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Onderwerp:
Profielschets Commissaris van de Koningin 2008

Agendapunt

1. Beslispunten:
Vaststellen van de profielschets van de Commissaris van de Koningin 2008.
2. Inleiding:
Op 28 februari jl. heeft uw voorzitter, de heer M.J.E.M. Jager kenbaar gemaakt dat hij
zijn functie van commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland per 1 oktober
2008 zal neerleggen.
De vaststelling van de profielschets, de vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie en de instelling van de vertrouwenscommissie vinden plaats in
de profielschetsvergadering, waar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aanwezig is.

21 mei 2008

4Lelystad

15 mei 2008
Registratienummer
681675
Inlichtingen

Annet Doesburg
Afdeling/Bureau

SGR
Portefeuillehouder:

3. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,
Gelezen de voordracht van de fractievoorzitters van 21 mei 2008;
BESLUITEN:

l. vast te stellen de profielschets van de Commissaris van de Koningin 2008, die luidt
als volgt:

n.v.t.
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Concept Profielschets Commissaris van de Koningin in Flevoland
Flevoland Is op zoek naar een bijzonder mens; iemand die de rol van Commissaris van de
Koningin met verve op zich kan nemen.

De nieuwe Commissaris is:
In staat om Flevoland met vlag en wimpel midden in het land neer te zettenl
U bent het gezicht van de provincie en geeft impulsen aan de plaatsbepaling van Flevoland in
Nederland en daarbuiten. U weet vele deuren te openen en weet zich gekend 'achter diezelfde
deuren'.
Overtuigend gemotiveerd en voelt zich uitgedaagd door Flevoland
U vindt motivatie in de bestuurlijke uitdaging van het werken ineen provincie die in de volgende fase van haar eigen ontwikkeling staat en een belangrijke rol speelt in de opgave voor
de Randstad en weet deze te vertalen naar kansen voor de totale provincie.
Zelfbewust, maar dienstbaar
U bent zich bewust van uw unieke kwaliteiten, maar weet dat die tot hun recht dienen te
komen in de wijze waarop u de zaak van Flevoland dient.
Scheppend In denken en doen
De Flevolandse cultuur kenmerkt zich door een 'pioniersmentaliteit'. U houdt, net als de Flevolanders, van creëren.
Een mooi, wijs mens in de omgang
Provincie Flevoland hecht aan emotionele intelligentie. U verstaat de kunst zich in te leven in
anderenen kunt omgaan met mensen uit alle lagen van de bevolking.

Charismatisch en bezit Innerlijke autoriteit
U bezit autoriteit die niet is gebaseerd op macht en positie, maar op uw persoonlijke uitstraling.
Constructief verbindend
U bent in staat (schijnbaar) tegenstrijdige ideeën en belangen te verzoenen en te koppelen. U
bent een echte teamspeler.
In staat te schakelen tussen 'klein en groot'
U heeft te maken met bestuurders van alle niveaus. U voelt zich niet te groot voor het kleine,
maar kan net zo gemakkelijk 'meedoen met de grote jongens'.
Een bevlogen realist zonder kapsones
Flevoland is ontstaan uit idealisme en nog steeds staat de provincie voor grote uitdagingen. U
heeft genoeg bevlogenheid om de uitdagingen op te pakken, maar blijft tegelijk met beide
benen op de grond staan.
Analytisch briljant en handelt naar wat hij / zij zegt / beslist
U heeft situaties snel door en kunt zaken en uitspraken op hun gewicht schatten. Een besluit is
een besluit en u weet dat goed uit te dragen en te verdedigen.
Relativerend, durft het te laten gebeuren
U schept een klimaat waarin volop ruimte wordt geboden aan initiatieven en mensen niet
bang zijn om te komen met nieuwe, ongebruikelijke ideeën.
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'Dit land is nieuw, door mensen gemaakt!'*
De provincie Flevoland ontwikkelt zich steeds verder tot een volledige leefgemeenschap.
We mogen trots terugkijken op alles wat er al is bereikt in dit jonge stukje Nederland.
Maar de meeste Flevolanders kijken liever vooruit. Dat is ook nodig, want Flevoland is nog
lang niet 'af. Om de ontwikkeling van Flevoland goed te laten verlopen, zijn zorgvuldige
en goed op elkaar afgestemde plannen van groot belang.
De komende decennia wordt van de provincie Flevoland opnieuw een bijdrage verwacht in het
leveren van ruimte voor de oplossing van een aantal belangrijke nationale problemen. Naast
meer huizenbouw worden ook op het gebied van water, milieu en natuur vanuit het Rijk en de
EU forse inspanningen gevraagd. Door ondernemerschap moeten zowel de landbouwsector als
het landelijke gebied vitaal gehouden worden. De sanering in de visserijsector maakt nieuwe
economische impulsen noodzakelijk. Flevoland heeft nieuwe wegen en spoorwegen nodig.
Deze snelle ontwikkeling heeft ook een andere kant. De werkgelegenheid blijft achter bij de
enorme bevolkingsgroei. En dat heeft grote gevolgen voor de mobiliteit: het aantal files naar
het 'oude Nederland' groeit nog steeds. Daarom moet de bereikbaarheid verbeterd worden.
Ook het voorzieningenniveau groeit niet snel genoeg mee. Achterstanden in het voorzieningenniveau moeten worden weggewerkt. Er is voldoende ruimte voor het bouwen van veel
woningen, maar het realiseren van aantrekkelijke steden en dorpen met toekomstwaarde
omvat veel meer dan dat
De provincie Flevoland (nu: 380.000 inwoners, 6 gemeenten, 39 Statenleden, 4 gedeputeerden) wil aan al deze ontwikkelingen sturing leveren en realiseert zich dat zij daarbij de hulp
nodig heeft van andere partijen, zoals andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven en
inwoners. We hebben durf en creativiteit nodig. De potenties zijn er, de ambitie om ze waar te
maken ook!

*HJ.A. Hofland, 'Magisch Flevoland'
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Taken en rollen Commissaris van de Koningin
De nieuwe Commissaris van de Koningin in Flevoland beschikt over een netwerk op nationaal
en Europees niveau. Dat netwerk kan worden uitgebouwd en ontwikkeld tot een voor Flevoland relevant netwerk.
De nieuwe Commissaris heeft grote ervaring in bestuurlijk optreden. Affiniteit gaat uit naar
het thema openbare orde en veiligheid. De nieuwe Commissaris vervult een belangrijke rol
richting de zes Flevolandse gemeenten, draagt zorg voor een krachtige profilering van het
middenbestuur en, in het verlengde daarvan, de decentralisatie van rijkstaken. Hij of zij zal een
belangrijke rol vervullen met betrekking tot strategische projecten die economie, natuur, recreatie, wonen, werken en leven in Flevoland verbeteren.
De nieuwe Commissaris is een stimulerend voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Hij of zij is als voorzitter medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvormingen daarom een voorstander en mede-aanjagervan vernieuwing in de bestuurlijke
cultuur van Flevoland. Hij of zij leverteen bijdrage aan de eenheid tussen bestuuren ambtelijke organisatie, door beide goed te bedienen en te betrekken bij de besluitvorming en de uitvoering daarvan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 mei 2008.

de griffier,

i/

de voorzitter.

Provinciale Staten van Flevoland,
Gelezen de voordracht van de fractievoorzitters van 21 mei 2008;
BESLUITEN:

l. vast te stellen de profielschets van de Commissaris van de Koningin 2008. die iuidt als volgt:

Concept Profielschets Commissaris van de Koningin in Flevoland
Flevoland is op zoek naar een bijzonder mens; iemand die de rol van Commissaris van de
Koningin met verve op zich kan nemen.

De nieuwe Commissaris is:
In staat om Flevoland met vlag en wimpel midden in het land neer te zette n I
U bent het gezicht van de provincie en geeft impulsen aan de plaatsbepaling van Flevoland in Nederland
en daarbuiten. U weet vele deuren te openen en weet zich gekend 'achter diezelfde deuren'.
Overtuigend gemotiveerd en voelt zich uitgedaagd door Flevoland
U vindt motivatie in de bestuurlijke uitdaging van het werken in een provincie die in de volgende fase
van haar eigen ontwikkeling staat en een belangrijke rol speelt in de opgave voor de Randstad en weet
deze te vertalen naar kansen voor de totale provincie.

Zelfbewust, maar dienstbaar
U bent zich bewust van uw unieke kwaliteiten, maar weet dat die tot hun recht dienen te komen in de
wijze waarop u de zaak van Flevoland dient.

Scheppend in denken en doen
De Flevolandse cultuur kenmerkt zich door een 'pioniersmentaliteit'. U houdt, net als de Flevolanders,
van creëren.

Een mooi, wijs mens in de omgang
Provincie Flevoland hecht aan emotionele intelligentie. U verstaat de kunst zich in te leven in anderen en
kunt omgaan met mensen uit alle lagen van de bevolking.

Charismatisch en bezit Innerlijke autoriteit
U bezit autoriteit die niet is gebaseerd op macht en positie, maar op uw persoonlijke uitstraling.

Constructief verbindend
U bent in staat (schijnbaar) tegenstrijdige ideeën en belangen te verzoenen en te koppelen. U bent een
echte tea m spe Ie r.

In staat te schakelen tussen 'klein en groot'
U heeft te maken met bestuurders van alle niveaus. U voelt zich niette groot voor het kleine, maar kan
net zo gemakkelijk 'meedoen met de grote jongens'.

Een bevlogen realist zonder kapsones
Flevoland is ontstaan uit idealisme en nog steeds staat de provincie voor grote uitdagingen. U heeft
genoeg bevlogenheid om de uitdagingen op te pakken, maar blijft tegelijk met beide benen op de grond
staan.

Analytisch briljant en handelt naar wat hij / zij zegt / beslist
U heeft situaties snel door en kunt zaken en uitspraken op hun gewicht schatten. Een besluit is een
besluit en u weet dat goed uit te dragen en te verdedigen.

Relativerend, durft het te laten gebeuren
U schept een klimaat waarin volop ruimte wordt geboden aan initiatieven en mensen niet bang zijn om
te komen met nieuwe, ongebruikelijke ideeën.

'Dit land is nieuw, door mensen gemaakt!'*
De provincie Flevoland ontwikkelt zich steeds verder tot een volledige leefgemeenschap. We mogen
trots terugkijken op alles wat er al is bereikt in dit jonge stukje Nederland. Maar de meeste Flevolanders
kijken liever vooruit. Dat is ook nodig, want Flevoland is nog lang niet 'af. Om de ontwikkelingvan
Flevoland goed te laten verlopen, zijn zorgvuldige en goed op elkaar afgestemde plannen van groot
belang.
De komende decennia wordt van de provincie Flevoland opnieuw een bijdrage verwacht in het leveren
van ruimte voorde oplossing van een aantal belangrijke nationale problemen. Naast meer huizenbouw
worden ook op het gebied van water, milieu en natuur vanuit het Rijk en de EU forse inspanningen
gevraagd. Door ondernemerschap moeten zowel de landbouwsector als het landelijke gebied vitaal
gehouden worden. De sanering in de visserijsector maakt nieuwe economische impulsen noodzakelijk.
Flevoland heeft nieuwe wegenen spoorwegen nodig.
Deze snelle ontwikkeling heeft ook een andere kant. De werkgelegenheid blijft achter bij de enorme
bevolkingsgroei. En dat heeft grote gevolgen voor de mobiliteit: het aantal files naar het 'oude
Nederland' groeit nog steeds. Daarom moet de bereikbaarheid verbeterd worden. Ook het
voorzieningenniveau groeit niet snel genoeg mee. Achterstanden in het voorzieningenniveau moeten
worden weggewerkt. Er is voldoende ruimte voor het bouwen van veel woningen, maar het realiseren
van aantrekkelijke steden en dorpen met toekomstwaarde omvat veel meer dan dat.
De provincie Flevoland (nu: 380.000 inwoners, 6 gemeenten, 39 Statenleden, 4 gedeputeerden) wil aan
al deze ontwikkelingen sturing leveren en realiseert zich dat zij daarbij de hulp nodig heeft van andere
partijen, zoals andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners. We hebben durf en
creativiteit nodig. De potenties zijn er, de ambitie om ze waar te maken ook!

"HJ.A. Hofland, 'Magisch Flevoland'

Taken en rollen Commissaris van de Koningin
De nieuwe Commissaris van de Koningin in Flevoland beschikt over een netwerk op nationaal en
Europees niveau. Dat netwerk kan worden uitgebouwd en ontwikkeld tot een voor Flevoland relevant
netwerk.
De nieuwe Commissaris heeft grote ervaring in bestuurlijk optreden. Affiniteit gaat uit naar het thema
openbare orde en veiligheid. De nieuwe Commissaris vervult een belangrijke rol richting de zes
Flevolandse gemeenten, draagt zorg voor een krachtige profilering van het middenbestuur en, in het
verlengde daarvan, de decentralisatie van rijkstaken. Hij of zij zal een belangrijke rol vervullen met
betrekking tot strategische projecten die economie, natuur, recreatie, wonen, werken en leven in
Flevoland verbeteren.
De nieuwe Commissaris is een stimulerend voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde
Staten. Hij of zij is als voorzitter medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvorming en
daarom een voorstander en mede-aanjager van vernieuwing in de bestuurlijke cultuur van Flevoland. Hij
of zij levert een bijdrage aan de eenheid tussen bestuur en ambtelijke organisatie, door beide goed te
bedienen en te betrekken bij de besluitvorming en de uitvoering daarvan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 21 mei 2008.

de griffier,

