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Commissaris van de Koning

Aan Provinciale Staten en het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Haarlem, 10april 2018

Zeer geachte leden van de Staten en van het college van G.S.,
Na ampele overweging heb ik de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties verzocht te bevorderen dat mij met ingang van 1
januari 201 9 door Zijne Majesteit de Koning ontslag wordt verleend.
Het is altijd een lastige afweging het juiste moment te kiezen om
afscheid te nemen van het publieke ambt en daar ook bekendheid aan
te geven. Laat ik vooropstellen dat ik het in 201 0 een eer vond om door
de Staten van Noord-Holland te worden voorgedragen als nieuwe
Commissaris van de Koningin. Dat gevoel is de afgelopen jaren niet
veranderd, zeker niet toen ik in 201 6 voor herbenoeming werd
voorgedragen.
Zowel met de Staten als met het college van G.S. heb ik de
samenwerking altijd als zeer constructief en plezierig ervaren, waarvoor
ik u zeer erkentelijk ben. Dat geldt zeker ook voor de armslag die ik in
mijn ambt van u kreeg. Met de ambtelijke organisatie -en zeker met die
medewerkers waar ik nauwe contacten mee had- heb ik de
samenwerking zeer gewaardeerd. Vanzelfsprekend hoop ik dat onze
samenwerking tot 1 januari 201 9 op dezelfde voet zal doorgaan.
De afgelopen 40 jaar heb ik in gekozen en benoemde functies
geprobeerd het publieke belang naar eer en geweten te dienen. Dat
heeft mij in opeenvolgende functies ook altijd grote voldoening
gegeven. De laatste jaren als Commissaris van de Koning(in) was dat
niet anders. Werken in het belang van de provincie Noord-Holland, van
de burgers en het bedrijfsleven in deze provincie was uitdagend en gaf
een grote mate van bevrediging. Dat gold en geldt zeker ook voor de
samenwerking met burgemeesters en dijkgraven in Noord-Holland, met
name op het terrein van de bevordering van de integriteit en de
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kwaliteit van het openbaar bestuur. Op de Noord-Hollandse
burgemeesters en dijkgraven kunnen we in algemene zin trots zijn.
De redengeving van mijn beslissing heeft dan ook niets te maken met
mijn dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Wel met de
door mijn partner en mij gevoelde behoefte aan een grotere vrijheid om
meer tijd te nemen voor ons privéleven.
Door deze beslissing nu bekend te maken kan tijdig en zorgvuldig in
mijn opvolging worden voorzien en is mijn opvolger ingewerkt als in
201 9 -na de verkiezingen- de nieuwe Staten en een nieuw college van
G.S. aantreden.
Voor het door u in mij gestelde vertrouwen zeg ik u oprecht dank en ik
hoop dat ik de verwachtingen die u bij mijn aantreden had, heb kunnen
waarmaken. Vanzelfsprekend zal ik mij de resterende periode nog met
volle kracht en met plezier blijveq.A’zetten voor onze mooie, veelzijdige
provincie Nrd-Holland.
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