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Profielschets 
Commissaris van de Koning in Limburg 2021

Limburg  
zoekt  
een  
nieuwe Gouverneur (v/m)



Limburg wenst een Commissaris van de 
Koning die het Limburggevoel versterkt met 
een scherp oog voor de uitdagingen en grote 
opgaven die passen bij deze tijden zoals 
post-corona, brede welvaart, economische 
structuurversterking en duurzaamheid. 
Een Commissaris van de Koning die staat 
voor een sterk Limburg: een innovatieve, 
duurzame en talentrijke provincie waar 
mensen met plezier wonen, werken en 
verblijven alsook bedrijven zich  
graag vestigen. 

De nieuwe Commissaris van de Koning (in 
Limburg ook wel Gouverneur genoemd) 
moet een stevige, energieke persoonlijkheid 
zijn die makkelijk en met gezag schakelt met 
burgemeesters, ministers en CEO’s van grote 
bedrijven, maar zich ook tussen de mensen 
begeeft in onze rijke en diverse culturele 
Limburgse samenleving. Een Gouverneur die 
de balans weet te vinden in de uitoefening 
van meerdere rollen: voorzitter van 
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en 
uitvoerder van diverse rijkstaken, zoals het 
bewaken van de integriteit in het Limburgse 
openbaar bestuur.

Een Gouverneur die een verbinder is in 
hart en nieren, een begaafd netwerker en 
een bevlogen ambassadeur. Een warm 
pleitbezorger van de Limburgse belangen en 
tegelijkertijd een autoriteit als het gaat om 
investeren in goede interne, maar vooral ook 
externe contacten. Een stevig boegbeeld met 
een goed gevoel bij de Limburgers en over 
Limburg. De vele instellingen en vrijwilligers 
die Limburg kent genieten een warme 
belangstelling en de Gouverneur onderhoudt 
goede contacten met de Limburgse 
samenleving. 

Een Gouverneur die opvalt door 
een doortastende, resultaatgerichte, 
communicatieve en transparante wijze van 
handelen en daarin een voortrekkersrol 
vervult in de organisatie. Om kansen te 
verzilveren gaat u een onconventionele 
aanpak niet uit de weg. Een samenbindende 
persoonlijkheid, die altijd respectvol boven 
de partijen staat. Een deskundig bestuurder 
die verantwoordelijkheid neemt en zich 
binnen de dualistische verhoudingen 
onderscheidt door besluitvaardigheid in een 
complexe politiek-bestuurlijke context.

De Provincie Limburg  
volop in beweging

De provincie Limburg telt ca. 1,1 miljoen inwoners en  
31 gemeenten. Provinciale Staten bestaan uit 47 leden. 
Met de Brightlandscampussen zet Limburg fors in op 
duurzaamheid, gezondheid en digitalisering en de 
sustainable development goals van de VN. Voor het 
concurrentievermogen en de toekomst van Limburg is die 
samenwerking over grenzen heen cruciaal. De transitie-
opgaven in energie, voeding, circulariteit, gezondheid, 
duurzaamheid en digitalisering vragen om  
nieuwe antwoorden. 

Limburg is dus volop in beweging en heeft een 
aantal sterke kaarten in hand. De sterke en groeiende 
samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en actieve 
burgers die samen de handen uit de mouwen steken. 
Ook om sterk uit de coronacrisis te komen. Het binnen 
Nederland unieke profiel van Limburg met enerzijds 
de internationale ligging en de grote landschappelijke 
afwisseling anderzijds. Als logistieke hotspot in Europa 
vormt Limburg een belangrijke schakel in de grootste 
goederenvervoercorridor in de wereld. Spoor, weg, 
binnenvaart en luchtvaart sluiten hier uitstekend op 
elkaar aan. In Limburg wordt geïnvesteerd in kennis en 
innovatie als agragrisch productie- en onderzoeksgebied, 
en wordt de verbinding gelegd met positieve gezondheid 
en duurzaamheid. Kwaliteit van leven door in te zetten 
op innovatie vitaliteit, (positieve) gezondheid, mobiliteit, 
energie, future farming, ondernemen en toerisme.

Het heuvellandschap in Zuid-Limburg, de groene en 
waterrijke Maasvallei in Midden-Limburg, het Peelgebied 
en de uitgestrekte bos- en heidearealen in Noord-
Limburg. Over de grens maar om de hoek vinden we de 
Ardennen, de Kempen en de Eifel maar ook het Europese 
kwartier in Brussel en steden met topinstituten en een 
rijke cultuur in Leuven, Luik, Hasselt en Aken. Het maakt 
Limburg bijzonder aantrekkelijk om te wonen, te werken 
en te recreëren. Binnen deze context en landschappen 
is het niet vreemd dat Limburg zelf ook een grote 
culturele rijkdom kent. Dat uit zich op vele manieren. 
Bijvoorbeeld in de verschillende dialecten, in carnaval, 
Pinkpop, de culturele verenigingen, podiumkunsten in 
theaters, poppodia in zaaltjes, in de sport, in het Europees 
erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht of de talloze 
monumenten die Limburg rijk is. Met andere woorden; 
aan verscheidenheid geen gebrek in Limburg. En ook daar 
zien we dat Limburg constant in beweging is, letterlijk  
en figuurlijk. 

Overige informatie over de Provincie Limburg kunt u 
vinden op onze site: www.limburg.nl.

De nieuwe Gouverneur (v/m): 

• Is het inspirerende boegbeeld van 
Limburg en is voor alle Limburgers 
aanspreekbaar. 

• Heeft een goed gevoel bij de 
Limburgse cultuur, het unieke 
karakter en draagt deze een warm 
hart toe. 

• Is ervaren en een sensitieve 
bestuurder met visie en een goed 
ontwikkelde (bestuurlijke) antenne.

• Heeft voldoende aantoonbare 
ervaring als bestuurder, in het 
openbaar bestuur of daarbuiten.

• Is een verbinder die met gezag 
op onafhankelijke en respectvolle 
wijze boven de (politieke) partijen 
staat in het belang van Limburg.

• Heeft een slagvaardige en 
duidelijke vergaderstijl, is 
daadkrachtig in het bevorderen 
van de kwaliteit van het openbaar 
bestuur in de Provincie Limburg. 

• Weet actief de bestuurlijke 
integriteit te bevorderen. Zij/Hij 
handelt transparant en integer 
en weet waar nodig vanuit een 
stevige visie en rol actief te 
handelen in het gehele Limburgse 
(politieke) landschap.

• Draagt zorg voor een adequate 
invulling van rijkstaken, waarbij zij/
hij een betrouwbaar klankbord en 
raadgever is voor burgemeesters, 
en alert is op mogelijke 
integriteitsrisico’s. Zij/hij schroomt 
niet om in te grijpen wanneer de 
situatie daar om vraagt.

• Zal gezaghebbend optreden in 
het kader van zijn veiligheidstaken 
bij de bestrijding van crises 
en rampen binnen de 
veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en 
Limburg-Noord. 

• Heeft oog en gevoel voor het 
bestuurlijk-ambtelijk samenspel 
in het kader van de Limburgse 
context en weet belangen samen 
te brengen. Draagt actief bij aan 
het bevorderen van de onderlinge 
verhoudingen in Provinciale 
Staten. Als voorzitter van 
Gedeputeerde Staten weet zij/hij 
de collegialiteit te bevorderen, de 
checks & balances te bewaken en 
coachend leiderschap toe  
te passen.

• Is een persoon die als energieke 
aanjager noodzakelijke 
veranderingen teweeg weet 
te brengen juist als actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen 
daar om vragen. 

• Is een netwerker pur sang en 
kent de weg in Limburg, Den 
Haag, Brussel en de Euregio. Zij/
hij weet hier kansen voor Limburg 
te creëren en beschikt over de 
benodigde talenkennis (Frans/
Duits) waarbij het een pré is als zij/
hij een nationaal en/of Europees 
netwerk meebrengt.

• Heeft een warme belangstelling 
en oprechte interesse in alle 
initiatieven die in de Limburgse 
samenleving een maatschappelijke 
bijdrage leveren. De vele 
vrijwilligers mogen op haar/zijn 
nieuwsgierigheid en belangstelling 
zeker rekenen. 

• Vervult geen nevenfuncties die 
onverenigbaar zijn met een goede 
uitoefening van het ambt.

• Heeft de volgende persoonlijke 
kenmerken: is energiek, 
daadkrachtig, tactvol, deskundig, 
diplomatiek en weet het ambt van 
Commissaris van de Koning met 
autoriteit en op basis van natuurlijk 
gezag uit te oefenen. Zij/hij is 
benaderbaar voor een ieder, heeft 
een positieve levensstijl en visie en 
weet spijkers met koppen te slaan. 


