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14e vergadering - 17 september 2012

Veertiende vergadering
van de
Provinciale Staten van Zeeland

2.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

maandag, 17 september 2012
3.

Voorzitter: de heer G.D. Roeland.
Tevens zijn aanwezig de leden: T.H. Aalfs, F.
Babijn (CDA), F. Babijn (PvZ), A.P. Beekman, drs.
J.F.M. Bergen, C.W. De heer Bierens, G. Bouterse,
J.J. van Burg, P.B. Colijn, J. van Dijen, P. van Dijk,
A.I.G Dorst, mr. A. Evertz, ir. B.J. Feijtel, H.J. van
Geesbergen, dr. T. van Gent, R.M. Haaze, P.A.
Hamelink, A.M.M. van Haperen, ing. L. Harpe Msc,
A. Hijgenaar, R.P.M. de Kort, W.P.H. Markusse,
J.M. Meulenberg-op 't Hof, P.C.A. De Milliano-van
den Hemel, R. Muste, C.M. De Paepe, B.J.M.
Pauwels, J.C. Robesin, G.D. Roeland, R. Ruissen,
C.M.M. Schonknecht-Vermeulen, R. van Tilborg, G.
van Unen en J. Werkman, te zamen 35 leden,
alsmede de heer drs. P. Joosse, griffier der Staten.
Verder zijn aanwezig:
- de heren C. van Beveren, S.J. Heijning, G.R.J.
van Heukelom, en drs. B.J. de Reu, leden van
Gedeputeerde Staten;
- mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- de heren C.J.P. 't Lam en mr. drs. A.J. Vos,
kabinetszaken BZK.

1.

Opening en berichten van verhindering

Opening: 10.30 uur.
De voorzitter. Dames en heren, hartelijk welkom
bij deze vergadering van Provinciale Staten van
Zeeland. In het bijzonder heet ik welkom mevrouw
Spies, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, en de heren Vos en 't Lam die
haar vergezellen. Mevrouw de minister. Wij stellen
het op prijs dat u ons in de gelegenheid stelt om
met u van gedachte te wisselen over de opvolging
van de commissaris van de Koningin en de in dat
verband opgestelde profielschets. Ik denk dat u de
gelegenheid te baat zal nemen om ons het een en
ander mee te geven.
Bericht van verhindering is ontvangen van de
leden Erbisim, Hageman, Van der Maas en
Thomaes.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

4.

Voorstellen

5.

Statenvoorstel instellen
Vertrouwenscommissie en vaststellen
Verordening Vertrouwenscommissie
benoeming commissaris van de Koningin
2012 (SGR-25)

Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder
stemming aangenomen.

6.

Statenvoorstel profielschets commissaris van
de Koningin in Zeeland (SGR-26)

De voorzitter. Ik geef het woord aan de heer
Bierens die namens Provinciale Staten een korte
toelichting zal geven op de concept-profielschets.
De heer Bierens (VVD). Voorzitter, mevrouw de
minister, collega's, toehoorders. Namens de zojuist
ingestelde Vertrouwenscommissie wil ik de leden
van Provinciale Staten hartelijk danken voor het
vertrouwen dat zij zojuist unaniem in de commissie
hebben uitgesproken. Zoals bekend is, is deze
commissie belast met de beoordeling van de
kandidaten voor de vervulling van de vacature van
commissaris van de Koningin in Zeeland, maar
voor het zover is zal de vacature moeten worden
opengesteld en zullen geinteresseerde kandidaten
willen weten welke commissaris Zeeland zoekt en
welk beeld Provinciale Staten van Zeeland voor
ogen hebben. Welnu, de profielschets die nu aan
de orde is, voorziet daarin.
Mevrouw de minister, ik ga in het kort in op
de procedure voor de totstandkoming van de
profielschets en ik zal enkele algemene
opmerkingen over deze schets maken. Op de
eerste plaats zijn wij blij dat u in ons midden bent
om de gevoelens van de Staten van Zeeland ten
aanzien van dit onderwerp te proeven. De
werkgroep die in eerste instantie met de
voorbereiding was belast, en het presidium dat tot
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het voorstel is gekomen, hebben er heel bewust
voor gekozen om niet de profielschets van 2006
voor de vorige vacature te actualiseren, maar met
een geheel eigentijds ontwerp te komen, met daarin
een niet nog mooier beeld van Zeeland dan de
provincie is. Het gaat dus om een profielschets met
een nuchtere, realistische inslag.
Er is ook ruim aandacht voor de
veranderingen en uitdagingen waar Zeeland voor
staat, onder het bestuurlijke motto "Meer met
minder", zowel buiten als binnen het provinciehuis.
Met dit "Meer met minder" wordt onder andere
bedoeld: minder inwoners in sommige gedeelten
van de provincie, maar wel met meer leefbaarheid.
De provincie krijgt voorts, helaas, minder inkomsten
van het Rijk, maar daarin is zij niet uniek. Ik voeg
daaraan toe dat wij meer economische ontwikkeling
willen. Voorts heeft de provincie zichzelf ten doel
gesteld om minder van alles en nog wat te gaan
doen, maar veel meer te focussen op kerntaken,
met minder regels en meer ruimte voor inwoners en
bedrijfsleven. De uitdaging is ook om dit alles
binnen dit provinciehuis te doen, met minder
personeelsleden maar meer integraal en meer
procesgericht.
Daar liggen ook de uitdagingen voor de
nieuwe commissaris, binnen de haar of hem
toebedeelde taken. Wat wij van de topbestuurder
die wij zoeken, nog meer verwachten, staat op het
tweede blad van de profielschets. Het gaat nu te
ver om alle competenties te noemen, maar een
paar heel belangrijke wil ik u, mevrouw de minister,
niet onthouden:
- Dicht bij de Zeeuwen staan, of kunnen staan als
dat nu nog niet het geval is.
- Boegbeeld en ambassadeur van Zeeland.
- Een samenbinder en een netwerker met goede
contacten in Den Haag en Brussel.
- Boven de partijen staan en gezag hebben.
- Een aanjager en bewaker van het duale
functioneren van Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten.
- Nevenfuncties die qua aantal en inhoud bij het
ambt passen.
Mevrouw de minister. Voor u ligt een
profielschets die binnen Provinciale Staten op een
breed draagvlak zal kunnen rekenen. Dat wil echter
niet zeggen dat er op onderdelen geen nuances of
afwijkende standpunten kunnen zijn bij de
verschillende partijen, maar die zullen ongetwijfeld
straks naar voren komen wanneer de
fractievoorzitters of hun vervangers hun visie op de
profielschets geven.
Minister Spies: Voorzitter, leden van de Staten.
Goede morgen. Het is heel plezierig dat wij elkaar
in deze setting op een volgens mij voor u
ongebruikelijk tijdstip kunnen treffen. Dank voor het
feit dat u hiervoor in uw agenda's ruimte heeft
willen maken.
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Wij staan aan de vooravond van een voor
Zeeland en het provinciebestuur inderdaad heel
belangrijke keuze die u allen, als Staten, zult gaan
maken. Het kiezen van een nieuwe commissaris
van de Koningin is een proces dat zeker bij u allen
een grote betrokkenheid zal laten zien. Het is voor
de provincie Zeeland en voor de Zeeuwen --en ook
voor uw Staten-- een heel belangrijke keuze,
waarmee u in ieder geval weer zes jaar vooruit
moet kunnen.
Ik maak allereerst enkele opmerkingen over
de procedure, waarbij ik tegelijkertijd reageer op
bepaalde elementen, opgenomen in de
profielschets. Ik hecht eraan dat wij vanochtend wel
even elkaars nieren proeven omdat het schaap met
zeven poten nog steeds niet bestaat. Voor mij is het
met het oog op de weging van de sollicitanten
plezierig om van uw Staten wat kleur te krijgen in
verband met al die elementen van de profielschets
die stuk voor stuk --ik zeg het ook in de richting van
de heer Bierens-- belangrijk zijn maar misschien
door partijen verschillend worden gewogen. Die
elementen zijn voor mij relevant bij de selectie van
de kandidaten.
De procedure gaat met gezwinde spoed
vandaag van start. De profielschets zal nog deze
week worden gepubliceerd en kandidaten zullen
vervolgens tot 9 oktober de gelegenheid hebben
om te reflecteren. Daarna ga ik een voorselectie
maken. Samen met de Vertrouwenscommissie zal
ik uiteindelijk bepalen welke kandidaten doorgaan
voor een gesprek met die commissie.
Voorzitter. Het grootste goed in deze hele
procedure is de vertrouwelijkheid. Ik hecht daar
buitengewoon aan. Ik kan mij nog goed herinneren
dat het bij de vorige procedure "aan het staartje"
fout dreigde te gaan. Ik zal niet schromen om
eventueel maatregelen te treffen. Ik zeg het maar
meteen heel streng; ik meen het heel serieus. Op
het moment dat de vertrouwelijkheid niet of
onvoldoende in acht wordt genomen, zullen wij de
procedure navenant aanpassen.
Het is de bedoeling dat nog voor de kerst de
benoeming plaatsvindt. Die benoeming vindt plaats
op openbare voordracht van een persoon door uw
Staten. Een en ander zal door de ministerraad
moeten worden bevestigd. Het is ons strakke
voornemen om het allemaal nog voor de kerst voor
elkaar te krijgen. Daarvoor is de demissionaire
status van het kabinet niet relevant. Die situatie zou
misschien in de loop van deze procedure ook nog
wel weer anders kunnen worden. De Staten zijn
voluit bevoegd om deze procedure te volgen en het
kabinet, missionair of demissionair, kan dergelijke
benoemingen gewoon doen in het tempo zoals wij
het met elkaar hebben afgesproken.
Vervolgens maak ik enkele opmerkingen
over de inhoud en de profielschets. Vanaf het
moment dat de vacature openbaar is en de
sollicitatietermijn loopt, staat het iedereen vrij om
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kandidaten te attenderen op deze procedure. Dat
kunt u, leden van de Staten, dus ook doen. Nadat
de sollicitatietermijn is verstreken, ontvang ik de
kandidaten waarna ik zo goed mogelijk probeer om
tot een voorselectie te komen. De ervaring leert dat
het aantal sollicitanten meestal behoorlijk is, zelfs
voor dit soort belangrijke bestuurlijke functies.
Normaal gesproken zullen er vijf, zes kandidaten
worden doorgeleid naar de Vertrouwenscommissie.
In eerste aanleg zal ik natuurlijk beoordelen
of de kandidaten zich kwalificeren voor een zo
belangrijke functie in het openbaar bestuur van
Nederland. Ik zal daarbij ook zeker rekening
houden met het feit --het is in de profielschets niet
vermeld als nadrukkelijk aspect-- dat
commissarissen van de Koningin ook rijksorgaan
zijn. Ook gelet op die verantwoordelijkheid hebben
kandidaten bepaalde kwaliteiten mee te brengen. Ik
zal de benoembaarheid toetsen aan de
profielschets, maar zeker ook aan de rol die de
commissaris als rijksorgaan heeft te vervullen.
Voorzitter. Daarnaast heb ik te maken met de
vraag of er wellicht kandidaten tussen zitten die
vrouw zijn of die een multiculturele achtergrond
hebben. Ik wijs er nadrukkelijk op dat dit geen eis is
in de profielschets maar mochten die kandidaten
zich melden, dan zullen wij daar zeker serieus naar
kijken.
Mijn inzet is om aan de
Vertrouwenscommissie een divers palet aan
kandidaten te presenteren, zodat er voor die
commissie ook echt iets te kiezen is. Mijn ervaring
is dat op het moment dat men de kandidaten gaat
zien en gaat spreken, de aanvankelijke weging van
kwaliteiten en criteria, zoals ze in de profielschets
zijn opgenomen, kan evolueren. Tegen die
achtergrond is het een goede zaak dat de
Vertrouwenscommissie uit een aantal kandidaten,
een divers gezelschap aan kandidaten, kan kiezen.
Op die manier kan men gezamenlijk tot een
weloverwogen keuze komen.
Uit de profielschets komt naar voren dat de
Staten zoeken naar een topbestuurder. Ik ga er dan
ook vanuit dat zowel Provinciale Staten als
Gedeputeerde Staten voor de commissaris een rol
zien weggelegd als iemand die echt "hands on" in
het provinciebestuur aanwezig is, zichtbaar en
actief. Met andere woorden: niet iemand die alleen
maar --ik zeg het nu wat zwart-wit-- een rol als
technisch voorzitter vervult.
Gesteld wordt dat de nieuwe commissaris
dicht bij de Zeeuwen dient te staan. Ik leg de Staten
de vraag voor wat nu precies die goede bestuurder
typeert. Als ik de profielschets goed begrijp, zou het
iemand kunnen zijn die niet actief is geweest in het
openbaar bestuur, die volledig zijn of haar staat van
dienst heeft opgebouwd in het bedrijfsleven. Of ziet
men liever een mix van beide? Hoe groot is de
wens om een Zeeuwse herkenbaarheid in het
profiel van de commissaris terug te vinden?

Wellicht geldt dezelfde vraag waar het gaat om de
worteling in een maatschappelijke achtergrond. Het
zijn vragen, voorzitter, die bij mij opkomen.
Wat is het oordeel van de Staten met
betrekking tot de nevenfuncties? In zijn
algemeenheid zou ik denken dat nevenfuncties
zeer wel het profiel van een commissaris en zijn of
haar functioneren ten goede kunnen komen, mits
ze in het belang zijn van de provincie. Immers, ook
op die manier kan iemand proberen om de
belangen van Zeeland zo goed mogelijk te dienen.
Echter, ik hoor wat dit betreft ook kritische geluiden.
Graag zou ik hierover wat meer duiding verkrijgen.
Terecht wordt in de profielschets
gesignaleerd dat de provincie Zeeland wat de
externe veiligheid betreft, op haar grondgebied met
bedrijven te maken heeft die ertoe leiden dat van
de commissaris mag worden verwacht dat hij of zij
in geval van calamiteiten adequaat optreedt. In
hoeverre is ervaring met dergelijke vraagstukken
wellicht een pre?
Voorts wordt nadrukkelijk aandacht gegeven
aan Brusselse en Haagse contacten. De heer
Bierens heeft dit vermeld als een belangrijk element
van de profielschets. Wat vindt men op dit punt nu
vooral belangrijk? Ook wat dit betreft zou ik graag
een nadere duiding willen hebben.
Daarnaast vermeldt de profielschets het
begrip "waker". Gesproken wordt over een waker
over de kwaliteit en de integriteit van het Zeeuwse
bestuur, en verlangd wordt dat die waker actief
handelt. Een waker kan ook iemand zijn die pas
achteraf in beeld komt. Of verwacht men wat dit
betreft een meer proactieve opstelling?
Voorzitter. Ik ben blij --ik zeg het met nadruk- dat aan de Vertrouwenscommissie ook een
adviseur vanuit het college van Gedeputeerde
Staten is toegevoegd. Dat is inmiddels een
wettelijke mogelijkheid. Ik vraag aandacht voor het
feit dat de commissaris niet alleen voorzitter van de
Staten is, maar ook in het dagelijkse leven, vijf
dagen in de week, met het college van
Gedeputeerde Staten moet werken. Bij het kritisch
tegen het licht houden van kandidaten zou ik deze
balans zeer in de aandacht willen aanbevelen.
De voorzitter. Ik dank u zeer, mevrouw Spies. U
heeft zowel procedureel als inhoudelijk nogal wat in
ons midden gelegd. Voor ik de fractievoorzitters of
hun vervangers gelegenheid bied om te reageren
op de profielschets en datgene wat u ons heeft
meegegeven, geef ik het woord aan de voorzitter
van de Vertrouwenscommissie die in algemene zin
een eerste reactie zal geven.
De heer Bierens (VVD). Voorzitter. U stelt terecht
dat ik in algemene bewoordingen zal reageren.
Immers, de fractievoorzitters zullen de behoefte
hebben om aan te geven wat hun nuances ten
aanzien van bepaalde onderdelen zijn.
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Ik begin bij het belangrijkste aspect. De
minister heeft gewezen op het grote belang van de
vertrouwelijkheid in de te volgen procedure. Als
voorzitter van de Vertrouwenscommissie heb ik wat
dat betreft een bijzondere rol. Mevrouw de minister,
uw signaal is duidelijk. Ik denk dat wij er als Staten
behoefte aan hebben om in dit proces zoveel
mogelijk invloed te hebben. Tegen die achtergrond
is de vertrouwelijkheid van het grootste belang. Ik
hoop dan ook van harte dat wij niet op een moment
uitkomen, waarop u zegt dat er aanleiding bestaat
om de procedure aan te passen, zoals u het heeft
verwoord.
Man of vrouw? Voorzitter, heel bewust
hebben wij hierover niets in de profielschets
opgenomen. Dat wil niet zeggen dat een enkeling
daar niet anders over kan denken. Welke ruimte en
taken krijgt de commissaris nu? Dat is lastig te
omschrijven. Ik denk dat er ruimte is voor ruimte,
maar dat het van belang is dat die ruimte in goede
afstemming met Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten wordt geboden. Het is van
belang dat de nieuwe kandidaat op dit punt
voldoende feeling en antennes heeft, zodat hij een
waardige rol kan vervullen die verder strekt dan
alleen het zijn van bijvoorbeeld rijksorgaan.
Overigens, aan die functie is in de profielschets wel
aandacht besteed, maar wij hebben gemeend niet
de vrijheid te moeten nemen om daar verder iets
van te vinden. Hij of zij is rijksorgaan en met
inachtneming daarvan moeten bevoegdheden en
taken worden uitgeoefend. Als dat niet zo zou zijn,
zou u, mevrouw de minister, aan de bel trekken.
Wat typeert nu de topbestuurder die Zeeland
zoekt? Voorzitter, dat heeft te maken met ervaring,
met bewezen diensten, zou ik zeggen. Terecht
constateert de minister aan de hand van de
profielschets dat het iemand mag zijn uit het
bestuurlijke veld, maar dat het ook om een
topbestuurder uit het bedrijfsleven kan gaan.
Belangrijk is natuurlijk dat er sprake is van affiniteit
met het openbaar bestuur.
Wat de nevenfuncties betreft is bewust
gekozen voor de redactie die men in de
profielschets aantreft: qua aantal en inhoud bij het
ambt passend. Met andere woorden: geen
belangenverstrengeling. Het gaat om
nevenfuncties, dus ondergeschikt aan het ambt van
commissaris.
Voorzitter. De minister heeft een opmerking
gemaakt over de commissaris als bestuursorgaan
binnen Zeeland als risicogebied; zo noem ik het
maar even. In formele zin heeft de commissaris nu
minder bevoegdheden dan voorheen, waar het gaat
om de veiligheidsregio's. Een directe rol zien wij
niet, maar wel een indirecte, namelijk in verband
met het toezicht houden op de gemeenten, de
burgemeesters. Daarnaast gaat het om het hebben
van natuurlijk gezag, van belang om te doen wat
noodzakelijk is, en om het vermogen om te
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bereiken dat andere partijen in Zeeland, overheden
en bedrijfsleven, luisteren en handelen. Of dat nu
proactief, reactief, zichtbaar of onzichtbaar moet
zijn... Ik denk dat het een combinatie moet zijn,
afhankelijk van de situatie waarin de commissaris
moet interveniëren. Uiteraard is van belang dat er
wordt gehandeld met inachtneming van
bevoegdheden die anderen op dit punt hebben.
Wat stellen wij ons voor bij de rol van de
commissaris in zijn of haar contacten met Den
Haag en Brussel? Ik denk dat het belangrijk is dat
de kandidaat goed de weg weet te vinden en zijn of
haar netwerk op een goede, constructieve manier
weet te benutten, op een manier die passend is bij
Zeeland. Met andere woorden: niet te hard de trom
roeren, maar als je gaat moet je wel met een goed
verhaal komen. Ook daarvoor moet je de goede
bestuurlijke antenne hebben.
Waar wordt verlang dat de commissaris dicht
bij de Zeeuwen staat, denk ik dat het belangrijk is
dat hij of zij zich weet in te leven bij datgene wat er
in Zeeland en bij de Zeeuwen leeft en dat hij of zij
daar ook naar handelt, zijn of haar gezicht laat zien
in de provincie op de momenten dat het van hem of
haar wordt verwacht. Ook dat dient weer te
gebeuren op een wijze die bij Zeeland past: nuchter
en realistisch.
De voorzitter. Vervolgens is het woord aan de
vertegenwoordigers van de fracties.
De heer Harpe (GL). Voorzitter, mevrouw de
minister. Ik begrijp heel goed dat u, mevrouw de
minister, naar Zeeland komt. U moet aanvullende
informatie hebben, want als ik naar de
ambtsinstructie voor de "commissaris des Konings"
kijk, word ik daar niet vrolijk van. Daar staat immers
niet veel in. Het belangrijkste punt is zo ongeveer
dat ze goed de post moet opbergen, en dan heb je
het wel gehad. Welnu, de heren van Binnenlandse
Zaken zijn hier nu toch... Ze kunnen er wel wat
leukers van maken. Dat is toegezegd...
Minister Spies: Ik dank u wel, maar ik ga over mijn
eigen toezeggingen.
De heer Harpe (GL). U heeft ons een aantal vragen
voorgelegd en daar is de heer Bierens al uitstekend
op ingegaan. Ik volsta met een kleine aanvulling
van de kant van GroenLinks.
Meer specifiek is gevraagd: wat typeert nu
die topbestuurder voor Zeeland? Voor GroenLinks
is bijzonder belangrijk dat de commissaris zich tot
het uiterste inzet voor de transitie naar duurzame
energie. Als het al mogelijk is --ik zeg het bijna met
de handen omhoog-- dient hij of zij een einde te
maken aan de onzinnige discussie over een te dure
kerncentrale die er nooit komt en over een
containerhaven die er eveneens niet komt.
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Wat de nevenfuncties betreft kan ik de
minister een eenvoudig antwoord geven. Die
kwestie hebben wij altijd in goed overleg via het
presidium laten verlopen. Dit is nooit een probleem
geweest en ik meen dat het ook in de komende
periode zo zal zijn.
Mevrouw de minister, u heeft ons gevraagd
of wij een man of een vrouw willen. Wellicht verras
ik u niet als ik zeg dat ik denk dat het een vrouw
moet worden. Dat wilt u zelf ook. Immers, met uw
CDA-achtergrond heeft u ooit uw partij gezegd: wij
willen meer vrouwen op meer plekken in politiek en
bestuur. Ik verwijs hiernaar met een knipoog in de
richting van mevrouw De Milliano. Natuurlijk moet u
namens het kabinet spreken, maar met uw inbreng
daar moet het lukken. Er zijn twaalf
commissarissen van de Koningin waarvan tien
mannen. Er zijn in Zeeland dertien burgemeester,
allemaal mannen. Daar hoort gewoon, wat de
commissaris betreft, een vrouw bij.
Mevrouw De Milliano-van den Hemel (CDA).
Voorzitter, mevrouw de minister. Zeeland is anders,
interessant anders, zo vermeldt het statenvoorstel
waarmee wij de profielschets voor de nieuwe
commissaris van de Koningin zullen vaststellen. Bij
de totstandkoming van deze profielschets is
rekening gehouden met de specifieke situatie van
Zeeland, een provincie met extra uitdagingen als
gevolg van haar geografische ligging, de
dunbevolkte gebieden, de bevolkingskrimp en de
eilandenstructuur en -cultuur. Daarom ook is onze
provincie niet te vergelijken met de
Randstadprovincies en gaan wij op zoek naar een
commissaris die bij deze provincie past.
De heer Harpe kan ik zeggen dat wij geen
voorkeur hebben voor een man of een vrouw; wij
gaan voor de beste kandidaat. De CDA-fractie vindt
het belangrijk dat de opvolger of opvolgster van de
huidige commissaris zich een voelt met de
provincie, en daar ook naar handelt. Met andere
woorden: zij of hij moet dicht bij de Zeeuwen staan.
Dit zich een voelen met de Zeeuwen wijst ook op
het gevoel en het respect voor uiteenlopende
levensbeschouwelijke politieke en/of
maatschappelijke opvattingen binnen onze
Zeeuwse samenleving.
Wij denken aan een commissaris met ruime
bestuurlijke ervaring, iemand die met verve een
veranderende organisatie, zoals die in ons
provinciehuis, kan leiden, een boegbeeld met
statuur en uitstraling, een ambassadeur in de
richting van Den Haag en Brussel. Het belang van
deze ambassadeursfunctie is ook recent weer
gebleken. Immers, mede dankzij de inzet van de
huidige commissaris komt de marinierskazerne
naar Zeeland. Verder is een goed netwerk in
Brussel juist voor een grensprovincie, voor onze
Zeeuwse zaken, van groot belang. Natuurlijk is het
ook belangrijk dat de commissaris integer en

onafhankelijk is, maar ook moet hij of zij het
vermogen hebben om de bindende factor te zijn,
samenwerker en samenbinder.
Nevenfuncties, bijbaantjes voor de
commissaris, liggen altijd erg gevoelig, vooral
wanneer ze inkomsten genereren. De CDA-fractie
vindt het belangrijk dat de commissaris slechts
nevenfuncties aanvaardt die qua aantal en inhoud
bij het ambt passen, zoals het ook is gesteld in de
profielschets. Op deze wijze wordt de commissaris
voldoende ruimte geboden om zich te profileren,
zulks in het belang van Zeeland.
Tot slot kan ik zeggen, voorzitter, mevrouw
de minister, dat wij trots zijn op Zeeland. Ook de
nieuwe commissaris moet dat zijn en dit ook
uitdragen.
De heer Dorst (SGP). Voorzitter, mevrouw de
minister. Politiek is geen hobby. Een politiek ambt
of een bestuurlijke taak in dit mooie land en in deze
mooie provincie is geen alternatief voor tuinieren of
voor het verzamelen van postzegels. Politiek
bedrijven en ook besturen hebben een aspect in
zich van roeping. Dat zou het geval moeten zijn,
ook anno domini 2012. Dat is niet ouderwets. Het
ontvangen van een ambt brengt
verantwoordelijkheid en dienstbaarheid met zich
mee, maar ook vreugde en vergenoeging. Het is
een prachtige taak. De afgelopen dagen heb ik nog
eens de jaarverslagen van de huidige commissaris
doorgenomen en gezien dat al die elementen
daaruit naar voren komen. Nogmaals, het is een
prachtige taak met verantwoordelijkheid en
dienstbaarheid.
De leeftijd van de nieuwe commissaris
vinden wij niet zo interessant. Oud of jong, aan
beide zijn voor- en nadelen verbonden. Vervolgens
is er de vraag: een man of een vrouw? In de
profielschets wordt daarover niets vermeld en het
lijkt mij prudent om daar ook nu niet over te
spreken. Wat de politieke achtergrond betreft
hebben wij wel een voorkeur. Wat ons betreft mag
dat iemand zijn met een confessionele achtergrond.
Verder heb ik enkele belangrijke
opmerkingen die ik mee zou willen geven. Wat de
SGP-fractie betreft gaat wijsheid altijd voor
intelligentie en gaat houding altijd voor
competentie. U, mevrouw de minister, heeft
gevraagd of het iemand moet zijn die stevig is, of
niet. Welnu, laat het maar iemand zijn die
doortastend is, energiek, resultaatgericht, iemand
die knopen kan doorhakken en die dienend is. Hij of
zij moet passen bij de Zeeuwen, die godvrezend
zijn, hardwekkend, degelijk en ook gastvrij.
Voorzitter. Mijn fractie is tevreden over de
procedure. De profielschets is beknopt. Veel zaken
zullen mede afhangen van de inschatting van deze
minister van Binnenlandse Zaken of haar opvolger,
en ook van de visie van de Vertrouwenscommissie.
Wij wensen allen hierbij de nodige wijsheid toe.
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Mevrouw Evertz (PvdA). Voorzitter, mevrouw de
minister. Hoe ziet de PvdA-fractie de nieuwe
commissaris van de Koningin in Zeeland? Ik hecht
er waarde aan, te zeggen dat Zeeland niet zomaar
een provincie is waar vakantie kan worden gevierd.
Zeeland is veel meer dan dat. Zeeland heeft
industrie en havens en wil, samen met Vlaanderen
en de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland,
een economische topregio worden. Daarnaast heeft
Zeeland veel internationale contacten, bijvoorbeeld
via het Roosevelt Study Center en de Roosevelt
Academy in Middelburg. Elke twee jaar vindt de
uitreiking van de Four Freedoms Awards plaats.
De PvdA-fractie ziet in de nieuwe
commissaris een persoon met grote diplomatieke
vaardigheden en voeling met internationale
contacten, maar natuurlijk ook met goede contacten
in Den Haag. Wij denken aan een commissaris die
altijd bereid is het Zeeuwse belang in Den Haag of
elders te behartigen. Echter, Zeeland zou Zeeland
niet zijn wanneer wij niet ook zouden verlangen dat
de nieuwe commissaris dicht bij de mensen staat.
Mijn fractie vindt dat de commissaris gemakkelijk
benaderbaar moet zijn en een verbindende rol dient
te spelen tussen de dertien Zeeuwse gemeenten.
Mevrouw de minister. Zeeland kent een
cultuur van soberheid. Een commissaris met
nevenactiviteiten die geen enkele relatie hebben
met het ambt van commissaris, ziet mijn fractie
liever niet. Onze fractie kan zich wel vinden in
acceptatie van nevenactiviteiten die echt in het
kader van het ambt worden uitgeoefend en die het
provinciale belang van Zeeland ruim ten goede
komen. Die activiteiten zullen in samenspraak met
het presidium worden geaccepteerd en door
Provinciale Staten worden geaccordeerd.
Kortom, mevrouw de minister, wij vragen
heel wat van de nieuwe commissaris, maar dat
mag ook. Immers, het gaat om de mooiste
provincie van Nederland.
De heer Beekman (CU). Voorzitter, mevrouw de
minister. Mijn fractie kan zich prima vinden in de
profielschets. Enkele punten licht ik eruit, om onze
visie toe te lichten.
In de eerste plaats zoekt mijn fractie een
echte ambassadeur "van en voor Zeeland". Dit
betekent wat ons betreft: iemand met een breed
netwerk in politiek Den Haag omdat daar de
boodschap van Zeeland goed moet worden
gehoord. Het moet echter ook een echt
"mensenmens" zijn; dat is dan het gedeelte "van de
Zeeuwen". Ten slotte is de commissaris toch het
visitekaartje van onze provincie.
In de tweede plaats gaat mijn fractie echt
voor de beste kandidaat. Dat staat voorop, maar
een vrouw tussen al die haantjes was de afgelopen
periode erg goed. Ik hoop dan ook dat er heel veel
goede vrouwelijke kandidaten zullen solliciteren.
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In de derde plaats heeft de nieuwe
commissaris wat ons betreft een belangrijke rol als
waker over de integriteit. In onze ogen is dit een
belangrijke rol die zich voornamelijk achter de
schermen afspeelt. Een integer openbaar bestuur is
van groot belang voor het vertrouwen in de
democratie. Juist vanwege het feit dat de
commissaris boven de partijen staat --en voorzitter
is van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde
Staten-- is hij of zij hiervoor de aangewezen
persoon.
Voorzitter, mevrouw de minister. Natuurlijk
zoeken wij voor Zeeland, naast alle in de
profielschets genoemde eigenschappen, ook een
persoon die beschikt over een ruime hoeveelheid
wijsheid, bijvoorbeeld om inderdaad boven de
partijen te staan en om richting te geven aan onze
Zeeuwse samenleving. De wijze koning Salomo
geeft in het boek Spreuken aan dat het begin van
alle kennis en wijsheid ontzag voor God is. Het is
onze wens dat dat ontzag ook bij onze nieuwe
commissaris aanwezig zal zijn.
De heer Van Dijk (PVV). Voorzitter, mevrouw de
minister. Naast alle fraaie woorden die inmiddels
zijn gesproken en die hierna ongetwijfeld nog zullen
worden gesproken, wil mijn fractie graag een
tweetal zaken onder de aandacht brengen ten
aanzien van de profielschets.
In de eerste plaats zijn wij nadrukkelijk van
mening de nieuwe commissaris in principe geen
bijbanen dient te hebben. Het ambt van
commissaris van de Koningin is naar onze
opvatting een meer dan fulltime betrekking die geen
ruimte laat voor een waslijst aan bezoldigde en
onbezoldigde nevenfuncties. De enige uitzondering
op dit standpunt wordt gevormd door de qualitate
qua-functies waarbij wij ervan uitgaan dat iedere
vorm van geldelijke vergoeding terugvloeit in de
provinciekas.
In de tweede plaats is het de PVV-fractie
volstrekt om het even of de nieuwe commissaris
een vrouw is of een man. Het enige dat hierbij telt is
dat wij uiteraard de beste persoon op deze stoel
willen hebben. Qua politieke kleur gaat onze
voorkeur --kijkend naar de provinciale en de
nationale realiteit, en uiteraard bij gelijke
geschiktheid-- uit naar een kandidaat van VVDhuize.
De heer Hijgenaar (D66). Voorzitter, mevrouw de
minister. In het opgestelde functieprofiel staan veel
goede competenties en andere functie-eisen voor
een commissaris der Koningin. Onze minister en de
vorige sprekers hebben daaraan nog een aantal
toegevoegd. Ieder voor zich lijken ze onmisbaar in
het totale beeld. Het ligt dan ook voor de hand om
te stellen dat de volgende commissaris aan al deze
eisen moet gaan voldoen. Feitelijk is dat ook zo,
maar alles kiezen is ook niet kiezen en keuzes
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maken is nu juist datgene wat wij als
volksvertegenwoordigers behoren te doen. Daarom
kiest de fractie van D66 in de lijn van haar
verkiezingsprogramma voor deze statenperiode
voor een kandidaat met voor alles een goed gevoel
voor de kwaliteit van het bestuur op zich, met name
met oog voor de eisen van objectiviteit en openheid
die aan dat bestuur worden gesteld.
De kandidaten voor het bekleden van de
functie van commissaris der Koningin zullen wij
vooral onderhouden over hun gedrevenheid ten
opzichte van de openheid en de transparantie van
het provinciaal bestuur. Daarbij doel ik op de wens
om zoveel mogelijk in de openbaarheid en onder
het toeziend oog van de gemeenschap te
overleggen en besluiten. Een commissaris dient -het is al eerder gezegd-- boven de partijen te staan.
Wij zullen met kandidaten spreken over hun
objectiviteit en doorvragen over nevenfuncties en
andere activiteiten uit het verleden of in de
toekomst, die uitgelegd zouden kunnen worden als
schadelijk voor die objectiviteit.
Ten slotte zullen wij de kandidaten bevragen
over het opereren en balanceren op het moeilijke
scheidingsvlak tussen vertegenwoordiger van het
provinciale bestuur tegenover de bevolking,
voorzitter van het dagelijks bestuur en voorzitter
van Provinciale Staten van Zeeland. Daarbij
hanteren wij het criterium dat de eerste functie het
meest eervol is, de tweede de meeste
verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar de
laatste het belangrijkst is. Ik voeg hier nog aan toe
dat leeftijd, geslacht of geloof voor de fractie van
D66 geen rol van betekenis speelt.
De heer Muste (Natuurlijk Zeeland). Voorzitter,
mevrouw de minister. Voor Natuurlijk Zeeland is het
belangrijk dat in deze financieel-economisch
moeilijke tijden de kandidaat in ieder geval een
opleiding heeft genoten op financieel-economisch
terrein, en het liefst ook ervaring heeft opgedaan in
het bedrijfsleven en bij de overheid. Verder vinden
wij het van belang dat de kandidaat bereid is om
deze functie gedurende twee termijnen te vervullen,
zulks in verband met de gewenste continuïteit. Zijn
of haar achtergrond dient neutraal te zijn, zodat
voor iedereen de objectiviteit gegarandeerd is.
De heer Robesin (Partij voor Zeeland). Voorzitter,
mevrouw de minister. Mijn fractie wil bij voorkeur
een Zeeuw als nieuwe commissaris van de
Koningin, thans woonachtig binnen of buiten
Zeeland. Het liefst zien wij iemand --ik wil het zwaar
benadrukken-- uit het bedrijfsleven, liberaal
denkend, ongeacht de vraag man of vrouw, maar
wel de beste kandidaat.
Onze wens is voorts dat de kandidaat geen
bijbanen ambieert. Als ik het over "bijbanen" heb,
behoeft dat geen nadere uitleg, denk ik. Ook is
onze fractie voorstander van een meldingsplicht

tegenover het presidium wanneer de toekomstige
commissaris wordt benaderd voor een functie
buiten zijn of haar kerntaken. Een uitgebreid
netwerk moet een voldoende instrument zijn om die
taken naar behoren uit te voeren, steeds met alleen
het Zeeuwse belang voor ogen.
Een ander punt dat onze fractie bezighoudt
in dit proces, is het zogenoemde "eilanddenken".
Hoewel de vele kleine eilanden uit het verleden in
geografische zin grotendeels zijn samengegroeid,
is dat eilanddenken gebleven --het is een nuchter
feit-- en daar is niets mis mee. Naar de mening van
de PvZ-fractie zal de nieuwe commissaris dit
moeten accepteren en respecteren. Het hoort
typisch bij de Zeeuwse cultuur, heeft volop charme
en leidt tot een gezonde verscheidenheid. Het is
aan de beoogde commissaris om die culturele
verscheidenheid, waar nodig in het Zeeuwse
belang, om te smeden tot een eenheid van denken
en doen. Wellicht ten overvloede merk ik op dat
een Zeeuwse taal niet bestaat. Wel is er sprake van
een serie schitterende dialecten, die herinneren
aan de oorspronkelijke eilandenstuctuur van deze
prachtige provincie.
Voorzitter, mevrouw de minister. Naast een
verzoek om aandacht voor deze opmerkingen gaat
onze fractie graag akkoord met de profielschets.
Mevrouw Van Unen (SP). Voorzitter, mevrouw de
minister. Voor de SP-fractie is zeer belangrijk dat
de nieuwe commissaris, die de
Vertrouwenscommissie uiteindelijk voordraagt, door
alle partijen wordt gedragen. Daarom zullen wij
alles doen wat in deze procedure van ons wordt
verwacht. Daarom ook zullen wij straks instemmen
met de voorgestelde profielschets. Er zit in deze
schets voor alle partijen iets in. Voor de SP-fractie
springen er enkele zaken uit.
Voor ons is belangrijk dat de nieuwe
commissaris goed kan werken met het huidige
college en dat er later, wanneer er wellicht sprake
is van een heel ander college, nog steeds goed kan
worden samengewerkt. Immers, een commissaris
wordt voor een langere periode dan twee jaar
benoemd.
De SP-fractie vindt het voorts van belang dat
de Staten een goede voorzitter krijgen, die boven
de partijen staat. Voor ons is de belangrijkste zin in
de profielschets die waarin wordt gesproken over
een aanjager en bewaker van het duale
functioneren van Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten. Wij denken dat deze Staten
dit dringend nodig hebben.
Ook vinden wij het belangrijk dat de nieuwe
commissaris waker wordt over de kwaliteit en de
integriteit van het Zeeuwse bestuur, dat zij of hij wat
dat betreft actief handelt. Om de vraag hierover van
u, mevrouw de minister, te beantwoorden: dat mag
ook proactief.
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In de passage in de profielschets over de
nevenfuncties kunnen wij ons prima vinden. In ons
verkiezingsprogramma staat letterlijk: "De leden
van Gedeputeerde Staten" --de commissaris maakt
daar deel van uit-- "moeten hun bijbanen afstoten,
behalve bijbanen uit hoofde van hun functie". Zo
lezen wij ook de bedoelde passage in de
profielschets. Wat ons betreft aanvaardt de
commissaris alleen nevenfuncties die qua aantal en
inhoud bij het ambt passen.
Voorzitter. Er bestaat geen blauwdruk op
voorhand. Ieder mens is anders en elke partij is
anders. De SP gaat haar best doen om iemand te
vinden waar wij allemaal, zoals wij hier zitten, en
heel Zeeland blij mee kunnen zijn.
Mevrouw Schonknecht-Vermeulen (VVD).
Voorzitter, mevrouw de minister. Zeeland is een
prachtige provincie om te wonen en te werken.
Daarom verwacht de VVD-fractie veel kandidaten
voor de functie van commissaris van de Koningin.
Wij zoeken voor Zeeland een commissaris
met alleen goede eigenschappen en vaardigheden,
iemand die kan excelleren op alle terreinen, een
boegbeeld en ambassadeur voor Zeeland die
gevoel heeft bij Zeeland en de Zeeuwen.
Wat de VVD betreft behoren de politiekgerelateerde portefeuilles bij de gedeputeerden,
maar als bij de uitvoering op onderdelen de inzet
van de commissaris gewenst of nodig is, is daar
wat ons betreft ruimte voor.
Bij onze nieuwe commissaris moet er zeker
sprake zijn van affiniteit met het openbaar bestuur
en van ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan bij de
overheid of bij het bedrijfsleven. Een breed en
relevant netwerk, met name voor een goede lobby
in Den Haag en Brussel, vindt de VVD-fractie van
groot belang. De discussie over een hij of een zij
gaan wij niet aan. Bij ons staat kwaliteit voorop. De
VVD-fractie gaat voor de beste kandidaat. Als dat
toevallig een VVD'er is, is dat natuurlijk geen enkel
bezwaar....
Voorzitter. Bij de VVD-fractie leven er geen
bezwaren tegen een commissaris die enkele
nevenfuncties bekleedt. Wij zien daarin zeker ook
voordelen voor onze provincie, natuurlijk alles
binnen redelijke grenzen en in goede afstemming
met Provinciale Staten.
De nieuwe commissaris wacht een zware
taak. De provinciale organisatie is verwikkeld in een
reorganisatie en een ombuigingstraject. Er moeten
maatregelen worden getroffen die ingrijpend zijn
voor de samenleving, de ambtelijke organisatie en
het bestuur. Daar zoeken wij de juiste bestuurder
voor, daadkrachtig, verbindend en een teamplayer
binnen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
Ten slotte spreekt mijn fractie waardering uit
voor het werk dat in het voortraject is verzet en het
resultaat daarvan. Deze profielschets heeft van
harte onze instemming en zal ongetwijfeld leiden tot
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de benoeming van een waardige opvolger van onze
huidige commissaris, Karla Peijs.
De voorzitter. Mevrouw de minister. Er is veel
gezegd. U hebt kennis kunnen nemen van heel wat
opvattingen en meningen van de Staten. Graag
geef ik u de gelegenheid voor een reactie.
Minister Spies: Dat zal een heel korte reflectie zijn,
voorzitter. Ik heb vooral goed geluisterd en mee
zitten schrijven, gelet op al datgene wat naar voren
is gebracht. Ik ga nog slechts in op enkele zaken
die er wat mij betreft als rode draden doorheen
lopen.
Mijn conclusie is dat de Staten een
commissaris zoeken met passie voor het mooie
maar ook verantwoordelijke ambt dat hij of zij gaat
vervullen. Dat moet er bij wijze van spreken van
afspatten. De nieuwe commissaris zal zijn of haar
positie, afhankelijk van de plek waar hij of zij op
enig moment moet functioneren, zo goed mogelijk
moeten kiezen. Dat kan dienend zijn, het kan
proactief sturend zijn, het kan vooral ook volgend
zijn. Er zal, gelet op de omstandigheden, sprake
moeten zijn van maatwerk.
De gemaakte opmerkingen samenvattend,
constateer ik dat het geen groentje zal kunnen zijn.
Ik zeg niets over de leeftijd, maar de eisen die zijn
gesteld, laten toch wel zien dat het iemand moet
zijn die niet alleen de capaciteit moet hebben om
een netwerk te ontwikkelen, maar die zo'n netwerk
ook al moet meebrengen. Voorts veronderstelt het
begrip wijsheid, door sommigen genoemd, dat de
kandidaat hier en daar al eens in de keuken heeft
meegekeken. Dit vraagt om iemand die ervaring
heeft opgedaan.
Voorzitter. Ik ken niemand --zelfs niet in deze
Staten-- die louter goede eigenschappen heeft. Ook
een nieuwe commissaris zal ongetwijfeld
kwaliteiten hebben die hier en daar nog wat voor
verbetering vatbaar zijn. Verder geef ik in de
richting van de heer Harpe en de overige
statenleden nadrukkelijk aan dat inhoudelijke
standpunten van kandidaten voor mij niet relevant
zijn bij de selectie. Sterker nog, ik denk dat de
commissaris, als dienaar en voorzitter van
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, toch
primair zal moeten uitvoeren wat een meerderheid
van de Staten vindt.
Mijn conclusie is dat de Staten zowel het
proces van de totstandkoming van de voorliggende
profielschets als het resultaat daarvan en de
woordkeuzen die op papier terecht zijn gekomen,
hebben doorleefd. De in de profielschets en tijdens
deze discussie geformuleerde eisen doen mijns
inziens recht aan de verschillende klankkleuren en
elementen die uiteindelijk moeten worden
gewogen. Ik denk dat wij met deze profielschets
heel goed uit de voeten kunnen bij de werving en
de selectie van kandidaten. Het is een stramien
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waaraan wij elkaar gedurende dit proces zullen
moeten houden. Het is de leidraad die wij elkaar
vanaf vandaag meegeven.
Er zal straks nog een gesprek met de
Vertrouwenscommissie plaatsvinden, maar ik kan
niet genoeg benadrukken dat wij te maken hebben
met een proces dat van ons allen de grootst
mogelijke zorgvuldigheid vraagt. Ik reken en
vertrouw erop dat iedereen zich aan de hiervoor
geldende spelregels zal houden.
Voorzitter. Ik hoop dat velen zich --ook als ze
het verslag van deze vergadering lezen-- zullen
willen oriënteren op deze mooie functie in deze
inderdaad heel mooie provincie, maar ik twijfel er
niet aan dat wij op enig moment worden
geconfronteerd met een luxeprobleem. Ik hoop en
verwacht dat wij bij het einde van deze rit meer dan
een geschikte kandidaat zullen hebben. Ik verheug
mij erop deze procedure samen met u allen tot een
goede benoeming in dit mooie ambt te laten leiden.
Het statenvoorstel wordt bij handopsteken met
algemene stemmen aangenomen.

7.

Resumptie van de besluiten

Zonder discussie en zonder stemming wordt
besloten, de resumptie van de besluiten aan de
griffier over te laten.

8.

Sluiting

De vergadering wordt te 11.30 uur gesloten.

Vastgesteld door Provinciale Staten van Zeeland, in
hun vergadering van:
onder nummer:

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.

9

