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Bij brief van 24 april 2003 heeft de minister van Binnenlandse Zaken u ervan in kennis gesteld, dat de
herbenoeming van mr. B. Staal tot commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht per 1 januari
2004 aan de orde is.
Het onderhavige statenvoorstel betreft de uitvoering van de procedure als bedoeld in artikel 61 a, 61 c
en 61 d  van de Provinciewet en de daarop gebaseerde nadere ministeriele circulaire van 29 januari
2002, waarvoor  uw staten op 30 juni 2003 de verordening herbenoeming commissaris van de
Koningin hebben vastgesteld.
De op basis van genoemde verordening geïnstalleerde vertrouwenscommissie heeft zijn
werkzaamheden afgerond en stelt op basis van haar bevindingen u voor de minister van Binnenlandse
Zaken aan te bevelen mr. B. Staal te herbenoemen voor een tweede ambtstermijn als commissaris van
de Koningin in de provincie Utrecht.
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Provinciale staten van Utrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 61 a, 61 c en 61 d van de Provinciewet en de ministeriële
circulaire procedureregels herbenoeming commissaris van de Koningin van 29 januari 2002 en de
provinciale verordening herbenoeming commissaris van de Koningin van 30 juni 2003

Gelet op het voorstel van de vertrouwenscommissie van 25 augustus 2003

Overwegende;

- dat in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een procedure is vastgelegd in de
verordening herbenoeming commissaris van de koningin d.d. 30 juni 2003, gericht op het doen
van een aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de herbenoeming van de
commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht in de statenvergadering van 8 september
2003;

- dat op basis van genoemde verordening een vertrouwenscommissie is samengesteld, bestaande uit
de 9 fractievoorzitters, de eerste loco-commissaris en de secretaris-algemeen directeur (de beide
laatsten zonder stemrecht) onder voorzitterschap van de plaatsvervangend voorzitter van
Provinciale Staten;

- dat de vertrouwenscommissie bijeengekomen is op 10 juli, 18 en 25 augustus 2003;
- dat zij kennisgenomen heeft van de profielschets van 3 september 1997 en de klankbord-

gesprekken van de commissaris van de Koningin met de fractievoorzitters in het najaar van 2001;
- dat de vertrouwenscommissie aanvullend criteria gesteld heeft naar aanleiding van de nieuwe

werkwijze van de provincie (Presterende Provincie) en de invoering van het dualisme en deze
aanvullende criteria ter kennis heeft gebracht van de commissaris van de Koningin;

- dat zij vervolgens gereflecteerd heeft over het functioneren van de commissaris van de Koningin
en deze reflecties met hem heeft besproken;

- dat deze procedure uitmondt in een positief eindoordeel van de vertrouwenscommissie, gebaseerd
op een breed vertrouwen in zijn functioneren;

Besluiten:

de minister van Binnenlandse Zaken unaniem aan te bevelen mr. B. Staal te herbenoemen voor een
tweede ambtstermijn als commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.

plaatsvervangend voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,
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Op 30 juni 2003 hebben Provinciale Staten van Utrecht vastgesteld de verordening herbenoeming commissaris
van de Koningin. Deze vaststelling geschiedde mede op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die
in verband met het einde van de eerste ambtstermijn van mr. B. Staal als commissaris van de Koningin op 31
december 2003 bij brief van 24 april j.l. de staten verzocht voor 1 september 2003 de minister een aanbeveling te
doen over een eventuele tweede ambtstermijn.

In overleg met het Ministerie is de procedure doorlopen, die moet leiden tot vaststelling van een aanbeveling in
de statenvergadering van 8 september 2003. Conform de verordening is een vertrouwenscommissie
samengesteld bestaande uit de fractievoorzitters van de 9 in de staten vertegenwoordigde fracties (te weten CDA,
PvdA, VVD, GL, D66, CU, SP, SGP en LPF), de 1e loco-commissaris en de secretaris-directeur. Voorzitter van
de vertrouwenscommissie is de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten drs. R.P.F. Bijkerk. De
vertrouwenscommissie is bijeengekomen op 10 juli, 18 en 25 augustus 2003.

In haar eerste vergadering heeft de vertrouwenscommissie kennisgenomen van de profielschets zoals deze
vastgesteld is in de statenvergadering van 3 september 1997 in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse
Zaken dhr. H.F. Dijkstal. Tevens heeft zij kennisgenomen van de samenvatting van de bilaterale
klankbordgesprekken van de commissaris van de Koningin met de fractievoorzitters in het najaar van 2001.
Aanvullend heeft de vertrouwenscommissie vastgesteld dat ook de consequenties van de nieuwe werkwijze van
de provincie (Presterende Provincie, meer prestatie- en uitvoeringsgericht werken en een meer gebiedsgerichte
benadering) en de invoering van het dualisme in de herbenoemingsprocedure aan de orde moeten komen. Deze
aanvullende punten zijn ter kennis gebracht van de commissaris van de Koningin.

De vertrouwenscommissie heeft in haar eerste twee vergaderingen gereflecteerd over het functioneren van de
commissaris van de Koningin in zijn huidige ambtstermijn en daaruit een aantal aandachtspunten gedestilleerd.
In haar derde bijeenkomst zijn deze reflecties en aandachtspunten besproken met de commissaris van de
Koningin.

Op basis van dit gesprek doet de vertrouwenscommissie het voorstel aan Provinciale Staten de minister aan te
bevelen mr. B. Staal te herbenoemen voor een tweede ambtstermijn als commissaris van de Koningin.

De vertrouwenscommissie,

voorzitter, Drs. R.P.F. Bijkerk

secretaris, Drs. W.L.F. van Herwijnen


