorbeeld als het iemand is met ervaring in het bedrijfsleven? Het is geen strikt theoretische vraag, 

bij andere benoemingen hebben we mensen met een vakbond achtergrond gehad, de commissaris 

van Zuid-Holland was predikant van huis uit. Het zijn niet allemaal mensen met een lange ervaring in 

het binnenlandse bestuur. Maar dat kan wel een deel van de verwachting zijn dus misschien kunt u 

daar nog iets over zeggen.  

Natuurlijk is de grensoverschrijdende samenwerking hier van belang, kunt u toelichten wat voor een 

competenties u op dat punt van de commissaris verwacht?  
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Misschien nog even een toelichting dat u aan de ene kant iemand vraagt die 24/7 voor de provincie 

beschikbaar is, aan de andere kant zegt u dat hij of zij wel een nevenfunctie kan hebben. Hoe verhou-

den die twee tot elkaar, hoeveel ruimte is er voor een nevenfunctie en hoe ziet u dat?  

Ik neem aan dat u verwacht dat de commissaris z’n nek uitsteekt, dat hij zorg draagt voor de kwaliteit 

van bestuur, van organisatie, integriteit et cetera. Maar hij of zij moet er dan ook op kunnen rekenen 

dat de provinciale staten hem of haar daarin steunen. Kunt u daar nog iets over zeggen?  

Ik noemde al dat de commissaris ook rijksorgaan is, dus ik hoop dat u dat wilt meenemen bij u selec-

tie, ik doe dat al bij de shortlist. Bij de weging daarbinnen zou ik u willen vragen die mee te willen ne-

me.  

Uit de enquête blijkt dat de met name de burgemeesters van mening zijn dat de benoeming hier geen 

tussenstation moet zijn. Dat iemand die hier zit en hier blijft en het niet als tussenstap in hun carrière 

ziet. Er zijn ook een aantal beroepsgroepen die zeggen dat ze niet iemand willen die aan het einde 

van de carrière nog eens hier commissaris wordt. Misschien kunt u hier nog wat licht op schijnen. In 

welk stadium van een loopbaan u hier het liefst iemand zou zien. Dat hangt samen met de vraag of u 

het van belang vindt of de betrokkende voor de volle periode van 6 jaar benoembaar is. Misschien 

kunt u daar nog iets aan toevoegen.  

Dat zijn de vragen, ik verwacht niet op alles antwoord maar misschien kunt u me nog wat helpen.  

 

De voorzitter merkt op dat de heer Baltes de minister dankbaar zal zijn voor de laatste opmerking en 

geeft het woord aan de heer Baltes.  

 

De heer Baltes is blij dat het niet ‘heel veel’ vragen zijn. Waarbij ‘heel veel’ aan een nieuwe definitie 

toe is. De eerste vraag, hoeveel ruimte is er. Dat de nieuwe commissaris niet een eigen portefeuille 

heeft. Stilstaand daarbij, dat was geen principiële keuze, dat is een praktische keuze. Als gevolg van 

het vertrek van de heer Tichelaar is er geschoven met portefeuilles. Als we de nieuwe commissaris 

ook een portefeuille willen geven dan schuift het weer en dat is ongewenst. Dus om die reden hebben 

we aangeven dat in deze periode de nieuwe commissaris het zonder doet, natuurlijk met in acht name 

van de wettelijke taken et cetera. Welke ruimte is er dan? Wat ons betreft veel, ook afhankelijk van de 

deskundigheid die iemand meebrengt, maar dat gaat het vooral om ondersteuning, in de lobby, achter 

de schermen, daar kan men erg effectief zijn. En dat is precies waar wij op doelen als we het hebben 

over ruimte, zonder dat daar in deze periode een portefeuille aan gekoppeld is.    

Het mogelijke contrast tussen de vraag om een besluitvaardig iemand terwijl de cultuur wordt geken-

schetst als vriendelijk en conflict vermijdend, misschien zit daar het antwoord als een beetje in. Juist 

omdat de cultuur is zoals ze is zou het goed zijn iemand te hebben die daar toch slagvaardig in kan 

zijn. Zo hebben we dat bedoeld.  

Andere uitdagingen zijn er eigenlijk niet. Maar over de kwaliteitsverbetering in bestuurlijke zin; we 

hebben als provinciale staten met elkaar over gesproken en ook kritisch naar ons eigen en het totale 

functioneren, de griffie, het college, het presidium, gekeken. Het werken aan verbetering vinden wij 

onze verantwoordelijkheid. Dus het is zeker niet de bedoeling om die verantwoordelijkheid op het 

bordje te legen van de CvK, maar ook de CvK heeft hierin een rol. En wij verwachten dat hierin een 

actieve rol wordt gepakt.  

Een die hard bestuurder of iemand uit het bedrijfsleven, daarvan kan ik volgende zeggen. Helder is 

dat de nieuwe commissaris zijn weg moet weten in bestuurlijk opzicht, in Nederland, in Brussel. Dus 

politieke ervaring is wat ons betreft onontbeerlijk. Betekent dat dat de kandidaat zijn hele leven in het 

openbaar bestuur door moet hebben gebracht? Nee, dat niet. Maar geen enkele ervaring lijkt ons een 

te groot risico. Dus zonder nadrukkelijk te zeggen waar hij of zij vandaan moet komen willen we dat 

accent aanbrengen.  

Welke competenties bij grensoverschrijdende activiteiten; in ieder geval iemand die goed verstaat hoe 

het in Duitsland werkt. En wat de gebruiken zijn, hoe je stappen maakt en met wie. Ervaring daarmee 

is een pré.  
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Hoeveel ruimte is er voor nevenfuncties. Wij stellen ons voor dat de kandidaat die nu ook al heeft en 

dat vinden we goed. Goed voor ervaring en netwerk. In eerste instantie hebben we gestoeid met de 

omschrijving en aanvankelijk hadden we het idee dat we ruimte willen geven voor nevenfuncties die 

niet strijdig zijn met het Drentse belang. Maar dan is er nog heel veel mogelijk. En dan vonden we te 

ruim, met alle risico’s van dien. Vandaar dat we dat weer strakker hebben gemaakt, er is ruimte maar 

dat moet wel in Drents of algemeen belang zijn. Zo is dat bedoeld.  

Kwaliteit van het bestuur, dit is een soort impliciete taak van de commissaris.  

We nemen het zeker als rijksorgaan mee, dit heeft ook een duidelijke plek in het profiel gekregen.  

Uw laatste vraag, we willen geen jobhopper, we zoeken iemand die zich verbinden wil met deze pro-

vincie. Dat kan haast niet uitsluitend voor 6 jaar zijn. Als het toevallig voor iemand de laatste functie 

zou zijn is dat geen belemmering. We kijken naar kwaliteit, de beste man of vrouw mag het worden.  

U heeft er geen vraag over gesteld, maar ik heb wel behoefte om te zeggen waarom wij er bewust 

voor hebben gekozen hebben om de zij-vorm te gebruiken. We stellen niet; in Drenthe moet er een 

vrouw komen. We kiezen niet specifiek. Maar toch hebben we gemeend om deze switch aan te moe-

ten brengen. Omdat, zoals u zelf ook aangaf, er veel mannen zijn. De man-vrouw verhouding is enigs-

zins in onbalans. Er is nog een reden; uit de publiekscampagne kwam opmerkelijk vaak naar voren 

dat men de voorkeur gaf aan een vrouwelijke kandidaat en we hebben gemeend, ook omdat we het 

publiek serieus nemen, om dat op deze manier over te nemen. We roepen de geschikte vrouwelijke 

kandidaten van harte op om mee te doen, hetzelfde geldt voor de mannen. Drenthe gaat voor de bes-

te kandidaat. Ik hoop dat ik hiermee uw vragen voldoende heb beantwoord.  

 

De voorzitter geeft de minister de gelegenheid om hier nog op in te gaan.  

 

Minister Plasterk dankt voor de beantwoording; ik geloof dat het me helder is. Ik gebruik de gelegen-

heid om mezelf aan te vullen op 1 punt met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Ik had nog expliciet 

willen maken dat het grootste risico niet tijdens de procedure is maar daarna. De verleiding is soms 

heel groot om twee jaar na dato eens te zeggen: ’Trouwens, ik heb nog een mooi verhaal...’ Het ande-

re accent, dat geldt ook richting het Haagse of elders in het land bevindende partijtop. Wees daar ex-

tra voorzichtig mee, er zijn daar een hoop mensen die het niet behoren te weten.  

Verder dank voor het beantwoorden, het is me allemaal helder en de rest van de procedure, inclusief 

hoe we het gaan doen als u dadelijk tot een conclusie bent gekomen, daar gaan we het straks in de 

vertrouwenscommissie nog over hebben want ik moet ook de Koning tijdig informeren zodat hij niet 

verrast wordt. Dat gaan we met elkaar nog allemaal afspreken straks.  

 

De voorzitter dankt de minister voor zijn aanwezigheid en de vicevoorzitter voor zijn beantwoording. 

Hij neemt aan dat de beraadslaging over de profielschets hiermee beëindigd kan worden. Het is nu de 

taak aan u om een besluit te nemen over het staten stuk 2017, 802, de profielschets van de commis-

saris van de Koning in Drenthe 2017, het voorstel van het presidium van de staten van 15 juni 2017. 

Mag ik aannemen dat u allen daarmee kunt instemmen? Dat is het geval, daarmee is de profielschets 

vastgesteld. Dan is nu het moment voor de vicevoorzitter om de schets officieel te overhandigen.  
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D. Sluiting 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 juli 2017. 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.40 uur. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 12 juli 2017. 

 

 

 

                   , voorzitter 

 

 

 

                   , griffier 


