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Inleiding
Aanleiding
Door een aantal ontwikkelingen in de samenleving ontstaan nieuwe en andere groepen in de
samenleving en wordt op allerlei gebieden gewerkt in netwerken. In dit licht is het van belang om als
Drents parlement in verbinding te blijven met de samenleving en als volksvertegenwoordiging zicht te
krijgen op alle belangen in de samenleving. Hierbij spelen vragen een rol als: welke instrumenten zijn
hierbij van belang? Is het noodzakelijk om reeds bestaande instrumenten te verbeteren? Welke
nieuwe instrumenten kunnen hiervoor helpen?
Eind 2016 is om die reden de werkgroep ‘veranderende samenleving’ opgericht. Naar aanleiding van
de Statenontmoeting ‘het Drentsparlement in de Veranderende samenleving: van denken naar doen’
kreeg de werkgroep de volgende doelen mee:
1. het ontwikkelen van een visie van het Drents parlement op de concrete invulling van de rol van de
volksvertegenwoordiging in de veranderende samenleving. Deze visie geeft antwoord op de
vraag hoe het Drents parlement, als volksvertegenwoordiging, dichterbij de samenleving kan
komen te staan en hoe de toegankelijkheid van en het inzicht in het functioneren van het Drents
Parlement kan worden verbeterd;
2. het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om meer in contact te staan met de samenleving en te
horen wat er in de samenleving leeft. Om zo dichterbij de samenleving te komen staan als
volksvertegenwoordiging. Concreet wordt hierbij de organisatie van ‘Drenthe in debat’ genoemd.
Op 20 oktober 2017 hebben de fracties een memo ontvangen over de voortgang van ‘Drenthe in
debat’ en op 29 november 2017 is het initiatief toegelicht door de werkgroep veranderende
samenleving. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is onderliggend Statenstuk opgesteld, om zo
verbondenheid met ‘Drenthe in debat’ te creëren en dit initiatief een formele status te geven. Tevens is
het eerste ‘Drenthe in debat’, welke zal plaatsvinden op 11 april, onderwerp van dit Statenstuk. Het
concept ‘Drenthe in debat’ zal in de loop van de tijd worden ontwikkeld, dit maakt dat zowel dit
Statenstuk als het concept zelf dynamisch zullen zijn.
Drenthe in debat
‘Drenthe in debat’ is een initiatief waarbij een maatschappelijk debat plaatsvindt tussen de (lokale)
samenleving en het Drents parlement. Het debat wordt gevoerd tussen inwoners onderling en met
woordvoerders vanuit de fracties. Statenleden gaan niet met elkaar in debat, maar gaan in gesprek
met inwoners. Het doel van Drenthe in debat is namelijk om zo zoveel mogelijk informatie uit de
samenleving op te halen.
In de Van Dale wordt debat omschreven als: ‘gedachtewisseling, bespreking van het voor en tegen’.
Het resultaat hiervan is niet noodzakelijkerwijs één winnaar of één uitkomst, de bespreking van voor
en tegen staat centraal. De uitkomst van ‘Drenthe in debat’ is dan ook: informatie en inzichten uit de
samenleving over een bepaald onderwerp en hieraan gerelateerde stellingen. Deze informatie
ondersteunt het Drents parlement op een later moment bij de besluitvorming.
In de externe communicatie rondom ‘Drenthe in debat’ is het van belang om helder te zijn richting de
inwoners over de uitkomst van ‘Drenthe in debat’, waartoe deze uitkomst dient en welke
besluitvorming (eventueel) op een ander moment bestuurlijk over het onderwerp voorligt. NB het GSvoorstel zelf is dus geen onderwerp van ‘Drenthe in debat’.
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Hierboven is beschreven dat het hoofddoel van de werkgroep is om een visie en instrumenten te
ontwikkelen welke er voor zorgen dat het Drents parlement dichterbij de samenleving komt te staan.
De doelstellingen van Drenthe in debat zijn dan ook:
• het ophalen van zoveel mogelijk informatie uit de samenleving;
• het bereiken van een zo groot mogelijk deel van de samenleving om zo;
• dichterbij de samenleving te komen te staan en de toegankelijkheid van en het inzicht in het
functioneren van het Drents Parlement te vergroten.
Onderwerpkeuze
PS kiezen een actueel onderwerp, waar zij binnen afzienbare tijd bestuurlijk over zullen besluiten. Met
betrekking tot het bepalen van een onderwerp voor ‘Drenthe in debat’ zal worden gezocht naar een
werkwijze waarbij zowel de fracties als de inwoners betrokken worden, bijvoorbeeld door middel van
het Drents panel.
De werkwijze rondom het kiezen van een onderwerp zal in overleg met de fracties ontwikkeld worden.
Gezien de korte termijn, wordt voor het eerste ‘Drenthe in debat’ op 11 april 2018 gekozen voor een
onderwerp passend bij de bouwsteen vrijetijdseconomie uit de omgevingsvisie. Dit is een actueel
thema waarover PS in september 2018 een besluit zullen nemen.
Organisatie en voorbereiding
De organisatie vindt plaats door de griffie in samenwerking met de ambtelijke dienst (inhoudelijk).
Per debat wordt een Statenlid tot dagvoorzitter benoemd, die ook vooraf al een expliciete rol bij het
uitnodigen van de inwoners heeft.
De fracties leveren een woordvoerder aan, deze zullen zorgvuldig worden voorbereid. De fracties
bereiden afzonderlijk een stelling voor die zij tijdens het debat willen voorleggen aan de inwoners.
Gedeputeerde Staten (GS) worden tijdig betrokken bij de organisatie van ‘Drenthe in debat’.
Het verloop van ‘Drenthe in debat’
Voorafgaand aan het debat vinden werkbezoeken plaats. Vervolgens wordt met inwoners en
Statenleden gegeten. De inwoners en deelnemers aan de werkbezoeken sluiten hier bij aan, maar
ook de inwoners die naar het debat komen; er vindt een algemene, brede uitnodiging plaats. Het eten
vindt aan het eind van de middag plaats, zodat het debat om 18:00 uur kan beginnen. Op die wijze
legt ‘Drenthe in debat’ geen beslag op de gehele avond, waardoor het aantrekkelijker wordt om deel te
nemen.
Het debat wordt geopend door de dagvoorzitter. Deze maakt ook duidelijk waartoe het debat dient en
welke plek de input uit het debat krijgt. Per fractie neemt in eerste instantie één woordvoerder deel
aan het debat. Terugkoppeling vindt plaats via de website, social media en per e-mail. Deze
terugkoppeling vindt zowel direct na het debat plaats door de voorzitter en via bovengenoemde
kanalen, als in de aanloop naar het bestuurlijk debat. De uitkomst van Drenthe in debat zal daarnaast
zichtbaar zijn in de bestuurlijke behandeling.

Advies
1. In te stemmen met het twee keer per jaar organiseren van ‘Drenthe in debat’.
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Beoogd effect
•
•
•
•

Het ophalen van zoveel mogelijk informatie uit de samenleving om zo, als Drents parlement, het
inzicht in de belangen van de inwoners te vergroten.
De samenleving uit te nodigen en aan het woord te laten om zo de toegankelijkheid van het
Drents parlement te vergroten en als Drents parlement dichterbij de samenleving komen te staan.
Het bereiken van een zo breed mogelijk deel van de samenleving.
Het vergroten van het inzicht in het functioneren van het Drents Parlement.

Argumenten
1. Het ophalen van zoveel mogelijk informatie uit de samenleving om zo, als Drents parlement, het
inzicht in de belangen van de inwoners te vergroten.
Met ‘Drenthe in debat’ komen informatie en inzichten uit de samenleving naar voren over een
bepaald onderwerp. Deze informatie ondersteunt het Drents parlement bij de latere
besluitvorming.
2. De samenleving uit te nodigen en aan het woord te laten om zo de toegankelijkheid van het
Drents parlement te vergroten en als Drents parlement dichterbij de samenleving komen te staan.
Door de inzet van een brede communicatiemix wordt aangesloten bij de belevingswereld van
inwoners. Op deze wijze wordt de samenleving expliciet en breed uitgenodigd om zich uit te
spreken over het onderwerp. Dit leidt ertoe dat de toegankelijkheid van het Drents parlement
wordt vergroot en het Drents parlement dichterbij de samenleving komt te staan. Uit de evaluatie
van de publiekscampagne blijkt als een brede communicatiemix wordt ingezet een representatieve
afspiegeling van alle Drentse inwoners, qua leeftijd en woongemeente, wordt bereikt. Oók die
gebieden waar mensen wonen die op afstand staan van de politiek.
3. Het bereiken van een zo groot mogelijk deel van de samenleving.
Bij de organisatie van ‘Drenthe in debat’ wordt gebruik gemaakt van een communicatiestrategie,
die er op gericht is om een zo breed mogelijke groep inwoners te bereiken. De gehanteerde
communicatiestrategie bij de campagne ‘mijn Drentse commissaris’ is in dit opzicht effectief
gebleken. Hierop wordt voortgebouwd.
4. Het vergroten het inzicht in het functioneren van het Drents Parlement.
Door bovengenoemde effecten van: zicht op de samenleving, het bereiken van een grotere
diverse groep inwoners en het vergroten van de toegankelijkheid, wordt het inzicht in het
functioneren van het Drents parlement vergroot.

Uitvoering
Tijdsplanning
Op 11 april vindt het eerste ‘Drenthe in debat’ plaats. Jaarlijks zal twee keer een ‘Drenthe in debat’
georganiseerd worden.
Financiën
De kosten op jaarbasis, uitgaande van het twee keer per jaar organiseren van ‘Drenthe in debat’ zijn
ongeveer € 15.000, vooralsnog te betalen vanuit de bestaande begroting.
Europese context
NVT
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Monitoring en evaluatie
Na het eerste ‘Drenthe in Debat’ wordt een evaluatie uitgevoerd ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van ‘Drenthe in debat’.
Extern betrokkenen
Inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties.
Communicatie
De evaluatie van de publiekscampagne ‘mijn Drentse commissaris’ laat zien dat de volgende drie
punten van positieve invloed zijn op het verkleinen van de afstand tussen politiek en samenleving:
1. aandacht besteden aan actualiteit/ actuele onderwerpen zodat transparant wordt gemaakt welke
onderwerpen worden behandeld en waar de provinciale politiek zich mee bezighoudt;
2. actief informeren. Breng informatie actief naar de inwoners via (digitale) media, zodat sprake is
van tweerichtingsverkeer, dit kan rechtstreeks en via geschreven en digitale media;
3. direct contact met inwoners. Het gaat hierbij om direct contact via gesprekken en social media.
Bij het bovenstaande is het van belang dat ook diegenen die doorgaans minder betrokken zijn bij de
politiek bereikt worden. De inzet van een communicatiemix bij de publiekscampagne heeft ertoe geleid
dat werd aangesloten bij de belevingswereld van inwoners. Uit de evaluatie van de publiekscampagne
blijkt dat als een brede communicatiemix wordt ingezet een representatieve afspiegeling van alle
Drentse inwoners, zowel qua leeftijd als woongemeente, wordt bereikt. Ook voor Drenthe in debat zal
een brede mix van communicatiemiddelen worden ingezet (o.a. via huis-aan-huis bladen, Twitter,
Facebook en de website van het Drents parlement.
Goede terugkoppeling zowel direct na ‘Drenthe in debat’ als in de aanloop naar en bij de bestuurlijke
behandeling is een voorwaarde in de communicatie rond Drenthe in debat.

Assen, 4 december 2017
Kenmerk: 49/SG/201703042

Provinciale Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, 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 4 december 2017,
kenmerk 49/SG/201703042;

BESLUITEN:

in te stemmen met het twee keer per jaar organiseren van ‘Drenthe in debat’.

Assen, 7 februari 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

