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Inleiding

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Door het 
vaststellen mandateren PS het onderzoek dat de griffie uitvoert in opdracht van PS. Het 
onderzoek ondersteunt het Drents parlement bij het uitvoeren van de 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Zo verbetert het onderzoek de 
informatie- en beoordelingspositie van PS. In samenwerking met de Commissie van Onderzoek 
heeft de Statengriffie het onderzoeksprogramma voor 2022 voorbereid. Deze werkwijze is 
vastgelegd in het onderzoeksprotocol (Statenstuk 2015-670).  
Het onderzoeksprogramma is een dynamisch document; tijdens de looptijd in 2022 kan de 
Commissie van Onderzoek, bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen, wijzigingen aanbrengen in 
het programma. Daarnaast hebben fracties de mogelijkheid om een verzoek tot een (kort) 
onderzoek in te dienen. De Statenonderzoekers kunnen gedurende het jaar op verschillende 
manieren voor PS flexibel inspringen op actuele thema’s die relevant zijn voor PS. Een overzicht 
van de soorten rapportages en ondersteuning is in postervorm bijgevoegd als bijlage.  

Onderzoeksthema’s in 2022  

Om te komen tot de onderzoeksthema’s voor 2022 heeft de Commissie van Onderzoek input 
opgehaald vanuit de fracties. De Commissie van Onderzoek heeft vervolgens een evenwichtig 
conceptprogramma opgesteld. 
Op basis van deze input is door de Statenonderzoekers een aantal wijzigingen doorgevoerd in 
de onderzoeksthema’s ten opzichte van 2021. Concreet is er aan thema 2 het onderwerp 
“natuur” toegevoegd. De thema’s 3 en 4 zijn uitgebreid met “wonen” en “ruimtegebruik. Deze 
thema’s sluiten nauw aan bij actuele vraagstukken in Drenthe.  
Net als in 2021 stelt de Commissie van Onderzoek voor komend jaar in te zetten op de 
versterking van de controlerende taak van PS en kennisverbreding en -verdieping.  
Het onderzoekprogramma kent traditiegetrouw ook inwonerspeilingen. Nu de uitbreiding van 
het Drents Panel in de eerste helft van 2022 wordt afgerond verwacht de Commissie van 
Onderzoek het instrument inwonerspeilingen intensiever in te zetten. 
Het onderzoek focust zich in 2022 op de volgende voor PS relevante beleidsthema’s:  
1. Samenleving en bestuur  
2. Klimaat, natuur, landschap en energie  
3. Wonen, ruimtegebruik en mobiliteit 
4. Regionale economie  
 
De Commissie van Onderzoek voorziet in 2022 in elk geval binnen deze actuele en prioritaire 
thema’s ondersteuning van de onderzoekers voor de Staten door middel van de verschillende 
onderzoeksproducten die in het programma worden aangegeven.  
 
Naast de vier thema’s zullen in 2022 ook de reguliere, jaarlijks terugkerende 
onderzoeksproducten zoals oplegnotities bij beleidsstukken en de P&C documenten verschijnen 
en worden werkgroepen en commissies inhoudelijk ondersteund door de Statenonderzoekers. 
 
Bijgaand advies wordt u voorgelegd door de Commissie van Onderzoek. Waar nodig geeft de 
(vice)voorzitter van de Commissie van Onderzoek ter vergadering een toelichting. 
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Advies 

Vaststellen Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2022. 

Beoogd effect 

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

• De informatie- en beoordelingspositie 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 202. Prioriteiten kunnen worden gesteld ten aanzien van 
de thema’s waarop onderzoek plaatsvindt en het type onderzoek dat wordt uitgevoerd. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Provinciale Staten op 2 februari 2022 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

1. Onderzoeksprogramma 2022 
2. Overzicht rapportages en onderzoeksproducten (postervorm) 
 
 
 
Assen, 12 januari 2022 
Kenmerk: 4/SG/202200161 
 
 
Commissie van Onderzoek, 
 
 
de heer H.R. Nijmeijer, voorzitter  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de Commissie van Onderzoek van 12 januari 2022, kenmerk 
4/SG/202200161; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. Het Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2022 vast te stellen. 

 
 
 
Assen, 2 februari 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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1. INLEIDING 

Het Drents Parlement beschikt sinds 2011 over eigen onderzoekers, vallend onder de Statengriffie. 
De Staten beschikken daarmee over een uniek instrument ter bevordering van de beoordelings- en 
informatiepositie en kennisverbreding van Provinciale Staten. Aan de basis van het 
onderzoeksprogramma staat het ‘Onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe’ (Statenstuk 2015-
670). Hierin is onder andere vastgelegd hoe het onderzoek op een objectieve en betrouwbare wijze 
(waardenpluriform) wordt uitgevoerd.  
 
Om richting te geven aan het onderzoek stellen Provinciale Staten jaarlijks een 
onderzoeksprogramma vast. De Commissie van Onderzoek, waarin elke fractie is vertegenwoordigd, 
biedt dit onderzoeksprogramma 2022 ter vaststelling aan. Door middel van o.a. (opleg)notities, 
inwonerspeilingen, workshops en Statenontmoetingen helpt het onderzoek binnen de Statengriffie het 
Drents Parlement verder en versterkt het de Staten in hun volksvertegenwoordigende rol.  
 
Net als vorig jaar worden de onderzoeken vanuit een thematische aanpak benaderd. Bij de keuze 
voor de thema’s heeft de Commissie gekeken naar actuele (landelijke) ontwikkelingen, welke in 2022 
een rol gaan spelen voor het Drents Parlement. De volgende thema’s zijn gekozen:  
• Samenleving en bestuur 
• Klimaat, natuur, landschap en energie 
• Wonen, ruimtegebruik en mobiliteit 
• Regionale economie 
 
Binnen de thema’s wordt extra aandacht besteed aan het verbreden en verdiepen van de kennis van 
Statenleden ten behoeve van hun statenwerk. Door middel van het organiseren van 
statenontmoetingen, workshops en masterclasses wordt deze kennis aangeboden. Ook is er in de 
onderzoeksproducten, naast de volksvertegenwoordigende rol van de Staten, aandacht voor de 
kaderstellende en controlerende rol van de Staten vanuit de gedachte van het creëren van macht en 
tegenmacht, dat wil zeggen checks en balances, in de provinciale democratie.  
 
Het onderzoeksprogramma is dynamisch; tijdens de looptijd in 2022 kan de Commissie van 
Onderzoek, bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen, wijzigingen aanbrengen in het programma.  
Het onderzoeksprogramma bestaat uit een zogenaamde ‘vaste’ en ‘flexibele’ onderzoeksruimte. De 
vaste onderzoeksruimte is gereserveerd voor jaarlijks terugkerende onderzoeksproducten zoals 
oplegnotities bij de Planning & Control documenten, het opstellen van oplegnotities en/of 
feitenoverzichten bij strategische beleidsstukken. Met het oog op de voorbereiding van de 
verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023 is vanaf het vierde kwartaal van 2022 in dit 
onderzoeksprogramma ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van specifieke producten zoals het 
inwerkprogramma voor Statenleden, stemwijzers etc. 
 
Gedurende het jaar kunnen bepaalde onderwerpen actueel worden, waarvoor (aanvullend) onderzoek 
nodig is. Daarnaast hebben fracties de mogelijkheid om een verzoek tot een kort onderzoek, in de 
vorm van een flexnotitie, in te dienen. Dit onderzoek dient ten goede te komen aan alle fractie en 
wordt derhalve ook breed gedeeld. Hiervoor is de flexibele ruimte gereserveerd. De Commissie van 
Onderzoek besluit over de invulling van de flexibele ruimte. 

Onderzoeken Rekenkamer 
Provinciale Staten worden in hun werk ook gesteund door het onderzoekswerk van de Noordelijke 
Rekenkamer (NRK). De NRK doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
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en rechtmatigheid van provinciaal beleid voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. In de 
programmering van het huidige onderzoeksprogramma wordt rekening gehouden met de 
onderzoeksplannen van de NRK. 

Leeswijzer 
Dit document is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
• in hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de lopende projecten vanuit 2021 gegeven;  
• in hoofdstuk 3 worden de onderzoeksaccenten, -thema’s en -producten van 2022 toegelicht;  
• in hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de voorziene onderzoeksproducten van 2022 en  
• in hoofdstuk 5 worden de geraamde kosten van het onderzoeksbudget weergegeven. 

2. DOORLOPENDE PROJECTEN VANUIT 2021 

PS hebben het vorige onderzoeksprogramma in het najaar van 2020 vastgesteld op het moment dat 
de verwachting was dat de coronamaatregelen gaandeweg 2021 zouden kunnen worden losgelaten. 
Met de invoering van een strikte lockdown en avondklok in januari 2021 bleek de werkelijkheid anders. 
Dit betekende dat het onderzoek voor Provinciale Staten gedeeltelijk op andere wijze is ingevuld: 
sommige bijeenkomsten konden niet worden georganiseerd of moesten in afgeslankte vorm digitaal 
plaatsvinden. Gedurende het jaar hebben de Staten oplegnotities ontvangen, (digitale) evenementen 
en inspirerende sessies bijgewoond die werden georganiseerd door de Statenonderzoekers. Dit heeft 
de informatiepositie van PS versterkt en geleid tot extra aandacht en waardering voor de 
kaderstellende en controlerende rol van de Staten. Hieronder vindt u een kort overzicht van projecten 
die in 2021 zijn opgestart en doorlopen in 2022.  

Samenleving 
De Staten hebben in 2018 geconstateerd dat een steeds groter wordende groep mensen op afstand 
staat van politiek en bestuur. Het gaat om groepen inwoners die weinig of geen vertrouwen in de 
overheid en de politiek hebben, ze voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd. Dit heeft gevolgen 
voor de legitimiteit van de politiek. Op initiatief van de werkgroep Veranderende Samenleving worden 
voor de Staten drie producten in samenwerking met de onderzoekers voorbereid:  
• Ontwikkeling van een gezamenlijk (PS en GS) beleidskader burgerparticipatie provincie Drenthe. 

De Staten nemen hiervoor het initiatief onder de noemer ‘Verbindend Besturen’. Op 26 november 
2021 heeft de werkconferentie ‘Verbindend Besturen’ plaatsgevonden, waarin PS, GS en de 
ambtelijke organisatie samen de contouren van verbindend besturen hebben verkend in aanloop 
naar gezamenlijke uitgangspunten voor het provinciaal bestuur (PS en GS).  

• Notitie (vernieuwend) raadgevend referendum. Via het agenderingsrecht heeft een groep 
inwoners van Drenthe in de PS vergadering van 7 juli 2021 aandacht gevraagd voor het 
(vernieuwend) raadgevend referendum in Drenthe. De werkgroep veranderende samenleving is 
voor de Staten een verkennende notitie aan het voorbereiden. 

• Het experiment ‘Drenthe aan zet’ is het experiment van de Staten op het gebied van verbindend 
besturen. Met dit experiment creëert PS de ruimte om op kleine schaal te oefenen in het 
verbinden met groepen op afstand. Het experiment is in 2021 intern voorbereid. 

Bestuur 
In 2021 heeft de werkgroep Programmabegroting met resultaat gewerkt aan beter leesbare financiële 
stukken, zoals actualisaties en de begroting. De werkgroep heeft in twee workshops waardevolle 
inzichten opgedaan over hoe PS hun kaderstellende en controlerende rol kunnen verstevigen. Op 
verzoek van de werkgroep zullen bij grote maatschappelijke beleidsthema’s in 2022 
uitgangspuntennotities verschijnen, zodat het debat in PS vroegtijdig tot stand komt.  
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Mobiliteit 
De Commissie van Onderzoek heeft in 2021 een verkenning uitgevoerd om antwoord te geven op de 
vraag hoe PS de Regeling grote projecten (Statenstuk 2015-670) kunnen inzetten voor een betere 
informatie- en beoordelingspositie. De Commissie van Onderzoek (CvO) heeft geconcludeerd dat de 
regeling is toe te passen op het infrastructuurproject ‘N34 gedeeltelijke verdubbeling en aanpak van 
het verkeersplein Gieten’. De regeling biedt PS de kans informatievoorziening naar eigen wens in te 
richten en de controlepositie op langjarige projecten te versterken. De CvO zal in 2022 een voorstel 
aan PS doen toekomen. 

Drents Panel 
Het Drents Panel wordt in 2022 verder aangevuld en is naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2022 compleet. Dat betekent dat het panel dusdanig vernieuwd is dat het uit alle Drentse gemeentes 
nieuwe leden heeft. Daardoor kan er nauwkeuriger en betrouwbaarder onderzoek worden gedaan 
waarbij resultaten per gemeente kunnen worden uitgesplitst. Het totale panel bestaat dan naar 
verwachting uit ongeveer 9000 leden.  
 
In dit onderzoeksprogramma wordt voorgesteld drie peilingen te houden vanuit het Drents Parlement. 
Allereerst wordt er naar aanleiding van het nieuwe ‘participatiekader’ een inwonersonderzoek gedaan. 
Daarin wordt om de input van inwoners gevraagd aangaande de verbinding tussen provinciaal bestuur 
en samenleving. Ten tweede wordt in het kader van het onderzoek ‘economie en samenleving’ een 
peiling gehouden onder de inwoners van Drenthe. Tot slot wordt er ruimte gecreëerd voor een nader 
te bepalen peiling over een actueel of dringend onderwerp. 

3. ONDERZOEKSTHEMA’S 2022 

Thema’s 
Door het onderzoeksprogramma te thematiseren ontstaat er focus in het onderzoeksprogramma. 
Onderzoeksproducten zoals de statenontmoetingen en panelpeilingen passen doorgaans binnen deze 
prioritaire thema’s. Het onderzoeksprogramma 2022 is na input van de fracties bijgesteld ten opzichte 
van 2020/2021. De krapte op de woningmarkt, de stijgende woningprijzen en het ontbreken van 
woningen voor bepaalde groepen (o.a. starters op de woningmarkt en langer thuiswonende senioren) 
hebben een negatieve impact op de Drentse samenleving. PS zien een rol voor de provincie om deze 
problematiek aan te pakken. Het (indirect) stimuleren van woningbouw raakt ook aan andere 
verantwoordelijkheden die PS dragen voor de inrichting van de ruimte en de zorg voor regionale 
mobiliteit. Daarom worden de onderwerpen wonen, ruimtegebruik en mobiliteit samenhangend als één 
thema opgenomen in het onderzoeksprogramma. Thema 2 wordt uitgebreid met Natuur vanwege de 
relatie met landschap. 
De vier onderzoeksthema’s zijn: 
1. Samenleving en bestuur 
2. Klimaat, natuur, landschap en energie 
3. Wonen, ruimtegebruik en mobiliteit 
4. Regionale economie  

Accenten 
Naast de keuze voor een thematische aanpak zijn in het onderzoeksprogramma 2022 ook enkele 
extra accenten gelegd. Deze zijn hieronder beschreven. 
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Gevolgen van de coronacrises 
Binnen de thema's en onderzoeken zal daar waar mogelijk extra aandacht zijn voor de gevolgen van 
de coronacrisis. Dat betekent voor sommige onderzoeken dat zij een aparte toelichting krijgen waarin 
de gevolgen van de coronacrisis voor dat onderwerp worden uiteengezet.  

Kennisverbreding en -verdieping 
Een van de zeven taken van de Statenonderzoekers (zie Statenstuk 2011-465) is ‘verbreding, 
verdieping, borging en overdracht van voor Provinciale Staten relevante kennis’. Ook in 2022 zal het 
onderzoek voor Provinciale Staten steviger inzetten op kennisverbreding en -verdieping. Een goede 
kennisbasis versterkt de informatie- en beoordelingspositie van de Staten in het debat. Dit wordt onder 
andere gedaan door binnen de thema’s ook dieper in te gaan op de achtergrond van een onderwerp. 
Ter illustratie: bij onderzoek onder het thema ‘regionale economie’, wordt er naast het inhoudelijke 
beantwoorden van de onderzoeksvraag ook nader ingegaan op verdieping van kennis over 
verschillende economische systemen en de economische theorie achter een verschijnsel. Ook wordt 
de kennisverbreding en –verdieping gekoppeld aan actuele of verwachte toekomstige ontwikkelingen 
in Drenthe.  

Kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten versterken 
De afgelopen jaren hebben Statenleden in verschillende debatten in Provinciale Staten en 
Statencommissies stilgestaan bij versterking van de kaderstellende en controlerende rol van 
Provinciale Staten. Een voorbeeld was de behandeling van de voorjaarsnota 2021. PS hebben de 
motie M 2021-29 aangenomen, waarin zij uitspreken dat de voorjaarsnota 2022 een meer 
richtinggevend ambitiedocument moet worden. In 2022 worden ook rapporten van de NRK in PS 
behandeld waarin de NRK aanbevelingen aan PS en GS doet die om een nadere implementatie 
vragen. Om de voortgang van de aanbevelingen van de NRK sinds 2019 te monitoren zal in 2022 een 
voortgangsmeter verschijnen. In oplegnotities zal extra aandacht zijn voor (de versterking van) de 
kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten. Ook zal een explorerende kosten-baten 
analyse over een nader te bepalen onderwerp worden uitgevoerd. De nadere opzet en invulling van 
deze kosten-baten analyse vindt in overleg met de Commissie van Onderzoek plaats.  
 
De Commissie van Onderzoek heeft voor de uitwerking van de thema’s en de invulling van het 
onderzoeksprogramma input opgehaald vanuit de fracties. De uitwerking van de vier thema’s wordt 
hieronder nader toegelicht.  

THEMA 1. SAMENLEVING EN BESTUUR 

Binnen het thema samenleving en bestuur wordt, in lijn met afgelopen jaren, ingezet op het verder 
ontwikkelen van de onderwerpen ‘veranderende samenleving’ en ‘versteviging van de eigen rollen van 
het Drents Parlement’. 

Veranderende Samenleving  
In 2022 zullen de drie producten opgeleverd worden die in voorbereiding zijn (zie ook doorlopende 
projecten, pagina 2). 
• Gezamenlijk beleidskader burgerparticipatie provincie Drenthe: De statenwerkgroep 

Veranderende Samenleving heeft n.a.v. onderzoek door de NRK (Ruimte voor inbreng, Statenstuk 
2021-3) van PS de opdracht gekregen om een ‘beleidskader burgerparticipatie provincie Drenthe’ 
te ontwikkelen. Nadat PS en GS uitgangspunten van verbindend besturen hebben geformuleerd 
zal er, in samenwerking met GS, een overzicht worden gemaakt van bestaande instrumenten en 
initiatieven van zowel de GS als PS zijde. Om het gezamenlijke beleidskader niet ‘top-down’ te 
ontwikkelen wordt een inwonersonderzoek uitgevoerd, waarin o.a. het Drents Panel wordt 
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bevraagd over ‘verbindend besturen’: hoe denken inwoners dat de verbinding met het provinciaal 
bestuur versterkt kan worden?  

 
• Notitie (vernieuwend) raadgevend referendum: de werkgroep veranderende samenleving is voor 

de Staten een verkennende notitie aan het voorbereiden. Deze zal naar verwachting begin 2022 
in PS komen. 

 
• Het experiment ‘Drenthe aan zet’: in samenwerking met Studio Vers Bestuur is in 2021 Drenthe 

aan zet intern voorbereid. Het Drents Parlement zal wanneer de coronasituatie het toelaat in drie 
Drentse plaatsen aan de slag gaan met inwoners. Er zal ook een vervolg plaatsvinden op de 
communicatietraining die aangeboden is op 17 november 2021 over o.a. luisteren en 
lichaamstaal. In het experiment Drenthe aan zet gaat het Drents Parlement samen met inwoners 
op zoek naar de energie in de samenleving en wordt gekeken op welke manier de overheid kan 
aansluiten. Hoe verandert de rol van de volksvertegenwoordigers dan? In het experiment staat het 
leren voor de volksvertegenwoordiging centraal, maar ook lokale partners en inwoners zullen hun 
‘naoberschap’ in dit proces versterken. Het Drents Parlement faciliteert per locatie het proces en 
draagt hiervoor de kosten. Ondersteunend aan dit traject is een lerende evaluatie gedurende het 
proces en zullen na afloop in een eindproduct de inzichten gedeeld worden. 

Vervolg bevoegdheden en beleidsruimte Provinciale Staten: “De Staten aan zet” 
Een ander aspect van het thema Samenleving en Bestuur gaat over de eigen bestuurlijke positie van 
de Staten. Er zal een vervolg komen op de workshop van 17 november 2021, die ging over het 
gebruik van de vernieuwde instrumenten van Provinciale Staten met het oog op de actualisatie van 
het Reglement van Orde (RvO) dat per 1 januari 2022 van kracht is. Een vervolg op deze workshop 
zal plaatsvinden in juni 2022. Dan staan de ervaringen van de Statenleden met het vernieuwde RvO 
centraal.  

THEMA 2. KLIMAAT, NATUUR, LANDSCHAP EN ENERGIE 

Klimaat, natuur, landschap en energie blijven actuele thema’s voor Provinciale Staten.  
 
Naar verwachting zal in 2022 de Drentse Bomen- en Bossenstrategie verschijnen. Hierbij zal een 
feitenoverzicht verschijnen om de Staten te voorzien van informatie over het Drentse bosareaal. 
 
Een langlopend onderwerp dat actueel is en naar verwachting de komende jaren ook zal blijven, is het 
stikstofdossier. Vanuit GS zijn er het afgelopen jaar plannen gemaakt om de stikstofdepositie in o.a. 
natuurgebieden in Drenthe te verminderen en verder in kaart te brengen. Op dit dossier ontvangen PS  
een actueel feitenoverzicht. Mogelijk zal naar wens van PS een Statenontmoeting over dit onderwerp 
worden georganiseerd.  

THEMA 3. WONEN, RUIMTEGEBRUIK EN MOBILITEIT 

De woningnood in Nederland is groot en gaat aan Drenthe niet voorbij. De actualiteit rechtvaardigt een 
analyse van hoe er in Drenthe bij provincie en gemeenten wordt omgegaan met het woonbeleid. De 
woningbouwopgave is door presentatie van het Deltaplan van het Noorden ook als onderdeel 
ingebracht in de formatieonderhandelingen. Het Deltaplan presenteert hoe de noordelijke provincies 
bereikbaarder kunnen worden door aanleg/versnelling van spoorwegen en hoe de provincies met 
forse woningbouw een alternatief kunnen bieden voor de bestaande woningnood. Voor het onderwerp 
Wonen zal in 2022 een Statenontmoeting worden georganiseerd. 
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De provincie heeft tegelijk een belangrijke taak als het gaat om ruimtegebruik. Steeds duidelijker wordt 
dat provincies deze taak stevig zullen moeten oppakken om de ruimtevraag van woongebieden, 
infrastructuur, natuur, landbouw en bedrijven te faciliteren en te combineren. Onlangs adviseerde de 
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in haar rapport ‘Geef richting, geef ruimte!’ (november 
2021) het kabinet meer nationale regie te voeren en te investeren in de uitvoeringskracht van 
regionale overheden als het gaat om de ruimtelijke opgaven. 
 
De derde pijler onder dit thema is mobiliteit. Provinciale Staten zien het belang van goede 
infrastructuur zodat Drenten zo prettig mogelijk kunnen reizen. In 2022 loopt in opdracht van PS een 
studie (Milieueffectenrapportage) om verschillende alternatieven in de mogelijke verdubbeling van de 
N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten te onderzoeken. De Commissie van Onderzoek heeft 
in 2021 onderzocht en geconcludeerd dat dit langjarige project na de keuze van het alternatief, in 
aanmerking komt voor inzet van de PS-regeling Grote Projecten (2015-670). Met inzet van de regeling 
kunnen PS kaderstelling en controle naar wens (in meerdere Statenperiodes) optimaliseren. De 
Commissie van Onderzoek komt in 2022 met een uitgewerkt voorstel naar PS voor besluitvorming. 

THEMA 4. REGIONALE ECONOMIE  

In dit onderzoekprogramma (2022) is ervoor gekozen om dit thema te verbreden zodat de Staten in 
staat worden gesteld om vanuit een breder perspectief te kijken. Dat wil zeggen, de blik wordt 
verruimd naar de economie in z’n algemeenheid en hoe deze zich verhoudt tot Drenthe. Een 
onderwerp als ‘circulaire economie’ kan dan worden ingestoken op hoger niveau (wat is het, welke 
definities hanteren we doorgaans, hoe werkt het in de praktijk in bijvoorbeeld andere regio’s), om 
vervolgens die kennis toe te passen op Drenthe.  

Economie en samenleving 
In het licht van de coronacrisis en de gevolgen van o.a. de klimaatverandering en stikstofcrisis is het 
onderwerp ‘economie en samenleving’ actueel. Op dit moment is het provinciale beleid op deze 
ontwikkelingen vrij sectoraal ingestoken. In de commissies en Staten hebben fracties aangegeven dat 
zij meer kennis en inzicht willen hebben over hoe deze ontwikkelingen met elkaar samenhangen en 
wat dit betekent voor de Drentse economie en samenleving nu en in de toekomst.  
 
Ter voorbereiding op een Statenontmoeting rond dit thema vindt een nog nader in te vullen onderzoek  
naar de huidige Drentse economie en samenleving plaats en de toekomstverwachtingen. Dit 
onderzoek wordt mogelijk (deels) uitbesteed. Ook zal een peiling onder het vernieuwde Drents Panel 
over dit onderwerp plaatsvinden waarin onderzocht wordt hoe Drenten deelnemen aan de economie, 
wat de gevolgen zijn van economische ontwikkelingen en wat zij vinden van economisch beleid dat de 
Provincie maakt. 
 
Het doel is om voor de Staten inzicht te verschaffen in kansen en mogelijkheden voor de Drentse 
economie en samenleving in 2022 en verder. 

STATENVERKIEZINGEN 2023 

In maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Vanuit de Statengriffie zijn 
inmiddels de eerste voorbereidingen gestart. Vanaf het vierde kwartaal 2022 start ook de 
voorbereiding van het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden en de ontwikkeling van 
producten, zoals stemwijzers en eventuele peilingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de brede 
kennis en vaardigheden van de Statenonderzoekers. 
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4. JAAROVERZICHT ONDERZOEKSPRODUCTEN 2022 

Het onderzoeksprogramma resulteert in een lange lijst producten die gedurende het jaar worden 
opgeleverd. De producten stellen PS in staat haar drie kerntaken beter uit te voeren. In de loop van 
2022 kan het onderzoeksprogramma, in overleg met de Commissie van Onderzoek, gewijzigd of 
aangevuld worden. Reguliere ondersteuning van Statenwerkgroepen is niet in dit overzicht 
opgenomen.  

Concept groslijst (reguliere) onderzoeksproducten 

Kwar-
taal 

Product Onderwerp  

1 Peiling Drents Panel Economie en Samenleving 

Peiling Drents Panel Inwonersonderzoek ‘Verbindend Besturen’ 

Voortgangsmeter  Monitoring aanbevelingen Noordelijke 
Rekenkamer  

Oplegnotities bij GS-stukken Onderwijs en arbeidsmarkt 

Verkennende notitie (vernieuwend) raadgevend referendum 

Statenstuk Voorstel voor inzet PS-regeling Grote Projecten 
bij gedeeltelijke verdubbeling N34. 

2 Oplegnotitie bij P&C stukken Jaarrekening 2021 

Oplegnotitie bij P&C stukken Voorjaarsnota 2022 

Oplegnotitie bij GS-stukken Nader te bepalen 

Workshop  Staten aan zet, ervaring met het Reglement van 
Orde 

Statenontmoeting Wonen 

Economie en samenleving Onderzoek  

Nader te bepalen Verkennende kosten-batenanalyse 

Feitenoverzicht Drentse bosareaal 

Feitenoverzicht  Stikstof 

3 Peiling Drents Panel Nader te bepalen 

Statenontmoeting  Stikstof of economie/ samenleving 

Oplegnotitie bij GS-stukken Provinciale Omgevingsverordening 2022 
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4 Conclusies experiment en 
aanbevelingen volgende statenperiode 

Verdiepend experiment ‘Visie veranderende 
samenleving 

Oplegnotitie bij P&C stukken Begroting 2023 

Onderzoeksproduct bij verkiezingen Nader te bepalen 

5. ONDERZOEKSBUDGET 

Het onderzoeksbudget (€ 81.000) wordt in overleg met de Commissie van Onderzoek ingezet voor 
extern onderzoek binnen de geprioriteerde thema’s en advisering en inhuur van sprekers bij 
bijvoorbeeld masterclasses of Statenontmoetingen. Daarnaast wordt de instandhouding 
(beheerskosten) van het Drents panel uit het onderzoeksbudget betaald.  
Van de tot nu toe voorziene kosten wordt hieronder per kostenpost een inschatting van de kosten 
weergegeven.  

Onderzoeksproduct  Schatting kosten 

Statenontmoetingen, Masterclasses, workshops, werkbezoeken en 
andere bijeenkomsten 

€ 15.000 

Drents Panel (beheer- en onderhoudskosten) € 11.000 

Extern onderzoek ‘economie en samenleving’  € 15.000 

Experiment Veranderende samenleving € 30.000 

Uitbesteding kosten-batenanalyse over nader te bepalen onderwerp € 10.000 

Verkiezingen  p.m.  

Totaal € 81.000 

 



 

 
Onderzoeksproducten Drents parlement 
 
 

 
Opleg 
notitie 

 

 Aanvulling vanuit de rol van PS bij GS-stukken 
 
Beschouwend en analyserend van aard 
 
Intern gebruik naar eigen inzicht bij 
besluitvorming  

 In het 
onderzoeks-
programma  

       

Feiten 
overzicht 

 
 
 

Handzaam (chronologisch) overzicht van feiten 
met betrekking tot provinciaal beleid 
 
Mogelijk gebruik van externe bronnen 
Beschrijvend van aard 
 
Intern gebruik naar eigen inzicht  

 In het 
onderzoeks-
programma  

       

Inwoners 
peiling 

 
Drents 
panel 

 Instrument bij uitstek geschikt voor 
onderwerpen waarbij PS inzicht willen krijgen 
in de mening van de Drentse bevolking 
 
Het instrument kan ook in combinatie met 
andere instrumenten worden gebruikt, 
bijvoorbeeld de Statenontmoeting  
 
Het panel wordt in 2021 fors uitgebreid om de 
Drentse samenleving breed te kunnen 
bevragen 
 
De rapportages zijn openbaar 

 Onderwerpen 
van Drents 
panelonderzoek 
worden 
vastgesteld in 
onderzoeks-
programma of in 
samenspraak 
met CvO 
gekozen, om in 
te kunnen haken 
op de actualiteit 

       

Flex 
notitie 

 Vraag van een fractie, die ook relevant is voor 
alle andere fracties, direct aan de griffie die 
met kort onderzoek beantwoord kan worden 
 
Vraag en beantwoording beschikbaar voor alle 
fracties 

 In beginsel geen 
rol voor de 
Commissie van 
Onderzoek 

       

Beleids 
onderzoek 

 Breed onderzoeksproduct dat PS ondersteunt 
in hun verschillende rollen 
 
Bijvoorbeeld evaluatieonderzoek of 
draagvlakonderzoek 
 
Onderzoeksrapportages zijn openbaar 

 Via het 
onderzoekspro-
gramma 
 
CvO accordeert 
onderzoeks-
voorstel  

 
 

Staten 
ontmoeting 

 Ontmoeting tussen Statenleden en inwoners, 
maatschappelijke instellingen, experts en/of 
wetenschappers 
 
Met behulp van externe sprekers kunnen PS 
een bepaald actueel onderwerp verkennen of 
uitdiepen 

 Commissie van 
Onderzoek stelt 
het programma 
vast 

       

Kennis 
bijeen 
komst 

 Het doel van een kennisbijeenkomst is om de 
Staten te voorzien van nadere inzichten op een 
bepaald terrein 
 
De bijeenkomst kan verschillende vormen 
hebben, zoals een masterclass of workshop 

 De Commissie 
van Onderzoek 
bepaalt de 
thema’s 

 

Wat? CvO? 

Wat? CvO? 

Wat? CvO? 

Wat? 

Wat? 

CvO? 

CvO? 

Wat? 

Wat? 

CvO? 

CvO? 
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