Utrecht zoekt een
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van de Koning
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Utrecht zoekt een nieuwe
commissaris van de Koning

Utrecht zoekt een nieuwe commissaris van de Koning, een vooruitstrevend bestuurder, vrouw of
man, die alle inwoners vertegenwoordigt. Als innemend boegbeeld past de commissaris bij alles
waar de provincie Utrecht voor staat. Dat is belangrijk, want alleen zo is de nieuwe commissaris een
geloofwaardig ambassadeur voor onze prachtige, dynamische provincie.

De commissaris die wij zoeken geeft op eigentijdse wijze
invulling aan een traditioneel ambt. Samen met Provinciale en
Gedeputeerde Staten zet de commissaris de lijnen voor de
toekomst uit. Voorwaarde is de bereidheid om commitment
aan te gaan voor de gestelde termijn van zes jaar.
Dit profiel is vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op
11 juni 2018.

Vooruitstrevend bestuurder.
Boegbeeld van Utrecht.
Geloofwaardig ambassadeur.
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Veelzijdig Utrecht
Veelzijdiger dan de provincie Utrecht wordt het niet. De provincie
kent een spreiding van grote steden, middelgrote gemeenten,
kleine dorpen en kernen. Van beschermde stadsgezichten als
Montfoort en Wijk bij Duurstede tot Randstedelijke ontwikkellocaties in en rondom Utrecht en Amersfoort waar zich veel
jonge gezinnen vestigen. Renswoude is de kleinste gemeente
met 5.100 inwoners. De stad Utrecht heeft er als vierde stad
van Nederland meer dan 350.000. Vanaf 1 januari 2019 maakt
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel uit van onze
provincie.
Stad en natuur zijn altijd dichtbij
Waar je ook in Utrecht bent, de dynamiek van de stad en de
rust en ruimte van prachtige natuur zijn altijd dichtbij voor
onze 1.3 miljoen inwoners en voor bezoekers van de provincie.
Kenmerkend is de variëteit aan landschappen: van plassengebied
en polder, tot rivier en heuvels. Daarnaast kent Utrecht een
opvallende dichtheid aan culturele uitingen, vaak op historische
locaties zoals landgoederen en buitenplaatsen. De forten van de
Hollandse Waterlinie die genomineerd zijn voor Unesco Werelderfgoed geven het buitengebied een impuls. De natuurwaarden
van de provincie zijn een verworvenheid om trots op te zijn.
Utrecht als het hart van Nederland
Of je nu kijkt naar economie en mobiliteit, naar onderwijs en
werkgelegenheid: Utrecht is met recht het hart van Nederland.
Door de centrale ligging vervult onze provincie een scharnierfunctie in bereikbaarheid. Ook vinden overheid, ondernemers
en kennisinstellingen elkaar in het Utrecht Science Park en in de
regio FoodValley op het gebied van gezondheid, life sciences en
duurzaamheid. Zij dragen bij aan de internationale topregio die
we zijn, want ook dat is Utrecht.
Waar zoveel van waarde is, is er veel om te beschermen.
Dat geeft de spanning aan waar we in Utrecht voor staan.
Nu al zijn we de meest dichtstbevolkte provincie van het land.
Qua economische positie en vestigingsklimaat zijn we de tweede
regio van Europa. De komende dertig jaar wordt een sterke groei
van inwoners en bedrijven verwacht. Om die schaalsprong te
maken en dit ook verantwoord te doen, zijn er grote uitdagingen.
Je zou zeggen: Utrecht heeft alles mee. En inderdaad, als
unieke provincie om te wonen, te werken, te ondernemen en te
recreëren staan we er goed voor. Nationaal en internationaal.

Het hart van Nederland op het
gebied van mobiliteit, economie,
onderwijs en werkgelegenheid.
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Keerzijde is dat de groei op grenzen stuit. Het vergt inspanning

Kortom, in Utrecht is echt iets te doen voor een commissaris

van iedereen om de kernkwaliteiten te borgen.

die een groot hart heeft voor de provincie en haar inwoners.
De commissaris kent de dilemma’s en uitdagingen, verwoordt ze

Verstedelijking. Leefbaarheid. Bereikbaarheid. Natuur. Econo-

en reikt perspectief aan, zonder daarin dominant of al te sturend

mie. Landbouw. De provincie is de aangewezen partner om te

te zijn.

bevorderen dat we in Utrecht met elkaar toekomstbestendige
oplossingen vinden. Stad en land versterken elkaar, zeker in

Bestuursstijl

een compacte regio als de onze. De aantrekkelijkheid blijft
alleen behouden als de provincie bereikbaar is. Vraagstukken

Op een relatief klein gebied wonen in Utrecht veel mensen.

rond energie, klimaat en duurzaamheid stellen ons voor nieuwe

Door de centrale ligging hebben we veel samenwerkings-

uitdagingen.

verbanden. We zijn gewend om samen te werken met onze
buren en elkaar op te zoeken. Dit werkt door in de bestuursstijl.

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, is een gezamenlijke

De commissaris staat in Utrecht dichtbij, de lijnen zijn kort en

inzet en focus nodig. Daar past een provinciebestuur bij dat

de contacten informeel. Dit geldt op bestuurlijk vlak, in relatie

stevig positie inneemt en prioriteiten stelt in het belang van de

met andere overheden, richting het bedrijfsleven, onderwijs-

samenleving.

instellingen en in contacten met maatschappelijke partners.
Rollen en competenties
Naast het voorzitterschap van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten geeft de commissaris invulling aan een aantal
rijkstaken. Er is veel bewegingsruimte om politiek onafhankelijk

Foto: Ernst Moritz

en met gezag de Utrechtse belangen te vertegenwoordigen.
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Onze commissaris:
• is aantoonbaar maatschappelijk betrokken. Onze commis-

in bestuurlijke processen als procesbegeleider op te treden.

saris is oprecht geïnteresseerd in mensen en wat hen drijft, en

Onpartijdig, rolvast en zonder drang om zelf te scoren brengt

legt gemakkelijk contact met iedereen. Onze commissaris is

onze commissaris bijvoorbeeld de gedeputeerden in positie.

een warme persoonlijkheid die door een open houding naar

Dat betekent ook: niet overal achteraan jagen, maar vooral op

iedereen helpt condities te scheppen voor een samenleving

het juiste moment afremmen of versnellen, afhankelijk van hoe

die zowel betrokken is als divers.

besluitrijp een dossier is.

• is een invloedrijke bestuurder en netwerker. Het ver-

• stimuleert een eigentijdse invulling van de provinciale

mogen om nieuwe netwerken te vormen die voor de provincie

democratie. Het samenspel tussen overheid en samenleving

relevant zijn, combineert onze commissaris met de persoon-

verandert. Ook voor de provincie als middenbestuur ligt hier

lijkheid om relaties zo te onderhouden dat wanneer het erop

een uitdaging. We zoeken een commissaris die ons wil

aankomt, een goed resultaat ook gegund wordt. De commis-

stimuleren in het vorm geven aan nieuwe manieren om de

saris bevordert – vaak meer achter de schermen dan op de

provinciale democratie krachtig te houden. Als voorzitter van

voorgrond - samenwerking tussen partijen. Belangrijk is dat

Provinciale Staten is de commissaris degene die ervoor zorgt

onze commissaris vanuit strategisch inzicht en bestuurlijke

dat iedereen inbreng kan leveren, ongeacht politieke kleur en

sensitiviteit feilloos aanvoelt wat er speelt en weet wanneer

grootte van een fractie. Onze commissaris faciliteert vanuit

actie is gevraagd.

de voorzittersrol een goed onderling debat.

• staat voor de provincie. Als een herkenbaar boegbeeld van

• geeft stevig invulling aan de rijkstaken. Speciaal als het

Utrecht: in de contacten met Den Haag en Brussel, tijdens

gaat om integriteit van het (lokaal) bestuur en om de aanpak

werkbezoeken aan gemeenten, maar ook bij een ontmoeting

van ondermijnende criminaliteit is de commissaris de aange-

met het bedrijfsleven. De commissaris speelt een belang-

wezen gezagsdrager om namens het Rijk toezicht te houden.

rijke rol bij toekenning van koninklijke onderscheidingen.

De commissaris heeft een grote rol bij burgemeestersaange-

We zoeken een geloofwaardig ambassadeur die de kern-

legenheden. Onze commissaris is proactief als klankbord en

kwaliteiten van Utrecht uitdraagt.

vertrouwenspersoon van de burgemeesters. Bij bestuurlijke
spanningen en crises in de provincie is de commissaris in staat

• coördineert het bestuurlijke proces. Een goede samen-

bij te dragen aan een oplossing of normalisatie.

werking tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en
de ambtelijke organisatie is nodig om de kansen voor onze
provincie te pakken. De commissaris draagt hieraan bij door

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

I

6 PROVINCIE UTRECHT

Inbreng vanuit de provincie
Voor deze profielschets heeft de vertrouwenscommissie input verzameld.
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met mensen die door hun bestuurlijke en maatschappelijke rol samenwerken met de
commissaris.
Via een inwonersconsultatie hebben meer dan duizend Utrechters hun mening gegeven. Wat zijn volgens hen belangrijke
eigenschappen die zij graag in hun commissaris terugzien?
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MIJN Commissaris...
Hieronder vindt u 10 stellingen waarover inwoners van de provincie Utrecht hun mening hebben gegeven

is vooral ambitieus
neemt zelf
het woord
is een stabiele factor
is bij evenementen
zichtbaar aanwezig
communiceert enkel
als het nodig is
is in de wijken
en dorpen
is het gezicht van
de gemeenschap

is vooral ervaren
laat anderen
aan het woord
is een enthousiaste
vernieuwer
is betrokken op
de achtergrond
communiceert over
alles wat speelt
is op het provinciehuis
is het gezicht van
de provincie

heeft ervaring vanuit
politiek en bestuur

heeft ervaring vanuit
samenleving en bedrijsleven

heeft een zakelijke houding

heeft een informele houding

is behoudend

is vooruitstrevend

Van 30 april tot en met 7 mei konden inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal hebben 1.023 inwoners hun
mening gegeven. Via www.mijnutrechtsecommissaris.nl konden zij reageren op 10 stellingen en één open vraag.
Tevens zijn op de weekmarkt in vier gemeenten (Nieuwegein, Utrecht, Wijk bij Duurstede en Amersfoort) mensen door
straatenquêteurs benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

Uit de stellingen blijkt dat de inwoners van provincie Utrecht de nieuwe commissaris zien als iemand die zichtbaar is voor inwoners,
bijvoorbeeld door bij evenementen aanwezig te zijn. Maar ook door zich te laten zien in de wijken en dorpen en benaderbaar te zijn.
Hierbij vinden inwoners het belangrijk dat de commissaris beschikt over een informele houding en anderen aan het woord laat.
De inwoners van de provincie Utrecht geven het meest uitgesproken aan dat de nieuwe commissaris vooruitstrevend moet zijn.
Deze vooruitstrevendheid uit zich zowel in de eigenschappen van de bestuurder (vernieuwer) als in de thema’s waar de commissaris
zich voor inzet (duurzaamheid). Beide aspecten komen ook terug in de open antwoorden die door inwoners zijn gegeven.

Een uitgebreide rapportage van de inwonersconsultatie is te vinden op de provinciale website.

Foto: Paleis Soestdijk
Provincie Utrecht
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