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Profielschets Commissaris van de Koning

Beste Provinciale Staten van Gelderland,

Binnenkort spreekt u met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de profielschets
voor de nieuwe Commissaris van de Koning voor de provincie Gelderland. Dit vormt de start voor de
procedure om begin volgend jaar een geschikte opvolger van Clemens Cornielje te benoemen. Om te
komen tot een profielschets heeft u inwoners en andere belangstellenden eerder de ruimte geboden om
via ForumGelderland mee te denken. Als Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid denken we ook graag
met u mee en wij hopen dat u onze reactie kunt benutten.

Profiel van de nieuwe commissaris
Een effectief provinciaal bestuur draait om een combinatie van een goed onderhouden netwerk, soepele
samenwerkingsverbanden, oog voor relevante ontwikkelingen en een heldere en betrouwbare rolinvulling.
Dat komt terug in de elementen die we hieronder hebben benoemd als mogelijke profielschets van de
nieuwe Commissaris van de Koning in onze provincie:
•

De Commissaris is van heel Gelderland en moet een duidelijk band met de provincie hebben. Zij/hij is
herkenbaar, open en toegankelijk voor inwoners, instellingen en bedrijven. Daar past iemand bij met
een grote samenwerkingsbereidheid die er graag op uit trekt, naar mensen luistert en de ideeën en
zorgen weer naar binnen brengt.

•

De Commissaris is een boegbeeld en ambassadeur. De komende periode vraagt nog meer aandacht
voor internationalisering en interprovinciale samenwerking in Landsdeel Oost maar zeker ook met
Utrecht en Noord-Brabant. Zij/hij gaat graag naar de buurprovincies, naar Duitsland, naar Brussel en
naar Den Haag om zo de weg te effenen voor alle Gelderlanders. Daar past iemand bij die durft te
staan voor onze keuzes en die kansen ziet in het opbouwen van netwerken.

•

De Commissaris is een verbindende schakel binnen GS en tussen PS en GS. Zij/hij moet tussen
andere bestuurders en volksvertegenwoordigers in willen staan. Daar past iemand bij die mee helpt
bouwen aan gezamenlijkheid en die daarbij niet zelf op de voorgrond staat.
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•

De Commissaris brengt balans tussen korte termijn uitdagingen en de ambitie om onze provincie ook
in de toekomst duurzaam, verbonden en vitaal te houden. Daar past iemand bij die aandacht vraagt
voor lange termijn ontwikkelingen en de bijbehorende transitieopgaven. Zij/hij houdt het College van
GS en PS af en toe ook een spiegel voor, schetst mogelijke consequenties van ons handelen op
langere termijn en legt snel het verband met grote trends en ontwikkelingen om ons heen.

•

De Commissaris is ook rijksheer en speelt een bijzondere rol als hoeder van de bestuurlijke integriteit
en het tegengaan van ondermijning. Daar zal de Minister zelf ook ideeën over hebben. Ons beeld is
dat dit iemand vraagt die een steun wil zijn voor lokale bestuurders die onder druk staan van criminele
organisaties. Zij/hij moet gevoel hebben voor transparantie en onkreukbaarheid binnen de overheid
en het bestuur.

PRO ondersteunt de nieuwe Commissaris in haar/zijn rol
Als Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid voelen wij ons sterk gesteund in onze adviesrol door de
huidige Commissaris. Andersom krijgen we de ruimte om hem te ondersteunen. Deze prettige en
constructieve werkrelatie zetten wij graag voort met de nieuwe Commissaris. We zullen haar/hem waar dat
kan ondersteunen met advies over verschillende elementen die we belichten in ons beeld van het profiel.
Daarbij zoomen wij vooral in op de relatie met de partners en op de gewenste impact van het provinciale
beleid op korte en langere termijn. Uiteraard beperken we ons in onze rol niet tot de Commissaris. De
komende jaren blijven we u en het College van GS gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die
onze omgeving raken.

We hopen dat u met onze inbreng en de ideeën van anderen binnenkort komt tot een krachtig profiel, zodat
we begin volgend jaar een waardige opvolger hebben voor onze huidige Commissaris Clemens Cornielje.

Hoogachtend,

Drs. J.M. Staatsen, voorzitter

cc: Gedeputeerde Staten van Gelderland
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