
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Uitleg begrip Rijksheren 

Doel van deze mededeling: 

Geven van uitleg over het begrip Rijksheren, zoals dat is gebruikt in de discussie
nota (1316465) over de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland (POCF). 

Toezegging/motie/amendement: 

De toezegging om een uitleg van het begrip Rijksheren te geven. 

Inleiding: 

In de opinieronde ruimte en leefomgeving van 12 december 2012 is met uw 
staten aan de hand van een discussienota (1316465) het voornemen besproken 
om de POCF om te buigen tot een commissie met adviestaken op het gebied van 
ruimtelijke ordening en milieu en de dynamische vormgeving van de taken en 
werkwijze van deze commissie. 

In het schema dat onderdeel is van genoemde discussienota staat: Voorzitter en 
de Inspecteur Leefomgeving en Transport zijn vaste leden. De commissie wordt 
ad hoe aangevuld. Hierbij kan gedacht worden aan: 

Rijksheren (netwerk richting Den Haag) 
Kennis- en ervaringsdeskundigen (denk aan universiteiten, bedrijven en 

maatschappelijke instellingen). 
Toegezegd is uw staten een uitleg te geven van het begrip Riiksheren. 
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Mededeling: 

Rijksheer is geen wettelijke titel. Het betreft rijksorganen die traditioneel Rijks
heer worden genoemd. 

De figuur van Rijksheer is van oudsher afkomstig uit de civiele verdediging en 
ven/uit een rol op het terrein van crisisbeheersing in het algemeen. In het rap
port 'Van rijksheer tot crisispartner' uit 2006 van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties staat o.a.: 
Rijksheren in formele zin zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

functionarissen die in buitengewone omstandigheden in een bepaald gebied 
noodbevoegdheden namens de vakminister kunnen uitoefenen. 

De Rijksheer komt in beeld in geval van buitengewone omstandigheden. Hiervan 
is sprake als een vitaal belang wordt bedreigd en de normale bevoegdheden 
ontoereikend zijn om die omstandigheden aan te pakken. 
Rijksheren zijn in de dagelijkse praktijk in normale omstandigheden in hun eigen 
sector (ministerie of partijen met een publiek belang, bijvoorbeeld Rijkshaven
meester) werkzaam, onder andere de algemeen secretaris van een Kamer van 
Koophandel, de regionale inspecteur van een VROM-inspectie en de Commissaris 
van de Koningin zelf. Zij kunnen uit hoofde van die reguliere functie tevens een 
rol vervullen bij regionale crisisbeheersing in niet-buitengewone omstandighe
den. Het kan dus voorkomen dat een functionaris in zijn sector ("gebied") twee 
rollen heeft, die van crisispartner in crisisomstandigheden en die van Rijksheer 
in buitengewone crisisomstandigheden. Kort gezegd: een Rijksheer is tevens een 
crisispartner, maar een crisispartner is niet altijd een Rijksheer. 

Rijksheren vertegenwoordigen een minister in de regio, zijn de 'ogen en oren' 
van een minister in het veld. Het zijn van Rijksheer is een functie op bestuurlijk 
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niveau. Een Rijksheer vervult primair de informatiefunctie binnen zijn sector richting bedrijfsleven, 
lagere overheden en zijn ministerie. Dit kan ook inhouden het aanbieden van expertise. 

In de POCF zijn gelet op het Reglement 2009 voor de Provinciale Omgevingscommissie Flevoland de 
volgende Rijksheren vertegenwoordigd: 

Inspectie Leefomgeving & Transport van ministerie van l&M; 
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling van het Directoraat-Generaal Ruimte en Water van het 
ministerie van l&M; 
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland; 
Directoraat-Generaal Natuur en Regio van het ministerie van EZ; 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten
schap; 
Directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid van het ministerie van Defensie; 
Dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland; 
Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland. 

Het vervolg 

nvt 
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nvt 

Verdere informatie 

nvt 


