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Inleiding

Aanleiding 

De landelijke politiek lijkt vooral abstract beleid te formuleren, dat vervolgens door provincie en/of 
gemeente moet worden uitgevoerd in de praktijk. 
 
Dit betreft onder andere het streven naar meer duurzame energie, het streven naar meer windenergie, 
meer opvang van vluchtelingen, het streven naar een kleinere overheid en de bezuinigingen op de 
zorg. 
 
De provincies, respectievelijk de gemeenten worden geconfronteerd met de praktische consequenties 
van dit abstracte beleid, welke duurzame energie wordt gekozen, waar moeten de windturbines 
geplaatst worden, waar moeten de vluchtelingen gehuisvest worden, welke voorrang krijgen 
statushouders op wachtenden voor een sociale huurwoning, welke ziekenhuis/zorginstellingen worden 
gesloten, welke werkgelegenheid van de overheid verdwijnt waar? 
 
Het lijkt alsof de praktische problemen geen rol spelen bij het formuleren van het landelijk beleid. Pas 
nadat de provincies en of de gemeenten op deze consequenties gewezen hebben, wordt het landelijk 
beleid aangepast, zelden overigens ingetrokken, zo is de PVV van mening. 
 
De positie van Provinciale Staten 
 
De leden van Provinciale Staten (PS) zijn gekozen om op te komen voor de belangen van Drentse 
burgers. Dit betekent dat PS deze belangen beschermt en belangen van haar burgers formuleert en 
daarvoor pleit in Den Haag. De leden van PS vormen een deel van de decentrale overheid, waarbij ze 
ook een verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van de landelijke overheid. Zij zijn echter 
niet primair gekozen om het landelijk beleid uit te voeren. Voor het formuleren en controleren van 
landelijk beleid zijn leden van de Tweede Kamer gekozen. 
 
Het is te verwachten en vrij normaal, dat PS bij de uitvoering van het landelijk beleid botst met de 
belangen van de burgers, omdat zij merkt dat het abstracte landelijke beleid nadelige gevolgen heeft 
voor de burgers van Drenthe. Als PS haar mandaat serieus neemt, hoort ze steeds af te wegen of 
landelijk beleid wel of niet in het belang is van haar burgers, aldus de PVV.  
 
Het is niet de bedoeling om een nieuwe beleidsdiscussie te gaan voeren, die hoort thuis in de Tweede 
Kamer, maar dat er op grond van de praktische consequenties een afweging gemaakt wordt of dit 
beleid wel goed is voor de burgers van Drenthe. Het mandaat dat de kiezers van Drenthe aan PS 
gegeven hebben is het opkomen voor hun belangen en niet het uitvoeren van het landelijk beleid, zo 
is de PVV van mening. 
 
Voorstel PVV: draagvlakonderzoek 
 
Om een goed inzicht te hebben in het belang van de Drentse burgers, die geraakt zullen worden door 
de consequenties van Landelijk Beleid stelt de PVV voor om bij iedere grote verandering in de fysieke, 
sociale of zorgomgeving altijd een draagvlakonderzoek te verrichten of te laten verrichten onder de 
betrokkenen. PS bepaalt daarbij welke burgers de betrokkenen zijn en om welk geografisch gebied 
het gaat. De vragen van het draagvlakonderzoek worden door deskundigen geformuleerd en 
uiteindelijk door PS vastgesteld. 
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Organisatie 
 
PS besluit wat een ‘grote verandering’ is en laat een draagvlakonderzoek uitvoeren onder de 
betrokkenen. PS organiseert na afloop van dit onderzoek een of meerdere bijeenkomsten om de 
resultaten te bespreken. Vervolgens wordt in PS besloten of PS wil meewerken aan bij de uitvoering 
van het landelijk beleid waar mogelijk randvoorwaarden wil stellen of aanvullende maatregelen wil 
treffen. Tijdens de besluitvorming in PS zullen de resultaten van het draagvlakonderzoek een 
belangrijk argument zijn. Het levert dan een meerwaarde op voor de besluitvorming omdat de mening 
van de betrokkenen gewogen wordt bij de standpuntbepaling en het voor de betrokkenen zichtbaar 
wordt wat er met hun mening gebeurt.  
 
Als PS besluit niet mee te werken aan de uitvoering van het landelijk beleid, dan wordt dit meegedeeld 
aan de regering met de boodschap dat de provincie niet op deze wijze betrokken wil worden bij de 
uitvoering en dat de Provincie de zijde kiest van haar burgers om op te komen voor hun belangen. Als 
een draagvlakonderzoek uitwijst, dat er geen/nauwelijks of slechts  een klein draagvlak is voor de 
uitvoering van het landelijk beleid, dan voert PS beleid niet onverkort uit. 
 
Een besluit tot geen medewerking moet altijd genomen worden door PS, er is geen mechanisme dat 
de uitkomst van het draagvlakonderzoek automatisch leidt tot geen medewerking aan het landelijk 
beleid. 

Advies 

1. Instemmen met het voornemen bij grote veranderingen in de fysieke, sociale of zorgomgeving 
altijd een draagvlakonderzoek te verrichten of te laten verrichten onder de betrokkenen, en: 

2. De statenonderzoekers opdracht geven dit voornemen uit te laten werken in een concreet voorstel 
voor nadere besluitvorming. 

Beoogd effect 

Het doen van draagvlakonderzoek bij grote veranderingen levert meerwaarde op voor de 
besluitvorming van Provinciale Staten omdat de mening van de betrokkenen gewogen wordt bij de 
standpuntbepaling en het voor de betrokkenen zichtbaar wordt wat er met hun mening gebeurt. 
 
 
 
Assen, 24 augustus 2015 
Kenmerk: 35/SG/2015002065 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Toelichting initiatiefvoorstel draagvlak onderzoek 
 
Het is met dit initiatiefvoorstel geenszins de bedoeling om het principe van de gedecentraliseerde 
overheid ter discussie te stellen. De Tweede Kamer is het hoogste orgaan en stelt het beleid vast. De 
provinciale Staten en de Gemeente Besturen zijn verplicht dit beleid te volgen en uit te voeren, maar 
de Tweede Kamer en de Provinciale staten hebben eigen verantwoordelijkheden. 
De Provinciale Staten mogen en horen zich af te vragen of vastgesteld beleid door de Tweede Kamer 
wel in het belang is van de burgers en of dit beleid wel uitvoerbaar is in de eigen provincie. 
Het initiatiefvoorstel tot het uitvoeren of doen uitvoeren van een draagvlak onderzoek heeft als doel 
om de belangenafweging door de Staten duidelijker en transparanter te maken. 
De opvattingen van de betrokken burgers zijn door een draagvlak onderzoek duidelijk bekend bij de 
Staten. Deze opvattingen horen dan in het afwegingsproces een belangrijke plaats te krijgen. 
Het belang van de burgers en de uitvoerbaarheid van het beleid worden dan zichtbaar. 
De uiteindelijke beslissing van de Staten is een autonome beslissing en wordt niet automatisch 
bepaald door de uitkomst van het draagvlak onderzoek. Het moet voor de betrokken burgers wel 
duidelijk zijn wat er met de uitslag van het draagvlak onderzoek is gebeurd. 
Dit initiatiefvoorstel voegt een instrument toe in het afwegingsproces dat in de Staten plaats vindt, 
anders dan het inspreken op een commissievergadering. Het geeft de burgers een directe 
mogelijkheid om hun mening te laten horen over een belangrijke kwestie die in de Staten speelt. 
Over zeer veel zaken worden door allerlei instanties enquêtes gehouden en onderzoeken verricht, 
waarom zou PS het instrument van een draagvlak onderzoek dan ook niet gebruiken! 
 
 
De PVV-fractie.  

 

 



   2015-696-1 
 

 

 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het initiatiefvoorstel van de leden N.A. Uppelschoten (PVV) en A.A.P.M. van Berkel (PVV) van 
24 augustus 2015, kenmerk 35/SG/201502065; 
 
gelet op artikel 143a Provinciewet 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. In te stemmen met het voornemen bij grote veranderingen in de fysieke, sociale of zorgomgeving 

altijd een draagvlakonderzoek te verrichten of te laten verrichten onder de betrokkenen, en 
2. De statenonderzoekers opdracht te geven dit voornemen uit te werken in een concreet voorstel 

voor nadere besluitvorming. 
 
 
 
 
 
Assen, 23 september 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
 


