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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
woensdag 21 mei 2008 om 10.00 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn:  

Mevrouw G. Ter Horst (minister van BZK) en de Heer A. Vos (kabinetschef van het ministerie van 

BZK) 

De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. Van der Avoort (VVD), mevrouw 

M.C. Bax (PvdD), de heren N. Benedictus (VVD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot 

Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), N. Demirbilek (SP), de dames 

N. Van Herwaarde- Van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J.Kramer (VVD), 

de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. de Lange (SP), M. Luijer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. 

Noordegraaf (VVD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels 

(PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. Van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren D.G. 

Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin 

(PvdA), J. Van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra- van der Meulen (PvdA). 

 

Afwezig zijn: de heren B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames M.J. Kolkman-Hoving 

(CU), A. Van Stenus-van Basten (VVD) en de heer T.H. Van de Wal (SP). 

 

Voorzitter: 

De heer W.R. Ruifrok (PvdA) 

 

Griffier: 

Mevrouw A. Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter: “ Welkom op deze bijzondere vergadering van Provinciale Staten van Flevoland. 

Een bijzonder welkom aan de Minister, mevrouw Ter Horst. Dat duidt tegelijkertijd op het 

speciale karakter van deze bijeenkomst. Het betekent dat ik op een andere plaats zit dan 

normaal en dat u een ander uitzicht heeft dan u gewend bent.  

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: mevrouw Kolkman van de ChristenUnie, de heer 

Geersing van de ChristenUnie, de heer van der Wal van de SP, mevrouw van Stenus van de 

VVD en de heer van ‘t Erve van het CDA. Verder zijn wij, volgens mij als ik rondkijk, als Staten 

compleet. Dan wil ik eerst met u samen de agenda voor deze bijeenkomst vaststellen.” 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter:  “Ik kijk rond en zie dat er geen commentaar op is. Dan handelen wij hem af zoals 

hij op papier staat.” 

 

3.      Mededelingen 

De voorzitter: “Ik heb nog wel een paar mededelingen voor dat we starten met het ‘pièce de 

résistance’ van deze bijeenkomst. De Minister heeft aangegeven dat zij de pers, na afloop van 

onze Statenvergadering, te woord wil staan. Dat zal hier in de Statenzaal plaatsvinden.  

Voor de leden van de, straks in te stellen, vertrouwenscommissie is het goed om te weten dat er 

na afloop van deze vergadering een bijeenkomst gepland staat samen met de Minister in de 

Han Lammerszaal.”  
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4.      Vaststellen profielschets Commissaris van de Koningin 

De voorzitter: “ Wij hebben met elkaar afgesproken dat de heer Bogerd namens de Staten het 

woord zal voeren om een korte toelichting en introductie op de profielschets te geven en ik geef 

graag het woord aan de heer Bogerd.” 

 

De heer Bogerd: "Ja, voorzitter hartelijk dank. Flevoland zoekt een nieuwe Commissaris van de 

Koningin. Het is verheugend, mevrouw de Minister, dat u in ons midden wilt zijn om te horen wat 

voor persoon wij zoeken. Commissaris van de Koningin van een provincie zijn is al iets 

bijzonders, maar om Commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland te mogen zijn, is 

iets unieks. Flevoland is een provincie waarvan er geen tweede in Nederland is. Een provincie 

volop in beweging. Verrassend, veelzijdig en vernieuwend. Vol van ambitie, durf en creativiteit. 

Kortom, Flevoland is een provincie die er wezen mag. Van de nieuwe Commissaris van de 

Koningin wordt dit ook verwacht. Een mooi, wijs persoon. Een persoon die er wezen mag. Wij 

zoeken een bevlogen realist zonder kapsones die in staat is te schakelen tussen klein en groot. 

Prachtig! Maar wat houdt dat nu concreet in? Dat kunt u vinden, mevrouw de Minister, in onze 

profielschets. Een profielschets die in snelle eensgezindheid tot stand is gekomen in een nauwe 

samenwerking tussen fractievoorzitters en de griffie. Flevoland staat voor een nieuwe uitdaging. 

In Randstadverband, nationaal en internationaal is Flevoland een belangrijke speler. Op een 

energieke, zelfbewuste wijze zal de nieuwe Commissaris van de Koningin samen met de andere 

leden van het college van Gedeputeerde Staten een belangrijke rol mogen en moeten vervullen 

en kansen benutten. Flevoland verder met vlag en wimpel op de kaart zetten. Geheel Flevoland 

wel te verstaan. Van A tot en met Z. Dat maakt de functie van Commissaris van de Koningin in 

Flevoland ook zo boeiend. Niet één gemeente, niet één persoon, niet één bedrijf, niet één stukje 

Flevoland is gelijk. Flevoland is een provincie met toekomstperspectief. Een provincie in 

ontwikkeling waar de ene uitdaging de andere uitdaging opvolgt. Dat maakt de functie van 

Commissaris van de Koningin in Flevoland zo aantrekkelijk. Waar vind je zo’n provincie in 

Nederland? Veelzijdig, veelvormig, met zoveel diversiteiten, enthousiaste mensen en vele 

kansen en uitdagingen. Ruimte en puur natuur. Een provincie waar muziek in zit. Flevoland, 

land gemaakt door mensenhanden vol vertrouwen en met kracht. Kortom een provincie die er 

wezen mag. Jongste stukje Nederland, waar het fijn is om te leven, wonen en werken. Eén ding 

is zeker. Passend bij onze profielschets zal de nieuwe Commissaris van de Koningin zich snel in 

onze provincie thuisvoelen. Ons geliefde Flevoland. Ik dank u." 

 

De voorzitter: "Dan is wat mij betreft nu het woord aan de minister voor zover zij behoefte heeft 

aan het maken van een enkele opmerking of het stellen van vragen." 

 

Minister Ter Horst: "Ja, dank u wel voorzitter voor uw uitnodiging om hier aanwezig te zijn bij 

deze vergadering. Ik wilde kort iets zeggen over de procedure die we gaan volgen en ik wil iets 

zeggen over uw profielschets. Ik denk dat dat de belangrijkste onderwerpen zijn. Het kan zijn 

dat u verschillen in kennis heeft over de procedure. Het kan zijn dat sommigen van u denken: 

dat weet ik allang en anderen misschien niet. Het lijkt me goed om daar nog even iets over te 

zeggen.  

Ik wou beginnen met een onderwerp dat belangrijk is en over het algemeen goed loopt, maar 

soms niet. Het betreft de vertrouwelijkheid. Er wordt van iedereen die betrokken is bij de 

procedure rondom de benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koningin van Flevoland 

vertrouwelijkheid gevraagd. Dat geldt niet alleen als de procedure loopt, maar ook daarna.  

De procedure zal als volgt zijn:   

De vacature zal op 22 mei in de Staatscourant worden geplaatst met een sluitingsdatum van 12 

juni. Dat is niet de enige plek waar bekendheid wordt gegeven aan het feit dat er een vacature 

is. Het zal ook gebeuren op de internetsite van BZK, in het VNG Magazine en in ‘Binnenlands 

Bestuur’. Ik heb begrepen dat er bij u belangstelling bestaat om ook een zogenaamde attentie 

advertentie te plaatsen in de landelijke dagbladen om wat meer bekendheid te geven aan de 

vacature. Er zijn misschien mensen die niet die interne bladen lezen en die u op deze vacature 

zou willen wijzen. Daar is geen bezwaar tegen. Ik geloof wel dat u het zelf moet betalen. Wat 

gebeurt er vervolgens? In die periode kan iedereen die dat wil solliciteren op de vacature. Als de 

periode gesloten is, vraag ik de justitiële antecedenten op van de kandidaten. We willen 

natuurlijk wel dat we alleen maar verdergaan met de procedure met mensen die die justitiële 

antecedenten niet hebben. Ik voer vervolgens gesprekken met de kandidaten. Op basis daarvan 

maak ik een selectie en die selectie zal ik in een overleg met de vertrouwenscommissie 

bespreken en overhandigen. 
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Op het moment dat die selectie bekend is aan de vertrouwenscommissie, zal de commissie zelf 

de kandidaten uitnodigen. Het behoort tot de mogelijkheden dat de vertrouwenscommissie de 

kandidaten die ik niet selecteer, toch uitnodigt en het behoort ook tot de mogelijkheden dat de 

kandidaten die ik wel selecteer door de commissie niet worden uitgenodigd. Er is dus algehele 

ruimte voor vertrouwenscommissie om met mensen te praten. De gesprekken met de 

vertrouwenscommissie zullen uiteindelijk leiden tot een advies van de vertrouwenscommissie 

aan de Staten en de Staten stellen vervolgens een aanbeveling op. Die aanbeveling bestaat uit 

de namen van twee kandidaten die door de Staten als de beste en ook benoembare kandidaten 

worden gezien. Alleen de naam van de eerste kandidaat op de aanbeveling wordt openbaar 

gemaakt. Het is goed om even te zeggen dat ook nummer twee benoembaar moet zijn. Niet 

waarschijnlijk, maar ook niet uit te sluiten is, dat kandidaat 1 door mij niet kan worden 

voorgedragen. Dat zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebeuren. Tot op heden is dat niet 

aan de hand geweest. Maar het kan zo zijn en dat betekent dat nummer 2 ook automatisch 

benoembaar moet zijn. Daarom hecht ik er ook zeer veel belang aan dat beide kandidaten door 

u als benoembaar worden beoordeeld. Uw inzet, maar ook de mijne is het, om zo snel mogelijk 

een nieuwe CdK te benoemen. De heer Jager heeft, zoals u weet, ontslag gevraagd per 1 

oktober 2008. Ik geloof dat uw streven is om zo rond september duidelijkheid te hebben. Dat 

betekent dat de periode zonder Commissaris van de Koningin zo klein mogelijk kan blijven.  

Misschien is het even goed om aan te geven op welke wijze de selectie tot stand komt. Ik heb 

geen rol in het actief zoeken naar kandidaten. Dat betekent dat ik mijn selectie baseer op de 

mensen die zelf solliciteren. Mocht het zo zijn dat de vertrouwenscommissie van mening is dat 

de vacature onder de aandacht van bepaalde mensen zou moeten worden gebracht, kan dat via 

het departement. Voor mij is uiteraard de profielschets leading voor de selectie die ik maak. Er 

zijn nog een paar andere overwegingen die ik erbij betrek. Ik vind dat ik aan de 

vertrouwenscommissie een palet van kandidaten moet presenteren. Maar waar niets is verliest 

de keizer zijn recht natuurlijk. Dus als ze er niet zijn kan ik dat ook niet. In normale gevallen lukt 

het wel. Een palet van kandidaten die ik aan de vertrouwenscommissie wil presenteren zodat zij 

daar een goede selectie uit kunnen maken. Dat palet bestaat, bij mij, uit een diversiteit waarbij 

het gaat om sekse, culturele achtergrond (die situatie doet zich nog erg weinig voor) en politieke 

achtergrond. Ik probeer dus om u een breed scala aan mogelijke kandidaten te presenteren 

zodat u daar ook uw keuze uit kunt maken.  

De profielschets. Ik vind dat u een zeer bijzondere profielschets heeft gepresenteerd. De lengte 

van de profielschets is in overeenstemming met het korte bestaan van de provincie Flevoland. 

Daar is helemaal niets op tegen. Sterker nog; aan te veel woorden heeft niemand behoefte. Ik 

denk dat er ook duidelijk uit blijkt wat voor soort iemand u op het oog heeft. Ik moet wel zeggen 

dat ik hoop dat er zo iemand in Nederland rondloopt. Het woord briljant komt er zelfs in voor en 

verbindend en bevlogen en charismatisch. Ik hoop dat we hem/haar hebben. We gaan het 

proberen. Uit de profielschets wordt duidelijk dat u graag iemand wil hebben met veel dynamiek. 

Als ik het verkeerd interpreteer dan hoor ik dat graag nog even van de voorzitter van de 

vertrouwenscommissie. U zoekt iemand met dynamiek en dat betekent ook dat u niet iemand 

wilt hebben die het rustig aan doet. U wilt echt iemand hebben die naast de gedeputeerden een 

rol speelt in het ‘op de kaart zetten’ van de provincie Flevoland. Zo iemand zoekt u. U zegt ook 

dat ervaring een belangrijke rol speelt. U spreekt in de profielschets over grote ervaring in 

bestuurlijk optreden. Klopt het als ik het zo interpreteer dat bestuurlijke ervaring buiten het 

openbaar bestuur voor u een voldoende voorwaarde is? Er moet uiteraard dan ook wel affiniteit 

zijn met het openbaar bestuur. Het is niet zo dat u kandidaten die geen ervaring hebben in het 

openbaar bestuur op voorhand uitsluit van de mogelijkheid dat zij Commissaris van de Koningin 

worden. U hebt in de profielschets niets opgenomen over nevenfuncties. Ik vind het wel even 

van belang om te weten hoe u daar tegenaan kijkt. Als ik nu dingen vraag waarop u nu niet 

direct antwoord kunt geven, kunnen we straks ook nog even in het gesprek met de 

vertrouwenscommissie, een dergelijk punt laten passeren. Dat is ook een mogelijkheid. Die 

nevenfuncties wil ik wel graag even van u horen. In de profielschets staat niet dat bij gelijke 

geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Dat is niet noodzakelijk maar het is wel mijn 

streven en ik hoop ook dat u dat onderschrijft om, als het gaat om de samenstelling van het 

corps van Commissarissen van de Koningin in Nederland, een meer gelijke verdeling tussen 

mannen en vrouwen na te streven. Ik begrijp dat elke vertrouwenscommissie zijn eigen 

afwegingen maakt en alleen naar zijn eigen provincie kijkt. Dat is heel begrijpelijk. U snapt 
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waarschijnlijk ook dat het mijn verantwoordelijkheid is om naar het totaal te kijken en dat ik 

daarbij ook kijk naar een wat meer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.  

 

U geeft het niet aan dus ik vind het wel prettig om even te weten hoe u daar tegenover staat. U 

zegt in de profielschets ook dat de Commissaris van de Koningin zorg draagt voor 

decentralisatie van Rijkstaken. Ik zou graag even een korte toelichting van u daar op willen 

hebben. Ik zou willen weten wat u daar precies mee bedoelt. U noemt in de profielschets niet 

dat de Commissaris van de Koningin ook nog taken heeft als Rijksorgaan. Dan gaat het met 

name om de verantwoordelijkheid voor burgemeestersbenoemingen en over taken op het 

terrein van openbare orde en veiligheid. U noemt het niet maar ik neem aan dat u zich realiseert 

dat een Commissaris van de Koningin niet alleen maar en nu citeer ik de raad voor het 

Openbaar bestuur: ‘burgemeester van de provincie is’, maar dat hij ook Rijkstaken heeft onder 

de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken. U zegt ook niets over de 

periode waarvan u graag zou willen dat de Commissaris van de Koningin zijn ambt vervult. Er 

zijn vertrouwenscommissies van Provinciale Staten die zeggen: zes jaar vinden wij het absolute 

minimum. Er zijn er ook die zeggen: "zes jaar is het absolute maximum." Voor beiden is wat te 

zeggen. Ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Dat is wat mij betreft de profielschets. Ik 

spreek straks nog even - dat weet u- met de vertrouwenscommissie. Dan kijken we naar de 

komende periode en hoe we daarin te werk gaan. Volgens mij waren dit de belangrijkste dingen, 

voorzitter.” 

 

De voorzitter: "Dank u wel Mevrouw Ter Horst. De heer Bogerd heeft u niet alleen rechtstreeks 

aangesproken maar hij voelt zich ongetwijfeld ook uitgedaagd een aantal antwoorden te geven.” 

 

De heer Bogerd: "Ja voorzitter, hartelijk dank. In het bijzonder dank aan mevrouw de Minister. 

Dat zij zo openhartig zegt wat de procedure is en de ruimte aangeeft die de 

vertrouwenscommissie heeft. We hadden er al iets over gehoord maar het is goed om in deze 

vergadering die ruimte nog een keer afgebakend te zien.  

Er zijn een aantal vragen gesteld. Terecht zegt mevrouw de Minister: ‘jullie vragen nogal wat’. 

Als ik de vragen van de Minister erbij zet dan wordt het helemaal een geweldige actie. Toch wil 

ik proberen om die vragen te beantwoorden. Om duidelijk te maken wat we nu eigenlijk vragen.  

De dynamiek is genoemd. Flevoland is echt een provincie die in ontwikkeling is, dus het zal 

iemand moeten zijn die die dynamiek kan bijbenen. Iemand die Flevoland op de kaart kan 

zetten, in Randstadverband - daar hebben we verantwoordelijkheden liggen, landsdeel West en 

ik denk ook aan de Noordvleugel van de Randstad - en aan de andere kant moet hij de 

dynamiek kunnen opbrengen - dat is een andere kant, die heb ik niet genoemd - om ook de 

bestuurlijke vernieuwingen, die plaatsvinden binnen Provinciale Staten bijvoorbeeld, gestalte te 

geven. Dat vereist ook dynamiek. Iemand die niet rustig aan zijn werk doet. Hij of zij moet het 

goed doen. Er moet kwaliteit van uitstralen. Als je hier Commissaris van de Koningin wordt, is er 

werk aan de winkel. De pioniersgeest heerst hier nog. Dat zal ook uitstralen op de nieuwe 

Commissaris van de Koningin.  

Ervaring in het bestuur. U hebt het goed gelezen. Wij kiezen niet expliciet een figuur uit de 

kolom van het openbaar bestuur. Wij hopen dat ook kandidaten van daarbuiten solliciteren. Met 

name vanwege het vernieuwende karakter en de dynamiek, die er uiteraard ook wel is bij het 

openbaar bestuur. Buiten het openbaar bestuur lopen ook genoeg mensen met nieuwe, frisse 

ideeën. Wij hopen dat die ook solliciteren.  

Nevenfuncties. Het is zo dat, als de Commissaris van de Koningin kan aantonen dat hij naast 

zijn belangrijke taak als Commissaris van de Koningin nog tijd heeft voor nevenfuncties, in goed 

overleg met de Staten en mits het ook in het belang is van Flevoland en niet strijdig is met de 

belangen van Flevoland, die mogelijkheid ruim aanwezig is.  

Een man of een vrouw. Interessant. U hebt het gehad over een palet. Een palet waar allerlei 

mogelijkheden in zitten. Kleuren, rangen, standen, hoogtes, breedtes, dieptes, dik en dun, lang 

en groot, we hopen dat ze allemaal solliciteren. Binnen die ruimte denk ik dat de geschikte 

kandidaat wel te voorschijn zal komen. Het is uiteindelijk de vertrouwenscommissie die met 

twee aanbevelingen komt.  

Decentralisatie. U vroeg een verklarende toelichting op de opmerking over de decentralisatie. 

We hebben beoogd te zeggen dat de provincie binnen het middenbestuur in een bepaald 

vaarwater verkeert. In het verleden stond de provincie wat minder als middenbestuur op de 

kaart tussen Rijk en gemeenten dan nu op het ogenblik het geval is. IPO zet daar ook heel sterk 

op in. De nieuwe Commissaris van de Koningin zal in dat krachtenveld tussen enerzijds de 
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versterking van de positie van de provincie binnen het openbaar bestuur, zal de nieuwe 

Commissaris van de Koningin een belangrijke rol moeten spelen.  

 

Anderzijds, als het kabinet het heeft over deregulering, minder administratieve lasten en een 

andere overheid, zal ook van de Commissaris van de Koningin verwacht worden dat hij zich 

daar voor inzet in eigen huis maar ook in zijn contacten met de zes gemeenten. We hebben er 

maar zes. Dat werkt heel goed. Korte lijnen. In die relatie zal hij ook voor zulk soort zaken de 

aandacht kunnen vragen. Het geeft gelijk aan, voorzitter, dat de Commissaris van de Koningin 

feeling moet hebben met het gebied. Dat er goede contacten zijn met de gemeenten. We 

hebben het in de profielschets zo gezegd: zowel groot als klein moet zich bij haar of hem thuis 

voelen. Zodat de nieuwe Commissaris van de Koningin binnen de gemeenten ook een 

vertrouwensrol kan gaan vervullen. Het gaat er uiteindelijk om hoe we Flevoland gezamenlijk op 

de kaart zetten. Uiteraard horen daar de Rijkstaken bij. Ze zijn voor ons wat minder belangrijk 

omdat wij de autonomie van de provincie zo’n voortrekker graag willen maar uiteraard moeten 

de Rijkstaken op een adequate en kwalitatief goede wijze worden behartigd.  

Tenslotte de periode. Voorzitter, als je lekker warm draait en wanneer je er echt zin in hebt, dan 

denk ik dat als de motor goed gaat draaien en iedereen zich lekker op zijn gemak voelt een 

nieuwe Commissaris van de Koningin er een tweede termijn aan vast zal plakken.” 

 

Minister Ter Horst: “ Even heel kort. Wat ik in de eerste termijn niet heb genoemd is dat er nogal 

eens een hardnekkig beeld bestaat, dat de keuze voor de Commissaris van de Koningin en 

soms ook van burgemeesters, in Den Haag wordt gemaakt. Terwijl niet alleen de procedure 

maar ook de praktijk duidelijk maakt dat dat niet het geval is. Dat de vertrouwenscommissie en 

dus Provinciale Staten, als het gaat om de Commissaris van de Koningin en de 

vertrouwenscommissie en dus de gemeenteraad als het gaat om de burgemeester, de keuze 

bepaalt. Ik zou u allen willen oproepen om de mensen die u spreekt in de provincie dat ook 

duidelijk te maken. Ik begin me er zo langzamerhand aan te ergeren dat er ook in allerlei 

commentaren en in kranten gesproken wordt over ‘de hoge hoed van de Minister van 

Binnenlandse Zaken’ alsof daar besloten wordt wie Commissaris van de Koningin wordt. Ik zou 

zeggen, help mij daarbij. Dan nog even het punt over man of vrouw. U spreekt over een 

autonome bestuurslaag. Niet toen het ging over man of vrouw maar toen het ging over de 

Commissaris van de Koningin die ook Rijkstaken heeft. De provincie is een autonome 

bestuurslaag. Absoluut. Zo behandelen wij de provincie ook. Dat geldt trouwens ook voor de 

gemeenten. Ik vind wel dat die drie bestuurslagen; Rijk, provincie, gemeenten, zich moeten 

realiseren dat zij in dat verband in Nederland opereren. Dat betekent ook dat ik vind dat - dat 

klinkt misschien een beetje streng - ook Provinciale Staten zich moeten realiseren wat de inzet 

is die op landelijk niveau plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat je daar jezelf moet beperken in een 

keuze die je maakt, maar er moet wel een soort bewustzijn zijn dat die doelstelling bestaat. Wat 

ik u alleen maar zou willen vragen is dat u zich dat in uw handelen ook realiseert en waar 

mogelijk en niet strijdig met de keuze die u wilt maken, daar ook een bijdrage aan levert. Ik 

formuleer het wat algemeen maar ik denk dat u heel goed begrijpt wat ik bedoel.” 

 

De voorzitter: “ Dank u wel. Overigens met het risico dat ik een opmerking maak waarmee ik 

mijn boekje te buiten ga - ik ben ook aanwezig geweest bij het overleg met de fractievoorzitters 

als voorbereiding op deze zitting -  kan ik zeggen dat binnen deze Staten van Flevoland 

niemand zal zijn die niet blij is met een zeer geschikte en adequate vrouw als kandidaat 

Commissaris voor Flevoland. In die zin is de boodschap die u ons voorhoudt zeer goed 

begrepen. Ik kijk even rond omdat ik denk dat we daarmee in elk geval met betrekking tot 

agendapunt 4 in voldoende mate ingegaan zijn op de profielschets en volgens mij over kunnen 

gaan tot een wat meer formeel moment. Namelijk, besluitvorming over de vaststelling van de 

profielschets. Als ik daarop geen verdere commentaren krijg  constateer ik dat de Staten van 

Flevoland de profielschets hierbij vaststellen. Dan zou ik graag de heer Bogerd in de 

gelegenheid willen stellen om deze ook  te overhandigen aan de minister.” 

 

De heer Bogerd overhandigt de profielschets aan minister Ter Horst. 

 

De voorzitter: “Dat geeft mij de gelegenheid overigens, waarde collega's, om u te wijzen op deze 

prachtige schermen. U ziet daarop een advertentie. De minister heeft daar al eerder in haar 

inleiding aan gerefereerd. Deze zal als een kleine advertentie op de voorpagina van een aantal 

grote landelijke dagbladen verschijnen. Mensen die geïnteresseerd zijn in een baan als 
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Commissaris van de Koningin in Flevoland worden zo geattendeerd op het bestaan van de 

vacature. De vormgeving ziet u op het scherm.”  

 

5.      Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie 

De voorzitter: “ Ik kijk even rond of er iemand binnen de Staten is die behoefte heeft daarover 

nog het woord te voeren. Dat is niet het geval. Dan ga ik ervan uit dat we die ook zonder verder 

commentaar met elkaar kunnen vaststellen.” 

 

6.      Sluiting 

De voorzitter: “Ik wil dit niet doen zonder -  hoewel dit gewoon een functionele visite van u is aan 

Flevoland, maar voor ons is het toch een bijzonderheid dat de Minister hier is en dat uw 

kabinetschef hier ook is - u een aandenken te geven aan deze bijeenkomst. Dat wil ik staande 

deze vergadering overhandigen.” 

 

De voorzitter overhandigt het aandenken  aan de minister en haar kabinetschef. 

 

De voorzitter: “Dat betekent collega's, dat hiermee deze vergadering ten einde is gekomen. Ik 

sluit de vergadering.” (10.35 uur) 

 

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden 

op  

12 juni 2008. 

 

 

 

 

de griffier,                                de voorzitter,  

 

 


