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Inleiding

Op 9 november 2015 is de heer H. de Groot, collegelid van de Noordelijke Rekenkamer (NRK), 

overleden. De heer G.B. Nijhuis, voorzitter NRK, treedt terug per 6 juli 2016. Vanwege het door 

Berenschot uitgebrachte advies inclusief aanbevelingen over de governance van de NRK, is een 

situatie ontstaan waarin een bestuurswisseling op een verantwoorde, zorgvuldige en toekomstgerichte 

wijze kan plaatsvinden. De programmaraad is de heer Nijhuis erkentelijk voor bijna 12 jaar 

voorzitterschap waarin de NRK is uitgegroeid tot een gezaghebbend instituut. 

 

Op grond van de Provinciewet benoemen de Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen de 

collegeleden van de gezamenlijke rekenkamer. 

 

De programmaraad heeft uit haar midden een selectiecommissie geformeerd (op grond van artikel 7 

lid 1 van de GR NRK 2015) die de opdracht heeft gekregen een voordracht te verzorgen op basis 

waarvan de drie Staten gelijkluidende besluiten kunnen nemen. De selectiecommissie bestond uit de 

volgende personen: 

Leden: 

- De heer R. van Maurik, voorzitter; 

- De heer L.P. Stoel, namens Fryslân; 

- De heer J.H. Masterbroek, namens Groningen; 

- Mevrouw M.C.J. van der Tol, namens Drenthe; 

- Mevrouw S. Buissink, secretaris. 

Adviseurs: 

- De heer J. van der Bij, collegelid NRK; 

- De heer M. Herweijer, directeur NRK. 

De selectiecommissie is ondersteund door de heer L. Zijlstra, P&O adviseur bij de provincie Drenthe 

en de heer J. Blaauw, Statengriffie Drenthe. 

 

De selectieprocedure is in maart 2016 van start gegaan. Er is breed geadverteerd in verscheidene 

dagbladen, van regionale en nationale aard. Daarnaast is ruim gebruik gemaakt van digitale 

mogelijkheden, zoals de verschillende provinciale websites en sociale media. Op de vacatures 

hebben ruim 50 personen gereageerd. Uit de reacties zijn 6 kandidaten geselecteerd waarmee een 

oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat met 

3 kandidaten een vervolggesprek is gevoerd. 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de selectiecommissie unaniem besloten de volgende 

personen voor te dragen: 

- Mevrouw M.Ch.A. (Margreeth) Smilde uit Eelde als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer; 

- De heer P.L. (Peter) Polhuis uit Leeuwarden als collegelid van de Noordelijke Rekenkamer. 

 

Margreeth Smilde is historica en juriste en was in het verleden onder andere lid van Provinciale Staten 

van Drenthe en lid van de Tweede Kamer. Mevrouw Smilde vervult verschillende toezichthoudende 

functies binnen de zorgsector en bij kennisinstellingen. 

 

Peter Polhuis is politicoloog en was in het verleden onder andere werkzaam als gemeentesecretaris 

en secretaris-directeur van het Wetterskip Fryslân. De heer Polhuis vervult nevenfuncties in het 

openbaar bestuur en kennisinstellingen en heeft ervaring binnen verschillende gemeentelijke 

rekenkamers.  
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Advies 

Mevrouw M.Ch.A. Smilde benoemen tot voorzitter van het college van de Noordelijke Rekenkamer. 

De heer P.L. Polhuis benoemen tot lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. De heer 

G.B. Nijhuis gelijktijdig eervol ontslag verlenen als voorzitter van het college van de Noordelijke 

Rekenkamer. 

Beoogd effect 

Door benoeming van mevrouw M.Ch.A. Smilde en de heer P.L. Polhuis is het college van de NRK 

voltallig. De benoeming gaat in per 6 juli 2016 en geldt voor een periode van zes jaar. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Nadat de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen de benoeming van mevrouw 

M.Ch.A. Smilde en de heer P.L. Polhuis hebben bekrachtigd zullen beiden worden beëdigd in de 

vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 6 juli 2016 (conform artikel 9, GR NRK 2015).  

Extern betrokkenen 

Provinciale Staten van Fryslân en Groningen 

Communicatie 

Op de website van Provinciale Staten en de NRK zal een bericht worden geplaatst naar aanleiding 

van de benoeming van mevrouw M.Ch.A. Smilde en de heer. P.L. Polhuis 

Bijlagen 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in de kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

Assen, 30 mei 2016 

Kenmerk: 22/SG/201600909 

 

 

 

 

Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 

 

 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2015; 

 

gelet op de voordracht van de programmaraad bij brief van 24 mei 2016; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 30 mei 2016, kenmerk 

22/SG/201600909; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. Mevrouw M.Ch.A. (Margreeth) Smilde uit Eelde per 6 juli 2016 te benoemen tot voorzitter van 

het college van de Noordelijke Rekenkamer 

II. De heer P.L. (Peter) Polhuis uit Leeuwarden per 6 juli 2016 te benoemen tot lid van het 

college van de Noordelijke Rekenkamer 

III. De heer G.B. (Ad) Nijhuis uit Ommen per 6 juli 2016 eervol ontslag te verlenen als voorzitter 

van het college van de Noordelijke Rekenkamer 

 

 

 

 

 

Assen, 6 juli 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 


