
PROFIELSCHETS commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.  
 

De Provincie Utrecht 
 
De provincie Utrecht is de vijfde provincie van het land, met ruim 1,1 miljoen inwoners en 29 
gemeenten. De provincie Utrecht neemt een specifieke positie in het centrum van het land in. 
Enerzijds de afwisselende bos-, weide- en plassenlandschappen. Anderzijds de stedelijke gebieden met 
monumentale binnensteden en nieuwe stadswijken. Als centrum van het land is de provincie ook het 
knooppunt van verkeersstromen en daarmee een belangrijke uitvalsbasis voor dienstverleners en 
kenniscentra, zoals de Universiteit van Utrecht. De economische bedrijvigheid is, vergeleken met 
andere provincies, in deze regio in 2005 het sterkst gegroeid. De keerzijde van dit succesverhaal is dat 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.   
 
De provincie Utrecht staat voortdurend voor strategische keuzen tussen de verschillende vragen en 
eisen die op haar af komen. Deze keuzen vormen tevens de grote uitdagingen en kansen. De provincie 
Utrecht treedt soms op als toezichthouder of plannenmaker, maar steeds vaker als uitvoerder, aanjager 
of regisseur en heeft in bepaalde gevallen al deze functies tegelijk.    
 
Steeds vaker maakt de provincie niet alleen de plannen, maar investeert zij ook in de uitvoering 
daarvan. 
Die ambities kan de provincie alleen waarmaken door een inspirerende samenwerkingspartner te zijn 
voor gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. In 2001 zijn 10 majeure 
projecten uitgekozen om hieraan inhoud te geven. Deze projecten worden de komende jaren afgerond. 
Nieuwe uitdagingen gloren aan de horizon: samenwerking tussen overheden en maatschappelijke 
actoren, werken aan wonen, economie, cultuur, welzijn en mobiliteit. Ook de vernieuwing van het 
landelijk gebied met bijvoorbeeld de grote wateropgaven en behoud van natuur en landschap is een 
punt van aandacht.  
 
Het accent ligt op het uitvoeren van de voornamelijk in deze statenperiode vastgestelde strategische 
plannen, zoals het streekplan, mobiliteitsplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan. Het gaat  
nu vooral om het waarmaken van ambities en het behalen van concrete resultaten. Dit alles met het 
oog op de belangen van de inwoners van de provincie Utrecht en het behoud van de leefbaarheid van 
de provincie. 
 
De Utrechtse aanpak 
 
Uiteraard heeft ook in 2003 het dualisme in de provincie Utrecht haar intrede gedaan. Veel energie is 
gestoken in de gewijzigde verhoudingen en de daarbij behorende wijze van werken in de relatie  
tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Een gewenningsproces dat vanzelfsprekend is na 
ruim 150 jaar monisme. Een gewenningsproces dat in het Utrechtse gekarakteriseerd kan worden in 
het zich niet verliezen in “geneuzel” en langdurige, interne discussies over de invulling van de nieuwe 
rollen van Provinciale Staten. Hierbij is gekozen voor een pragmatische benadering. Naast vervanging 
van de cvdK als voorzitter van de Staten, hebben de Staten in het kader van het dualisme de vice-
voorzitter van de Staten bewust ruimte geboden voor een eigenstandige vervulling van zijn functie en 
verantwoordelijkheden.  
Na twee jaar dualisme in de praktijk is extern onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat sprake is van een 
soepel en constructief werkklimaat tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, gericht op het 
primaire belang van de inwoners van de provincie. Overeenkomstig de aanbevelingen uit het externe 
onderzoek is een extra slag gemaakt in de strategische agendasetting van de Staten en het stimuleren, 
van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de Staten. Deze stimulans 
heeft inmiddels een concreet aantal initiateven vanuit de Staten opgeleverd, waarbij direct is 
ingespeeld op maatschappelijke items die de burgers rechtstreeks raken. Ook heeft de griffie als 
uitkomst van het externe onderzoek een extra kwalitatieve impuls gekregen.   



De Staten tellen thans 63 leden. Na de verkiezingen van volgend jaar zal dat aantal zijn gereduceerd 
tot 47 leden. Het college van Gedeputeerde Staten - waarmee de commissaris van de Koningin 
uiteraard het meest direct samenwerkt - bestaat uit zes leden.  
Binnen het krachtenspel van de verhoudingen tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 
vervult de commissaris een initiërende, verbindende en pro-actieve rol. Een rol die volledig past bij 
een krachtdadige aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals beschreven in het Statenwerkplan 
en het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten. Het Statenwerkplan wordt jaarlijks geactualiseerd.      
In het kader van de komende verkiezingen wordt nu reeds gewerkt aan overdrachtsdossiers voor de 
strategisch relevante onderwerpen.  
 
De nieuwe commissaris van de Koningin van Utrecht 
 
Provinciale Staten van Utrecht hebben de volgende kwaliteiten geformuleerd, waaraan huns inziens de 
nieuwe commissaris van de Koningin - mede gelet op de uitoefening van de Rijkstaken - dient te 
voldoen.  
 

1. de commissaris van de Koningin is een persoonlijkheid die als boegbeeld uitdraagt wat de 
provincie Utrecht is en wil zijn. 

 
2. de commissaris van de Koningin is een bruggenbouwer, een voor alle inwoners van de 

provincie Utrecht toegankelijke commissaris, die luistert en een open houding heeft ten 
aanzien van uiteenlopende levensbeschouwelijke opvattingen en culturele achtergronden. 

 
3. iemand met oog voor verhoudingen, die mensen bindt, bijeen brengt en aandacht heeft voor 

alle belangen. 
 

4. iemand met natuurlijk gezag, die integer is, dit ook uitstraalt en boven partijbelang denkt en 
handelt. 

 
5. een bestuurder met ruime ervaring in en affiniteit met het openbaar bestuur en gevoel voor 

bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en die zich concentreert op het proces en het resultaat.    
 

6. een netwerker, die de weg en de mensen kent in de Randstad, Den Haag en Brussel en 
contacten en affiniteit heeft met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

 
7. een actieve en alerte voorzitter, die de kwaliteit van de besluitvorming bewaakt en Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten stimuleert - binnen de gescheiden verantwoordelijkheden van 
het duale stelsel - samen te werken aan de gemeenschappelijke doelen. 

 
8. een commissaris van de Koningin die zich inzet voor eenheid in het optreden van bestuur en 

ambtelijke organisatie, die daarbij een coördinerende rol vervult en die de kwaliteit van de 
dienstverlening en de bestuurlijke processen bewaakt. 

 
9. een commissaris van de Koningin met uitstekende communicatieve vaardigheden en gevoel 

voor humor. 
 

10. iemand waarvan de eventuele nevenfuncties goed samengaan met de vervulling van het ambt.    
 


