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Bijlage(n): geen

,QOHLGLQJ
Overeenkomstig de circulaire procedureregels herbenoeming commissaris van de Koningin van 29 januari 2002,
heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, u bij brief van 24 april j.l. ervan in kennis
gesteld, dat de herbenoeming van de heer mr. B. Staal tot commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht
per 1 januari 2004 aan de orde is. De minister heeft in genoemde brief eveneens doen weten, dat hij er zich van
heeft vergewist dat de heer Staal voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen.

Ingevolge genoemde circulaire dienen uw staten uit uw midden een commissie op te dragen de aanbeveling van
uw staten aan de Kroon voor de herbenoeming van de cvdK voor te bereiden. Mede ter bescherming van de
privacy van de commissaris van de Koningin dienen de staten regels te stellen omtrent de taak, samenstelling en
werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding. Voor u zijn deze regels ter vaststelling bijgevoegd.
Ingevolge de meergenoemde circulaire hecht de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sterk
aan afronding van de procedure voor 1 september 2003. In overleg met de minister zal worden bevorderd de
aanbeveling van uw staten aan de Kroon te behandelen in uw reguliere vergadering van 8 september a.s.

De procedure is besproken in het fractievoorzittersconvent van 26 mei j.l. Op dezelfde dag bent u als staten door
de vice-voorzitter van uw staten geïnformeerd  Bewust is gekozen voor een brede commissie, waarbij het aan de
fractievoorzitters is, daarin te willen participeren.
De commissie Bestuur en Middelen bespreekt op 16 juni 2003 de verordening. Van het advies van de commissie
worden uw staten nader in kennis gesteld.
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Besluit houdende vaststelling van de verordening inhoudende regels van de commissie uit de staten,
belast met de voorbereiding van de aanbeveling  aan de Kroon in het kader van de herbenoeming van
de commissaris van de Koningin van Utrecht, de heer mr. B. Staal.

Provinciale staten van Utrecht;

Op voorstel van de statengriffie van 21 mei 2003,  nummer 2003/01;

Gelezen de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2003

Overwegende:

- dat de commissaris van de Koningin de heer mr. B. Staal is benoemd voor de tijd van zes jaar,
welke termijn per 1 januari 2004 is verstreken;

- dat de minister heeft doen weten zich ervan te hebben vergewist dat de heer mr. B. Staal voor
herbenoeming in aanmerking wenst te komen

Gelet op artikel 61a van de Provinciewet en de circulaire procedureregels herbenoeming commissaris
van de Koningin van 29 januari 2002

Besluiten:

� ARTIKEL 1

1. Er is een commissie herbenoeming commissaris van de Koningin,  hierna te noemen: de
commissie.

2. De commissie heeft tot taak een aanbeveling van provinciale staten van Utrecht aan de Kroon voor
te bereiden over de herbenoeming van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

� ARTIKEL 2

1. De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de commissaris van de Koningin.
De profielschets en het op basis daarvan gevoerde evaluatiegesprek in het seniorenconvent in een
eerder stadium vormen in beginsel het toetsingskader. Door ontwikkelingen binnen de provincie
kan het verwachtingspatroon ten aanzien van de specifieke rol en de functie van de commissaris
zijn gewijzigd. Zo daarvan sprake is, is het gewenst deze eisen duidelijk te formuleren en kenbaar
te maken aan de commissaris. Naast de profielschets kunnen deze geëxpliciteerde gewijzigde
eisen vervolgens het kader vormen om het functioneren van de commissaris te toetsen.

2. De commissie legt haar bevindingen schriftelijk in een verslag vast. Dit verslag is niet openbaar.
3. Het verslag van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag

kunnen de leden van minderheidsstandpunten blijk geven.
4. Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de commissaris van de Koningin worden

gemaakt, worden deze in het verslag aan provinciale staten vermeld.
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5. Indien daartoe aanleiding is, wordt in het verslag tevens melding gemaakt van het evaluatie-
gesprek dat het seniorenconvent in een eerder stadium met de commissaris van de Koningin over
diens functioneren heeft gevoerd, alsmede over eventuele afspraken die daarbij zijn gemaakt.

6. Alvorens het verslag aan provinciale staten te zenden, bespreekt de commissie dit met de
commissaris van de Koningin.

� ARTIKEL 3

1. De leden van de commissie zijn degenen die op het moment waarop dit besluit is vastgesteld
voorzitter zijn van een in provinciale staten vertegenwoordigde fractie. Voor de leden worden
geen plaatsvervangers aangewezen.

2. De eerste waarnemer van de commissaris van de Koningin en de secretaris-directeur maken
eveneens deel uit van de commissie.

3. Een voorzitter kan tegenover provinciale staten verklaren dat hij geen lid is van de commissie.
Een afgelegde verklaring kan niet worden herroepen.

4. De vice-voorzitter van de staten is voorzitter van de commissie. De commissie kiest uit haar
midden een plaatsvervangend voorzitter.

5. De griffier van de staten is secretaris van de commissie. Hij kan zich doen vervangen door een
adjunct-griffier van de staten, dan wel laten bijstaan door een provinciaal ambtenaar.

� ARTIKEL 4

1. De commissie vergadert niet, indien niet tenminste de helft van de leden, als bedoeld in artikel 3,
lid 1, aanwezig is en vergadert tevens niet, indien de aanwezige leden niet via hun fracties de
meerderheid van de staten vertegenwoordigen.

2. Elke vergadering wordt door of vanwege de voorzitter ten minste drie dagen tevoren aan de leden
van de commissie medegedeeld.

3. In de commissie heeft ieder lid, als bedoeld in artikel 3, lid 1, zoveel stemmen als de fractie
waartoe hij behoort in provinciale staten heeft.

4. Bij staking van de stemmen over de uit te brengen aanbeveling wordt het nemen van een besluit
uitgesteld tot de volgende vergadering, is uitstel van het besluit niet mogelijk of staken de
stemmen ook in de volgende vergadering, dan wordt geen aanbeveling gedaan, maar worden de
verschillende bevindingen binnen de commissie verwoord in het in artikel 2, lid 2 bedoelde
verslag.

5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

� ARTIKEL 5

1. Er rust een volstrekte geheimhoudingsplicht op al hetgeen voor, tijdens en na het verrichten van de
werkzaamheden direct of indirect in de commissie wordt besproken of schriftelijk aan de
commissie wordt voorgelegd.

2. De geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover provinciale staten en de afzonderlijke leden van
provinciale staten.

3. De geheimhoudingsplicht geldt voor de leden en de secretaris van de commissie, alsmede voor de
ambtenaren die de commissie bijstaan.
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� ARTIKEL  6

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie met inachtneming van het
bepaalde in de circulaire procedureregels herbenoemding commissaris van de Koningin van 29 januari
2002 .

� ARTIKEL 7

1. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop het
Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de commissaris van de Koningin aan provinciale staten
is bekend gemaakt.

2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen ervoor zorg dat op het in het eerste lid
bepaalde tijdstip alle originele stukken die door of vanwege de commissie zijn opgemaakt, dan
wel aan haar zijn toevertrouwd op last van provinciale staten, onverwijld in een verzegelde
enveloppe en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de krachtens de Archiefwet
aangewezen archiefbewaarplaats.

3. Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als
bedoeld in artikel 9 van de Archiefwet 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. Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde
bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

� ARTIKEL 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar vaststelling en
vervalt met ingang van de dag waarop het Koninklijk Besluit over de herbenoeming van de
commissaris van de Koningin aan provinciale staten is bekend gemaakt.

� ARTIKEL 9

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening herbenoeming commissaris van de
Koningin”

voorzitter,

griffier,



PS2003BEM30 -6-



PS2003BEM30 -7-

7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Vaststelling van de procedure gericht op de aanbeveling aan de Kroon in het kader van de
herbenoeming van de heer mr. B. Staal tot commissaris van de Koningin per 1 januari 2004

$UJXPHQWHQ
Ingevolge artikel 61 van de Provinciewet wordt de commissaris van de Koningin benoemd voor de tijd
van zes jaar. Deze benoemingstermijn verloopt op 1 januari 2004

%LMODJHQ
“ Verordening herbenoeming commissaris van de Koningin “

$UWLNHOVJHZLM]H�WRHOLFKWLQJ
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Het is niet de bedoeling dat hetgeen in de commissie aan de orde komt daarbuiten bekend wordt. Zoals bekend
kan het recht op vrijheid van meningsuiting bij de wet worden beperkt. In artikel 5 van de verordening wordt
toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 61 c van de Provinciewet. Krachtens dit artikel vinden de
beraadslagingen, bedoeld in artikel 61 a van de Provinciewet, achter gesloten  deuren plaats. Van deze
beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Ten aanzien van de
beraadslagingen en de stukken die aan provinciale staten worden gezonden, dan wel die door provinciale staten
aan Onze Minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt voor de
leden, de secretaris en provinciale ambtenaren die de commissie hebben bijgestaan. De aanbevelingen van de
van de staten, als bedoeld in artikel 61 a Provinciewet, zijn openbaar.

Artikel 1.   Bij dit artikel wordt de commissie ingesteld en krijgt zij haar opdracht.

Artikel 2.   De profielschets en het op basis daarvan gehouden evaluatiegesprek, alsmede mogelijk
nader geëxpliciteerde eisen, als gevolg van veranderingen in het verwachtingspatroon ten aanzien van
de specifieke rol en functie van de commissaris vormen in beginsel de basis voor de oordeelsvorming.
De commissie legt de bevindingen vast in een verslag. Dat verslag is niet openbaar. Alvorens de
commissie het verslag verzendt aan provinciale staten, bespreekt de commissie dit met de commissaris
van de Koningin.

Artikel 3. De leden van de commissie bestaan uit de fractievoorzitters van de in de staten vertegen-
woordigde politieke partijen. Gezien het feit dat de cvdK tevens voorzitter is van het college van
gedeputeerde staten maken tevens deel uit van de commissie de eerste waarnemend cvdK, alsmede de
secretaris-directeur. Beide functionarissen zijn lid van de commissie, maar hebben in de commissie
geen stemrecht. De vice-voorzitter van de staten is voorzitter van de commissie.

Artikel 4.  Regelt de organisatie van de vergaderingen, die verder aan de commissie zelf wordt
overgelaten.
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Artikel 5. Zoals in de aanhef reeds vermeld regelt artikel 5 de geheimhoudingsplicht van de
commissie.

Artikel 6. Voorziet in een regeling wanneer zich gevallen voordoen, die niet zijn geregeld in de
verordening.

Artikel 7. De commissie is uitsluitend ingesteld voor de voorbereiding van de aanbeveling aan de
staten over de herbenoeming van de commissaris. Heeft de Kroon een besluit genomen, dan vindt
ontbinding van de commissie plaats op de dag volgende op die waarop het besluit tot herbenoeming
bij Koninklijk Besluit aan de staten is bekend gemaakt.
Op de stukken is de Archiefwet 1995 van toepassing. De stukken kunnen dus niet direct vernietigd
worden voor zover die wet dat niet toestaat. De geheimhoudingsplicht krachtens de Archiefwet kan, en
moet, wel opgelegd worden.

Provinciale staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris,                    Drs. H.H. Sietsma
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