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Inleiding

Door middel van dit Statenvoorstel  stellen Provinciale Staten (PS) het Onderzoeksprogramma 
Provinciale Staten Drenthe 2016 vast. Onderzoek voor PS is ingesteld om de kwaliteit van de 
besluitvorming van Provinciale Staten te verbeteren en om de Staten te ondersteunen in hun 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. 
 
Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe (Statenstuk 2011-505 
Onderzoeksprotocol Provinciale Staten) stellen Provinciale Staten jaarlijks het onderzoeksprogramma 
Provinciale Staten Drenthe vast en mandateren op deze wijze het in opdracht van PS uit te voeren 
onderzoek. In samenwerking met de Commissie van Onderzoek heeft de Statengriffie het 
onderzoeksprogramma voorbereid. Het onderzoeksprogramma is een dynamisch document, dat 
betekent dat tijdens de looptijd van het onderzoeksprogramma in 2016 de Commissie van Onderzoek 
nog wijzigingen kan aanbrengen in het programma en de onderzoeksproducten, indien zij dit vanwege 
actuele ontwikkelingen noodzakelijk acht. In het onderzoeksprogramma is hiervoor flexibele ruimte, ter 
grootte van 20 procent van de beschikbare uren, opgenomen. 
 
In het onderzoeksprogramma 2016 is gevolg gegeven aan de aanbevelingen in de evaluatie van de 
onderzoeksfunctie, die heeft plaatsgevonden in 2014 (Statenstuk 2014-622 Evaluatie van de 
onderzoeksfunctie van PS). In 2016 worden bijvoorbeeld verschillende beleidsevaluaties opgeleverd 
en zal actiever gebruik worden gemaakt van het Drents panel. 
 
In 2016 staan naar verwachting de volgende thema’s in ieder geval op de politieke agenda van 
Provinciale Staten: 

1. Krimp en demografische ontwikkeling; 
2. Vitaal platteland; 
3. Energietransitie; 
4. Cultuurbeleid; 
5. Regionale economie en werkgelegenheid; 
6. Europa. 

Deze thema’s komen terug in de onderzoeksproducten van 2016. Naast deze thema’s is door PS 
aangegeven dat men graag een gevolg wil geven aan de masterclass over de interactie in de 
Statenzaal. Doorlopend zal hier in 2016 (en verder) aandacht aan gegeven worden. Ook zal – als 
vervolg op de masterclass over politiek in de openbaarheid – aandacht worden besteed aan 
burgerschapsstijlen en interactieve beleidsprocessen. 
Vanuit de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) en het Drents Europa Netwerk (DrEUn) zijn twee 
verzoeken voor onderzoek binnengekomen. Deze zijn in het onderzoeksprogramma opgenomen. 
 
In het onderzoeksprogramma 2016 worden bovengenoemde thema’s en de daaraan gekoppelde 
onderzoeksproducten en taakvelden per kwartaal weergegeven. Omdat er gedurende het jaar 
veranderingen kunnen optreden in de door PS gewenste producten is flexibele ruimte in het 
programma opgenomen ten behoeve van actuele onderzoeksvragen en zogenaamde flexnotities.  
 
Bijgaand advies wordt u voorgelegd door de Commissie van Onderzoek. 

Advies 

Vaststellen Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2016 
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Beoogd effect 

 De Staten worden ondersteund bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 
controlerende rol. 

 De kwaliteit van de besluitvorming van Provinciale Staten verbetert. 

Argumenten 

1. Door het vaststellen van het onderzoeksprogramma mandateren PS het in opdracht van PS uit te 
voeren onderzoek. 

Het onderzoeksprogramma is een concrete uitwerking van het onderzoek dat in opdracht van PS 
wordt uitgevoerd en geven de Staten de mogelijkheid om op de invulling van het onderzoek te sturen. 
 
2. De Staten kunnen prioriteiten stellen door het vaststellen van het jaarprogramma. 
Het onderzoeksprogramma is bij uitstek een instrument voor de Staten om prioriteit te stellen bij het 
onderzoek voor PS in 2016. Prioriteiten kunnen worden gesteld ten aanzien van de thema’s waarop 
onderzoek plaatsvindt en het type onderzoek dat wordt uitgevoerd. 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 december 2015. 
Provinciale Staten op 16 december 2015. 

Financiën 
Provinciale Staten hebben jaarlijks onderzoeksbudget beschikbaar. Dit wordt onder andere ingezet 
ten behoeve van het onderzoek naar de Drentse Energie Organisatie; het vervolg op de 
Masterclasses De interactie in de statenzaal en Politiek in de openbaarheid en voor het Drents panel. 
De besteding van het budget wordt in overleg met de Commissie van Onderzoek besproken (zie 
onderzoeksprotocol Statengriffie Drenthe). Volledigheidshalve wordt u verwezen naar het 
onderzoeksprogramma 

Europese context 
Eén van de prioritaire onderwerpen in het onderzoeksprogramma is Europa.  

Monitoring en evaluatie 
N.v.t. 

Extern betrokkenen 
N.v.t. 

Communicatie 
N.v.t. 

Bijlagen 
1. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2016 
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Assen, 2 november 2015 
Kenmerk: 45/SG/201502709 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 2 november 2015, 
kenmerk 45/SG/201502709; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
Het Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2016 vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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1. Inleiding 
 
Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe stellen Provinciale Staten (PS) 
jaarlijks het onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe vast en mandateren op deze wijze het 
in opdracht van PS uit te voeren onderzoek. In samenwerking met de Commissie van Onderzoek 
heeft de Statengriffie het onderzoeksprogramma voorbereid. Het onderzoeksprogramma is een 
dynamisch document, dat betekent dat tijdens de looptijd van het onderzoeksprogramma in 2016 de 
Commissie van Onderzoek nog wijzigingen kan aanbrengen in het programma en de 
onderzoeksproducten, indien zij dit vanwege actuele ontwikkelingen noodzakelijk acht. In het 
onderzoeksprogramma is hiervoor flexibele ruimte, ter grootte van 20 procent van de beschikbare 
uren, opgenomen. 
 
In het onderzoeksprogramma 2016 is gevolg gegeven aan de aanbevelingen in de evaluatie van de 
onderzoeksfunctie, die heeft plaatsgevonden in 2014 (2014-622 Evaluatie van de onderzoeksfunctie 
van PS). In 2016 worden bijvoorbeeld verschillende beleidsevaluaties opgeleverd en zal actiever 
gebruik worden gemaakt van het Drents panel.  
 
Leeswijzer 
Onder punt 1 wordt de verwachte politieke agenda van PS voor 2016 beschreven en wordt kort 
weergegeven hoe deze geconcretiseerd kan worden in onderzoeksproducten. PS kunnen deze 
onderzoeksproducten gebruiken bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende 
rol. Samenvattend is een schema opgenomen waarin de jaarplanning van de onderzoeksproducten 
wordt gepresenteerd. Onder punt 5 wordt ingegaan op de aanwending van het onderzoeksbudget in 
2016. Ter informatie wordt het onderzoeksprogramma afgesloten met een opsomming van de taken 
ten behoeve van onderzoek voor PS, zoals beschreven in statenstuk 2011-465 (Onderzoeksgroep 
Staten Drenthe). 
 

2. Politieke agenda en thema’s voor 2016 
 
In 2016 staan naar verwachting de volgende thema’s in ieder geval op de politieke agenda van 
Provinciale Staten: 

1. Krimp en demografische ontwikkeling; 
2. Vitaal platteland; 
3. Energietransitie; 
4. Cultuurbeleid; 
5. Regionale economie en werkgelegenheid; 
6. Europa. 

Deze thema’s komen terug in de onderzoeksproducten van 2016. Naast deze thema’s is door PS 
aangegeven dat men graag een gevolg wil geven aan de masterclass over de interactie in de 
Statenzaal. Doorlopend zal hier in 2016 (en verder) aandacht aan gegeven worden. Ook zal – als 
vervolg op de masterclass over politiek in de openbaarheid – aandacht worden besteed aan 
burgerschapsstijlen en interactieve beleidsprocessen. 
Vanuit de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) en het Drents Europa Netwerk (DrEUn) zijn twee 
verzoeken voor onderzoek binnengekomen. Deze zijn in het onderzoeksprogramma opgenomen. 
 

3.  Onderzoeksproducten 

 
1. DEO 

De Commissie van Onderzoek heeft ingestemd met een onderzoek naar de Drentse Energie 
Organisatie (DEO). In het licht van de midterm review en het beleidsplan 2016-2020 van DEO, welke 
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in de loop van 2016 gepresenteerd zullen worden, zal onderzoek gedaan worden naar de vraag in 
hoeverre DEO een bijdrage levert aan het behalen van de Drentse energiedoelen. Ook zal gekeken 
worden naar de positie van PS ten aanzien van DEO en zal gekeken worden in hoeverre bijsturing 
hiervan mogelijk is ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rollen van PS. 
 

2. Beleidsevaluatie reserve vitaal platteland 
De motie Vitaal Platteland (2010-28) is vijf jaar geleden door PS aangenomen. Middels de motie 
worden GS verzocht een uitvoeringsprogramma bij de krimpnotitie op te stellen en €25 miljoen te 
reserveren voor de vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk 
gebied. Vanuit de reserve vitaal platteland kunnen door PS middelen worden onttrokken voor de 
vitalisering van het platteland. De vraag is in hoeverre het instrument “reserve vitaal platteland” 
bijdraagt aan het bereiken van de maatschappelijke doelen zoals deze zijn geformuleerd in het kader 
van de vitalisering van het platteland. Dit kan uitgezocht worden in een evaluatie waar de 
maatschappelijke doelen, de verschillende projecten die vanuit de reserve zijn gefinancierd en 
middelen aan elkaar gerelateerd worden. 
 

3. Notitie herijking financieel toezicht gemeenten 
In Begeleidingscommissie Accountant is een onderzoeksvraag geformuleerd over het huidige 
provinciale toezicht op de gemeenten en of deze aanpassing (herijking) behoeft als gevolg van de 
toenemende taken en risico’s van gemeenten op onder andere het sociale domein. In een notitie 
wordt hierop ingegaan. 
 

4. Oplegnotitie bij nieuwe cultuuragenda 
In het tweede kwartaal zullen GS naar verwachting komen met een cultuuragenda. Eind 2014 heeft 
een Statenontmoeting cultuur plaatsgevonden en is de midterm review van de vorige cultuuragenda 
“Oude Wereld, Nieuwe Mindset” in PS behandeld. Ook is via het Drents panel onderzoek gedaan naar 
cultuurparticipatie onder Drenten. In de oplegnotitie zal onder andere gekeken worden of de 
uitkomsten van de Statenontmoeting en midterm review terugkomen in het nieuwe cultuurbeleid. 
Daarnaast wordt een peiling georganiseerd via het Drents panel om ontwikkelingen op het gebied van 
cultuurparticipatie (over de tijd) inzichtelijk te maken. 
 

5. Inventarisatie benutting Europese subsidies 
Vanuit de werkgroep DrEUn is een vraag geformuleerd over de benutting van Europese subsidies 
door de provincie en voor Drentse ondernemers, organisaties, bedrijven en burgers. Middels een 
inventarisatie zal in beeld worden gebracht welke Europese subsidies aan welke projecten worden 
besteed. De inventarisatie dient de informatiepositie van PS en kan – wanneer gewenst – leiden tot 
vervolgonderzoek. 
 

6. Krimpbeleid 
Door de verscheidenheid aan betrokken partners, belangen en deelonderwerpen vergt de aanpak van 
krimp regionale samenwerking. Uit de Statenontmoeting Drenthe en krimp (september 2015) kwam 
naar voren dat PS, GS en verdere betrokkenen (gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven) in gezamenlijkheid vorm zouden moeten geven aan het Drents krimpbeleid. In overleg met 
de GS-organisatie en betrokken maatschappelijke partners zal gekeken worden naar een werkwijze 
om PS, GS en verdere betrokkenen samen te laten werken rondom het onderwerp krimp. Ook zal een 
‘krimpsafari’ georganiseerd worden, tijdens welke Statenleden een rondgang maken langs diverse 
betrokken partners en projecten, om een beter beeld te krijgen van het ‘krimpnetwerk’. GS zullen in 
2016 naar verwachting komen met een beleidsdocument waarin onder andere ingegaan wordt op 
krimp. In een oplegnotitie worden aandachtspunten geformuleerd vanuit de kaderstellende en 
controleerde rol van PS, waarbij aandacht zal zijn voor de aanbevelingen gedaan door de NRK in hun 
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rapport “het krimpbeleid van de provincie Drenthe” en de resultaten van de Statenontmoeting Drenthe 
en krimp uit 2015. 
  

7. Feitenoverzicht Green Deals 
Eind 2014 heeft de griffie een feitenoverzicht gemaakt van de Drentse Green Deals. Op dat moment 
was weinig tot niets bekend over de effecten van de Green Deals op onder andere vermindering van 
uitstoot CO2 en productie van groen gas. Afgesproken is om de stand van zaken met betrekking tot de 
Drentse Green Deals na een jaar weer in kaart te brengen. Dit feitenoverzicht kan – indien gewenst – 
de aanleiding vormen voor een beleidsevaluatie van de Green Deals. 
 

8. Economische beleidsagenda 
In 2016 zullen GS naar verwachting komen met een nieuwe economische beleidsagenda. In een 
oplegnotitie zullen aandachtspunten worden geformuleerd vanuit de kaderstellende en controlerende 
rol van PS, waarbij onder ander andere zal worden ingegaan op de achterliggende beleidstheorieën. 
Ten behoeve van de behandeling van de economische beleidsagenda in PS wordt een feitenoverzicht 
opgesteld met eerder gevoerd economisch beleid en een overzicht van de uitgaven en opbrengsten 
van afgesloten en nog lopende economische projecten uit de vorige statenperiode. 
  

9. Vergaderwijze PS; Interactie in de Statenzaal 
Naar aanleiding van een evaluatie van de vergaderwijze PS in de vorige Statenperiode is een 
workshop voor de Statenleden georganiseerd, waarin aandacht besteed is aan de wensen van PS ten 
aanzien van de vergaderwijze van PS in de nieuwe Statenperiode. Ook is een masterclass 
georganiseerd over de interactie in de Statenzaal. Afgesproken is om in een doorlopend proces actief 
met dit onderwerp bezig te zijn. Hiertoe zal in eerste aanzet gekomen worden tot een concrete 
werkagenda voor PS. Hieruit zullen nadere afspraken met GS en de GS-organisatie voortvloeien. 
 

10. Burgerschapsstijlen en maatschappelijke participatie 
In de masterclass Politiek in de openbaarheid zijn PS geïnformeerd over de verschillende ‘typen’ 
burgers in Drenthe. Deze verschillen hebben consequenties voor de wijze waarop mensen betrokken 
(willen) worden bij de provincie. In 2016 zal onderzocht worden op welke wijze burgerschapsstijlen toe 
te passen zijn in communicatie van en onderzoek voor PS om de betrokkenheid bij de Drentse politiek 
te vergroten en om participatie van Drenten en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te 
stimuleren. 
 

11. Financiële oplegnotities 
De informatievoorziening aan PS betreffende de P&C-cyclus (voorjaarsnota, jaarrekening en 
begroting) wordt ondersteund met behulp van oplegnotities. Het gaat om zowel beleidsmatige als 
financiële aandachtspunten.  
 

12. Statenontmoetingen 
Ten behoeve van de besluitvorming door PS over strategische belangrijke thema’s worden in de 
verkennende fase zogenaamde statenontmoetingen georganiseerd. In de Statenontmoetingen staat 
het verkrijgen van een goed inzicht door PS in een beleidsthema centraal. Het gaat dan om het 
afbakenen van een vraagstuk, inzicht krijgen in de inhoudelijke problematiek en oplossingsrichtingen, 
en inzicht in het beeld van wat anderen vinden en bedoelen. Deze bijeenkomsten worden in 
samenspraak met de Commissie van Onderzoek voorbereid en ingevuld. De resultaten van de 
Statenontmoeting zullen vastgelegd worden in een Statenmemo ten behoeve van verdere 
besluitvorming. Wanneer een onderwerp zich er voor leent, wordt een Statenontmoeting 
georganiseerd over onderzoeksonderwerpen van de Noordelijke Rekenkamer (zie ook onder punt 
14C). 
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In 2016 zullen GS naar verwachting een nieuwe economische beleidsagenda presenteren. Als 
voorbereiding op de besluitvorming door PS zal een Statenontmoeting rond dit thema worden 
georganiseerd. Daarnaast is in de Commissie van Onderzoek voorgesteld – naar aanleiding van de 
begrotingsbehandeling op 11 november 2015 – om een Statenontmoeting rond het onderwerp 
grensoverschrijdend samenwerken en regionale innovatiekracht (Europark Coevorden Emlichheim) te 
organiseren.  
 

13. Het Drents panel 
Het Drents panel wordt in 2016 minimaal drie keer geraadpleegd over een onderwerp waarover PS de 
mening (of het gedrag) van de Drentse bevolking willen weten. Mogelijke onderwerpen zijn: 

 Leefbaarheidsmonitor Drenthe; 

 Cultuurparticipatie (peiling ten behoeve van het verschijnen van de nieuwe Cultuurnota); 
De uitkomsten van een peiling sluiten waar mogelijk aan op een statenontmoeting.  
 
Om de betrokkenheid van het panel te vergroten, participatie vanuit de samenleving te stimuleren en 
ondersteunen en de Statenleden kennis te laten maken met de panelleden wordt een speciale 
ontmoeting georganiseerd tussen het Drents panel en PS. Voor deze ontmoeting zullen de leden van 
het Drents Panel uitgenodigd worden om in gesprek te gaan met de Statenleden over diverse 
provinciale onderwerpen. Voorafgaand aan de ontmoeting wordt een peiling gehouden om 
onderwerpen van interesse te bepalen. 
 
 14. Overige werkzaamheden 
A. Ondersteuning Statenwerkgroepen en -commissies  
In 2016 worden leden van PS in statenwerkgroepen en –commissies inhoudelijk ondersteund. De 
leden van de statenwerkgroepen/ -commissies ontvangen hierbij specifieke kennis en ondersteuning 
van de onderzoekers. Ook worden op verzoek van de werkgroep of commissie ondersteunende 
activiteiten uitgevoerd, zoals o.a. het schrijven van memo’s of het verzorgen van trainingen/ 
workshops. De volgende commissies en werkgroepen worden in 2016 in ieder geval ondersteund: 
werkgroep programmabegroting, werkgroep DrEUn, Commissie van Onderzoek en de 
Begeleidingscommissie Accountant. 
 
B. Werkbezoeken aan verbonden partijen 
In het protocol verbonden partijen zijn afspraken gemaakt over de handelswijze bij verbonden partijen 
– organisaties die provinciale taken op afstand uitvoeren. Hierbij is aandacht voor de sturings- en de 
informatiepositie van PS. GS schrijven bij de jaarstukken van een verbonden partij een toelichtende 
memo over ten minste de eventuele (financiële) risico’s en de bijdrage aan de provinciale 
doelstellingen. Door het jaar heen bezoeken de Staten ten minste drie verbonden partijen. Binnen de 
Commissie van Onderzoek zijn verschillende suggesties gedaan die aansluiten op onderwerpen die 
op de politieke agenda staan: 

 Groningen Airport Eelde; 

 OV-bureau; 

 Prolander. 
 
C. Onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer (NRK)  
Rapporten van de NRK worden – indien nodig – voorzien van een oplegnotitie. In het tweede kwartaal 
publiceert de NRK een onderzoek naar de kwaliteit van handhaving door omgevingsdiensten. Verder 
komt de NRK met een informatieve beleidsbrief naar de doorwerking van provinciaal ruimtelijk beleid 
in gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook heeft de NRK aangegeven in 2016 een onderzoek uit te 
voeren naar de strategische bepalingen van gesubsidieerde instellingen na forse budgetkortingen. 
Onbekend is wanneer dit onderzoek uitkomt. 
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D. Ondersteuning van PS bij grote projecten 
In het onderzoeksprotocol (gewijzigde versie 28 januari 2015) is opgenomen dat de Commissie van 
Onderzoek projecten kan voordragen als groot project. Wanneer PS hiermee instemmen, wordt GS 
gevraagd om een startnotitie te schrijven conform de Regeling grote projecten. Aan de griffie kan 
gevraagd worden om voorafgaand aan de voordracht door de Commissie van Onderzoek een 
verkenning of toets uit te voeren om te bepalen of er sprake is van een groot project en de commissie 
in dezen te adviseren. 
 
Hieronder treft u een samenhangend jaaroverzicht aan. De onderzoeksproducten zijn dikgedrukt. 
 

Kwartaal Thema’s Producten  Beleids-
veld 

Rol PS 

Eerste 
kwartaal 

Energietransitie Onderzoek Drentse Energie Organisatie OGB Kaderstellend 
/ Controlerend 

 Drents panel Peiling Drents panel: 
Leefbaarheidsmonitor 

OGB Volksvertegen
woordigend 

 Vitaal platteland Beleidsevaluatie Vitaal Platteland als 
instrument 

OGB Kaderstellend
/ controlerend 

 P&C cyclus Flexnotitie herijking financieel toezicht 
gemeenten 

FCBE Kaderstellend 

 Regionale economie 
en werkgelegenheid 

Statenontmoeting “grensoverschrijdend 
samenwerken”, inclusief Statenmemo 

  

Tweede 
kwartaal 

NRK Oplegnotitie bij NRK onderzoek toezicht 
op risicobedrijven 

OGB Controlerend 

 P&C cyclus Oplegnotitie bij Jaarstukken 2015 (P&C):  FCBE Controlerend 

 P&C cyclus Oplegnotitie  bij Voorjaarsnota 2016 FCBE Kaderstellend 

 Cultuurbeleid Oplegnotitie bij nieuwe cultuuragenda  FCBE Kaderstellend
/ Controlerend 

 Cultuurbeleid Peiling Drents panel: Herhaalonderzoek 
cultuurparticipatie 

FCBE Volksvertegen
woordigend 

 Europa Beleidsevaluatie benutting Europese 
subsidies 

FCBE Controlerend 

 Regionale economie 
en werkgelegenheid 

Statenontmoeting “Economische 
beleidsagenda”, inclusief Statenmemo 

FCBE Kaderstellend 

Derde 
kwartaal 

Krimp en 
demografische 
ontwikkeling 

Oplegnotitie bij krimpbeleid  OGB Kaderstellend
/Controlerend 

 Drents panel Peiling Drents panel: Rapport met 
resultaten 

 Volksvertegen
woordigend 

 Drents panel Statenontmoeting leden Drents Panel en 
PS 

 Volksvertegen
woordigend 

 NRK Oplegnotitie bij NRK onderzoek: 
doorwerking provinciaal ruimtelijk beleid 

OGB Kaderstellend 
Controlerend 

  Statenontmoeting incl. Statenmemo
(nader te bepalen thema) 

  

Vierde 
kwartaal 

Energietransitie Beleidsevaluatie effecten Green Deals 
(herhalingsonderzoek) 

OGB Controlerend 

  Statenontmoeting incl. Statenmemo
(nader te bepalen thema) 

  

 P&C cyclus Oplegnotitie bij Begroting 2015 (P&C) FCBE Kaderstellend 

Kwartaal 
onbekend 

Regionale economie 
en werkgelegenheid 

Oplegnotitie economische beleidsagenda FCBE Kaderstellend
/ Controlerend 
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 Regionale economie 
en werkgelegenheid 

Feitenoverzicht economische projecten 
(uitgaven en opbrengsten) 

FCBE Controlerend 

 NRK Oplegnotitie bij NRK strategische bepaling 
gesubsidieerde instelling na forse 
budgetkortingen 

FCBE Controlerend 

Doorlopend  Vervolg op de masterclass Interactie in de 
Statenzaal 
 
Vervolg op de masterclass Politiek in de 
openbaarheid (ontwikkelen van verdere 
initiatieven op het gebied van 
maatschappelijke participatie en 
burgerschapsstijlen) 
 
Werkgroepen/ Commissies vanuit PS:  
Advisering en inhoudelijke ondersteuning,  
- Commissie van Onderzoek 
- Werkgroep Dreun 
- Werkgroep Programmabegroting 
-      Begeleidingscommissie Accountant 

PS  

 
 
4.  Flexibele ruimte 
 
Lopende het jaar kunnen bepaalde onderwerpen actueel worden. Dit kan aanleiding zijn tot het stellen 
van actuele onderzoeksvragen of korte vragen die beperkte tijd vragen van de Statengriffie. De 
actuele onderzoeksvragen lopen evenals het onderzoeksprogramma via de Commissie van 
Onderzoek en kunnen voor de commissie aanleiding zijn om andere minder actuele 
onderzoeksvragen te schrappen of uit te stellen. Om deze reden is in het onderzoeksprogramma 
flexibele ruimte ter grootte van 20 procent van de beschikbare uren opgenomen. In het kader van de 
flexibele ruimte kunnen Provinciale Staten actuele onderzoeksvragen inbrengen of verzoeken voor 
een flexnotitie, een kortlopend actueel onderzoek. Verder is het onderzoeksbudget ook beschikbaar 
voor de flexibele ruimte om onderzoeken uit te besteden dan wel expertise in te kopen (zie onder punt 
5). 
 
5.  Inzet onderzoeksbudget 
 
Voor de volgende onderzoeken/producten in 2016 zal het onderzoeksbudget onder andere worden 
ingezet: 

1. Onderzoek Drentse Energie Organisatie (onderzoeksproduct 1); 
2. Vervolg op de masterclass Interactie in de Statenzaal (onderzoeksproduct 9); 
3. Vervolg op de masterclass Politiek in de openbaarheid (ontwikkelen van verdere initiatieven 

op het gebied van maatschappelijke participatie en burgerschapsstijlen in het onderzoek voor 
en de communicatie van PS) (onderzoeksproduct 10); 

4. Vervolg op de Statenontmoeting Drenthe en krimp (onderzoeksproduct 6); 
5. Organisatie Drents panel (beheerskosten en organisatie ontmoeting tussen leden Drents 

panel en PS) (onderzoeksproduct 13). 
 

6.   Zeven onderzoekstaken Statengriffie Drenthe 

 
In statenstuk 2011-465 (Onderzoeksgroep Staten Drenthe) zijn de zeven taken ten behoeve van 
onderzoek vastgelegd. In dit onderzoeksprogramma zijn deze taken als volgt geherformuleerd: 
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1. Analyse van (strategische) voorstellen van GS en derden vanuit de rol van PS; 
2. Advies over de jaarlijkse planning en controldocumenten vanuit de rol van PS; 
3. Onderzoek van lopend beleid (o.a. door de inzet “Drents panel”); 
4. Verbreding, verdieping, borging en overdracht van voor PS relevante kennis; 
5. Onderzoek doen naar werkwijze van PS; 
6. Ondersteuning van PS bij (benoemde) grote projecten; 
7. Inhoudelijke ondersteuning Statenwerkgroepen en –commissies. 

 
De zeven taken ten behoeve van onderzoek en de vaste producten die PS aangeboden krijgen, 
worden hieronder beschreven. 
 
1. Analyse van (strategische) voorstellen van GS en derden vanuit de rol van PS 
Onderdeel van deze taak is het opstellen van oplegnotities of beleidsdoorlichtingen voor intern gebruik 
door Statenleden, bijzondere commissieleden, niet zijnde Statenleden en fractiemedewerkers.  
Concrete producten zijn: 

 Oplegnotities worden opgesteld bij (strategische) voorstellen afkomstig van GS, IPO of SNN. 
PS worden hiermee ondersteund in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 
controlerende rol. Het is aan de fracties om te bepalen in hoeverre de aangeboden informatie 
onderdeel zal worden van het politiek-bestuurlijk debat.  

 Beleidsdoorlichtingen zijn notities waarin een evaluatie wordt gemaakt van het lopende beleid 
van plan tot uitvoering. PS worden hierbij gesterkt in hun controlerende rol. 

 
2. Advies over de jaarlijkse planning en controldocumenten vanuit de rol van PS 
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen en analyseren van planning- en controldocumenten 
(p&c) die in het kader van de p&c cyclus op vaste momenten verschijnen en het schrijven van een 
oplegnotitie hierbij. Benadrukt wordt dat het hier niet gaat om het overdoen van eerder door 
ambtenaren uitgevoerde werkzaamheden, maar om het aangeven van opvallende zaken die 
toegevoegde waarde hebben voor de Staten in het kader van hun kaderstellende en controlerende rol. 
Het gaat om de volgende P&C documenten: voorjaarsnota, programmabegroting en jaarrekening. 
 
3. Onderzoek van lopend beleid (o.a. door de inzet “Drents panel”) 
Ter fundering van beleids- en agenda-initiatieven van PS (kaderstelling vooraf) wordt 
beleidsonderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van de controlerende rol van PS worden beleidsevaluaties 
uitgevoerd (controle achteraf). Concrete producten zijn: 

 Oplegnotities bij (tussen)evaluaties die Statenleden in staat te stellen hun kaderstellende en 
controlerende rol te vervullen.  

 Beleidsevaluaties ten behoeve van beoordeling van het door GS gevoerde beleid. 

 Rapportages van het Drents panel om te onderzoeken wat de mening van Drentse inwoners is 
over specifieke onderwerpen. 

 Oplegnotities bij rapporten van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Volgens de nieuwe 
werkwijze van PS schrijven onderzoekers oplegnotities bij de NRK rapporten. Afhankelijk van 
de behoefte van PS wordt ook een statenontmoeting georganiseerd. 

 
4. Verbreding, verdieping, borging en overdracht van voor PS relevante kennis 
In het kader van deze taak wordt de aanwezige kennis en expertise bij Provinciale Staten 
onderhouden en uitgebouwd en wordt deze kennis zoveel als mogelijk gedeeld met alle Statenleden, 
bijzondere commissieleden, niet zijnde Statenleden en fractiemedewerkers. In 2016 worden rondom 
verschillende thema’s statenontmoetingen georganiseerd. Een andere activiteit is om na te gaan of de 
provincie op een bepaald terrein beleid heeft ontwikkeld en of dit beleid nog steeds toekomstproof is. 
Dit komt dan uit in de vorm van een notitie. 
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5. Onderzoek doen naar de werkwijze van PS  
Bij deze taak staat de werkwijze van de Staten centraal. Het gaat om de werkwijze bij het uitoefenen 
van de vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de Staten. In de vorige 
statenperiode is met een vernieuwde werkwijze van de vergaderstructuur van PS gewerkt en in 2014 
geëvalueerd. Onderdeel van deze vernieuwde werkwijze was o.a. het organiseren van 
Statenontmoetingen op de ochtend van de Statenvergadering.  
 
6. Ondersteuning bij (benoemde) grote projecten 
De werkzaamheden bij deze taak bestaan uit het doen van onderzoek ten behoeve van het 
beoordelen van de voortgang en samenhang van grote, complexe projecten. Dit vindt plaats ter 
ondersteuning van de controlerende rol van de Staten. De werkzaamheden kunnen variëren van het 
verzamelen en analyseren van relevante documenten en het schrijven van een oplegnotitie tot het 
uitvoeren van een groter onderzoek. 
 
7.  Inhoudelijke ondersteuning Statenwerkgroepen en -commissies 
Onder deze taak valt het ondersteunen van leden van PS in de statenwerkgroepen die actief zijn op 
het terrein van onderzoek en uitgaven. Het gaat om de Commissie van Onderzoek, 
Begeleidingscommissie Accountant, statenwerkgroep DrEUn en statenwerkgroep 
programmabegroting. De leden van de statenwerkgroepen/ -commissies ontvangen hierbij specifieke 
kennis en ondersteuning van de onderzoekers. Ook worden op verzoek van de werkgroep of 
commissie ondersteunende activiteiten uitgevoerd, zoals o.a. het schrijven van memo’s of het 
verzorgen van trainingen/ workshops. 
 
 

 


