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Inleiding

Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol stellen Provinciale Staten (PS) jaarlijks het onderzoeks-

programma vast en mandateren op deze wijze het in opdracht van PS uit te voeren onderzoek. Het 

onderzoek ondersteunt het Drents parlement bij het uitvoeren van de volksvertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende rol. In samenwerking met de Commissie van Onderzoek heeft de 

Statengriffie het onderzoeksprogramma voor 2017 voorbereid, welke nu voorligt.  

 

Het onderzoeksprogramma is een dynamisch document; tijdens de looptijd in 2017 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 de vorm van 

een flexnotitie, in te dienen. 

 

Nieuwe insteek 

In de afgelopen jaren zijn de onderzoeksprogramma’s opgesteld aan de hand van te behandelen 

stukken en thema’s. Uit de evaluatie van de onderzoeksfunctie in 2014 (Statenstuk 2014-622) kwam 

onder andere naar voren, dat er onder Statenleden behoefte bestond aan het oppakken van en 

verdieping geven aan actuele thema’s buiten de politieke agenda van Gedeputeerde Staten (GS) om. 

Hier is in 2015 en 2016 een begin mee gemaakt, bijvoorbeeld met de Statenontmoeting Drenthe en 

Krimp en de introductie van nieuwe onderzoeksproducten; Statenmemo’s voor het vastleggen van 

bevindingen uit Statenontmoetingen en het feitenoverzicht.  

 

Het onderzoeksprogramma voor 2017 bouwt hier verder op voort en kent daarom ten opzichte van de 

afgelopen jaren een nieuwe insteek. Er wordt door middel van drie thema’s een prioritering en 

verdieping in het onderzoek aangebracht. Het betreft de thema’s: de veranderende samenleving en de 

rol van de volksvertegenwoordiging; ruimtelijke ordening en mobiliteit; en leefbaarheid en regionale 

economie.  

 

De drie thema’s zijn afgeleid uit actuele politieke onderwerpen, de voorjaarsnota en onderwerpen die 

bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen bij Statenontmoetingen of werkbezoeken. De thema’s vormen 

de rode draad in het onderzoek van 2017. Zo worden onder andere onderzoeksproducten als het 

Drents panel onderzoek en Statenontmoetingen ingestoken vanuit deze thema’s. Daarnaast wordt ter 

verdieping per thema, in samenwerking met de Commissie van Onderzoek, een ‘kennisbank’ 

ontwikkeld. Dit zijn digitale bibliotheken waarin actuele informatie wordt bijgehouden.  

 

Naast de thema’s zullen in 2017 ook de reguliere, jaarlijks terugkerende onderzoeksproducten zoals 

oplegnotities bij beleidsstukken, de P&C documenten en rapporten van de Noordelijke Rekenkamer 

(NRK) verschijnen.  

 

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.  

 

Advies 

Vaststellen Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2017 
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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 2017. Prioriteiten kunnen worden gesteld ten aanzien van de thema’s waarop 

onderzoek plaatsvindt en het type onderzoek dat wordt uitgevoerd. 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Januari 2017 t/m december 2017  

Financiën 

Provinciale Staten hebben jaarlijks onderzoeksbudget beschikbaar. Dit wordt ingezet ten behoeve van 

het uitbesteden van onderzoek en de inhuur van specialistische kennis. 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 

De Europese context valt met name onder het thema leefbaarheid en regionale economie.    

Monitoring en evaluatie 

Het beheer van het onderzoeksprogramma en de bijsturing op het onderzoeksprogramma wordt 

uitgevoerd door de Commissie van Onderzoek.  

Extern betrokkenen 

N.v.t. 

Communicatie 

N.v.t. 

Bijlagen 

1. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2017  
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Assen, 16 november 2016 

Kenmerk: 46/SG/201602684 

De Commissie van Onderzoek 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 de Commissie van Onderzoek van 16 november 2016, kenmerk 

46/SG/201602684; 

BESLUITEN: 

Het Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2017 vast te stellen. 

Assen, 1 februari 2017 

Provinciale Staten voornoemd, 

, griffier , voorzitter 
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1. Inleiding

Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol stellen Provinciale Staten (PS) jaarlijks het 

onderzoeksprogramma 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 onderliggend 

onderzoeksprogramma voorbereid. Het onderzoeksprogramma is een dynamisch document; tijdens 

de looptijd in 2017 kan de Commissie van Onderzoek, bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen, 

wijzigingen aanbrengen in het programma. Het onderzoeksprotocol en de daarin geformuleerde 

onderzoekstaken vormen de basis voor het onderzoeksprogramma (zie bijlage 1).    

Korte terugblik op 2016 

In 2016 is een groot aantal beleidsstukken door PS vastgesteld waar, op basis van het 

onderzoeksprogramma van 2016, oplegnotities bij zijn opgesteld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de 

Visie op krimp en leefbaarheid, de Economische koers, de Investeringsagenda en de Cultuurnota. 

Daarnaast zijn de Statenontmoetingen ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘Grensoverschrijdend werken’ 

georganiseerd en bijbehorende Statenmemo’s opgesteld ter voorbereiding op respectievelijk het 

Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs en de Duitslandagenda. Ook is het afgelopen jaar 

het Drents panel drie keer geraadpleegd en is een beleidsevaluatie uitgevoerd naar de Drentse 

Energie Organisatie (DEO). Op verzoek van de Staten is tot slot een aantal flexnotitie’s opgesteld. 

Twee onderzoeken uit het onderzoeksprogramma van 2016 zijn niet uitgevoerd. Het gaat om de 

evaluatie van de reserve vitaal platteland en de evaluatie van de Greendeals. Reden hiervoor is dat 

relevante informatie door de GS organisatie is verstrekt.  Het complete overzicht van 

onderzoeksproducten en -werkzaamheden in 2016 is opgenomen in bijlage 2. 

Onderzoeksthema’s in 2017 

In de afgelopen jaren zijn de onderzoeksprogramma’s veelal opgesteld aan de hand van te 

behandelen stukken. Uit de evaluatie van de onderzoeksfunctie in 2014 (Statenstuk 2014-622), kwam 

onder andere naar voren, dat er onder Statenleden behoefte bestond aan het oppakken van en 

verdieping geven aan actuele thema’s buiten de politieke agenda van Gedeputeerde Staten (GS) om. 

Hier is in 2015 en 2016 een begin mee gemaakt,  bijvoorbeeld met de Statenontmoeting Drenthe en 

Krimp en de introductie van nieuwe onderzoeksproducten; Statenmemo’s voor het vastleggen van 

bevindingen uit Statenontmoetingen en het feitenoverzicht.  

Het onderzoeksprogramma voor 2017 kent ten opzichte van de afgelopen jaren een nieuwe insteek 

welke verder vervolg geeft aan de aanbevelingen uit de evaluatie van de onderzoeksfunctie. Er wordt 

door middel van drie thema’s een prioritering en verdieping in het onderzoek aangebracht. Het betreft 

de thema’s: de veranderende samenleving en de rol van de volksvertegenwoordiging; ruimtelijke 

ordening en mobiliteit en regionale economie en leefbaarheid. Deze worden in paragraaf 2 nader 

uitgewerkt.   

De drie thema’s zijn afgeleid uit actuele politieke onderwerpen, de voorjaarsnota en onderwerpen die 

bijvoorbeeld naar voren zijn gekomen bij Statenontmoetingen of werkbezoeken. De thema’s vormen 

de rode draad in het onderzoek van 2017. Zo worden onder andere onderzoeksproducten als het 

Drents panel onderzoek en Statenontmoetingen ingestoken vanuit deze thema’s.  

Om verdieping te zoeken op de drie thema’s wordt per thema een ‘kennisbank’ ontwikkeld. Dit zijn 

digitale bibliotheken waarin actuele informatie wordt bijgehouden. Vanuit de onderzoeksfunctie zullen 

documenten en gegevens worden geselecteerd en, indien nodig, worden samengevat, aan elkaar 

gerelateerd en worden toegespitst op de rollen van PS. De kennisbanken worden toegankelijk 
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gemaakt via de website van het Drents parlement, zodat ook andere belangstellenden deze kunnen 

raadplegen. Er zal hierbij aansluiting worden gezocht met de provinciale website ‘feiten en cijfers’.    

Vaste ruimte 

Het onderzoeksprogramma valt uiteen in een zogenaamde ‘vaste’ en een ‘flexibele’ ruimte. De vaste 

ruimte is gereserveerd voor jaarlijks terugkerende onderzoeksproducten zoals oplegnotities bij de P&C 

documenten en de rapporten van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) en Statenontmoetingen.  

Ook behoort tot de vaste onderzoekstaken het opstellen van oplegnotities of feitenoverzichten bij 

strategische beleidsstukken, die tijdens het opstellen van dit programma nog niet voorzien waren. In 

paragraaf 3 is een overzicht opgenomen van de reguliere producten en in 4 een jaaroverzicht.  

Flexibele ruimte  

Lopende het jaar kunnen bepaalde onderwerpen actueel worden en onderzoek vergen, hiervoor is de 

‘flexibele’ ruimte gereserveerd. Daarnaast hebben fracties de mogelijkheid om een verzoek tot een 

kort onderzoek, in de vorm van een flexnotitie, in te dienen. Ook hier is de flexibele ruimte voor 

bedoeld. De Commissie van Onderzoek besluit over de invulling van de flexibele ruimte. 

Begin 2017 zal met PS gesproken worden over de strategische agenda, mogelijk volgen hier nog 

onderzoeksonderwerpen uit. In de flexibele ruimte van 2017 is rekening gehouden met de mogelijke 

input vanuit de strategische agenda.  

Voor de uitvoering van het onderzoek is een onderzoeksbudget beschikbaar, in paragraaf 5 wordt dit 

nader uitgewerkt. 

2. Onderzoeksthema’s 2017

a. De veranderende samenleving en de rol van de volksvertegenwoordiging

Het eerste thema, de veranderende samenleving, loopt als een rode draad door het 

onderzoeksprogramma. Ook bij de overige thema’s en reguliere onderzoeksproducten zal, waar 

relevant, aandacht besteed worden aan dit onderwerp. De veranderingen in de samenleving hebben 

namelijk betrekking op de algehele werkwijze van de overheid.   

Ontzuiling en individualisering 

Van oudsher waren de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in Nederland georganiseerd via 

‘zuilen’. De belangen van de achterban werden binnen de zuilen behartigd door ‘zuilorganisaties’; het 

maatschappelijk middenveld was een verbindende schakel tussen burgers en overheid.  

Als gevolg van onder andere individualisering van de samenleving is de samenleving ‘ontzuild’. 

Mensen gaan meer uit van het eigen belang en maken persoonlijke keuzes welke niet meer 

gekoppeld zijn aan uniformere belangen van bijvoorbeeld een geloofszuil. Daarnaast zijn mensen 

steeds mondiger geworden en is de behoefte aan direct contact met de overheid om zo onderwerpen 

aan de orde te stellen onder bepaalde groepen mensen gegroeid. Onderzoek van Motivaction laat in 

dit kader zien dat, ook in Drenthe, enerzijds de groep mensen die zich minder verbonden voelt met en 

minder betrokken is bij de overheid groeit, terwijl anderzijds de groep burgers gericht op de tradionele, 

representatieve democratie afneemt.     

Overheden proberen nieuwe manieren van werken te ontwikkelen om in te spelen op de 

veranderingen die gaande zijn in de samenleving. Voorheen vond het beleidsvormingstraject primair 
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intern, in de ambtelijke organisatie, plaats. Tegenwoordig vindt beleidsvorming steeds meer plaats in 

samenwerking met organisaties en burgers. Op deze wijze wordt getracht de betrokkenheid van en 

verbondenheid met de samenleving en daarmee de legitimiteit van de overheid te vergroten.  

Legitimiteit van bestuur 

Een risico bij participatie zit in de zogenaamde participatieparadox: participatie leidt weliswaar tot 

verhoging van de legitimiteit, echter onder een beperkte groep mensen; de deelnemers. Dit, terwijl bij 

het overgrote, niet deelnemende deel de legitimiteit voor het bestuur juist af kan nemen. Hier komt bij 

dat vaak de ‘usual suspects’, dezelfde groepen of individuen, deelnemen.  

Onderzoek van het SCP, ‘Gescheiden werelden’, zoals gepresenteerd tijdens de Statenontmoeting 

van 23 november jongstleden,  beschrijft in dit kader dat sprake is van een zichzelf versterkend 

proces; mensen komen op afstand te staan van de overheid en vice versa, waardoor de stem van 

deze mensen steeds minder meeweegt in de beleidsvoorbereiding en de afstand nog weer groter 

wordt. Uit bovengenoemd onderzoek van Motivaction blijkt bovendien dat de groep mensen die zich 

minder verbonden voelt groeit. Bij participatie is het om die reden van groot belang aandacht te 

hebben voor het bereiken van de groep mensen die minder verbonden is. 

Naast boven beschreven participatieparadox wijst het onderzoek, dat David Bergtop in opdracht van 

de griffie heeft uitgevoerd naar legitimiteit in Drenthe, uit dat de perceptie van Statenleden en de 

Drentse inwoners over legitimiteit uiteenlopen. In de ogen van de Drentse inwoners (blijkend uit een 

Drents panel raadpleging) is acceptatie het belangrijkste element van legitimiteit, terwijl dit in de ogen 

van Statenleden het vertrouwen is. Bij acceptatie gaat het om het toekennen van gezag aan de 

overheid om beslissingen te nemen, terwijl het bij vertrouwen gaat om de gedachte ‘dat de overheid 

het goede doet’.  

Bovenstaande ontwikkelingen en bevindingen geven de noodzaak aan voor het betrekken van 

burgers bij de beleidsvorming en de aandacht hierbij voor de groep mensen die zich in mindere mate 

verbonden voelen met en betrokken voelen bij de overheid.  

Participatie en de rol van de volksvertegenwoordiging 

De rol van de volksvertegenwoordiging en colleges verandert door de inzet van (burger)participatie. 

Verschillende onderzoeken wijzen in dit kader op de noodzaak van herbezinning op de rollen van het 

bestuur. 

In beleidsdocumenten als de economische koers en de cultuurnota wordt de rol van de provincie 

ingevuld vanuit GS, maar nog niet voor het Drents parlement. De focus ligt bij participatie veelal op het 

college
1
. De rol van de volksvertegenwoordiging bij participatie is van wezenlijk belang. Zo stellen de

volksvertegenwoordigers vast welke inhoudelijke kaders en daarmee zeggenschap burgers krijgen bij 

participatie. Daarnaast vormt de volksvertegenwoordiging bij uitstek het orgaan dat ervoor moet 

waken dat alle belangen worden meegenomen en zorgvuldig worden afgewogen, ook van de mensen 

die in mindere mate betrokken zijn en zich minder betrokken voelen. PS blijven, ook in het geval van 

participatie, verantwoordelijk voor de besluitvorming. 

Bovenstaande benadrukt de noodzaak om de rol van PS in de veranderende samenleving en bij 

participatie te verkennen en te komen tot een algemene visie op deze rol. Het onderzoek van David 

Bergtop kan gezien worden als een eerste aanzet hiertoe. In 2017 zal verder worden voortgebouwd 

op dit onderzoek en worden vervolgvragen nader onderzocht.   

1
 Zie de rapportage van de universiteit van Tilburg ‘Raadswerk is maatwerk’ die in opdracht van raadslid.nu is opgesteld. 
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Tijdens de Statenontmoeting van 23 november jl. heeft voorts een eerste verkenning van de rol van 

het Drents parlement in de veranderende samenleving door PS plaatsgevonden. Uit de 

literatuurverkenning die plaats heeft gevonden ter voorbereiding op deze Statenontmoeting blijkt, dat 

onderzoek naar de rol van de volksvertegenwoordiging bij participatie beperkt is. In 2017 zal de rol 

van het Drents parlement in de veranderende samenleving daarom, vanuit de Statengriffie, nader 

worden onderzocht. Ook zullen een aantal experimenten rond het betrekken van burgers worden 

gedaan, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media en het organiseren van een debat met inwoners. 

Communicatie 
Zoals hierboven beschreven blijkt uit onderzoek van Motivaction, dat de groep die minder goed te 

bereiken is en zich in mindere mate met de overheid verbonden voelt, groeit. Ook wordt het belang 

aangegeven van het bereiken van alle inwoners, ook diegenen die op afstand staan van de overheid. 

In 2017 worden daarom een aantal onderzoeken en experimenten uitgevoerd ter verbetering van het 

communicatiebeleid, specifiek gericht op het bereiken van alle inwoners.   

De regionale media zijn één van de belangrijke communicatiekanalen van de Staten. De VNG en het 

ministerie geven in verschillende publicaties
2
 het belang van de (regionale) media weer bij het

legitimeren van genomen besluiten, al dan niet tot stand gekomen met behulp van participatie. 

Daarnaast kunnen de media mensen bewust maken van het feit dat zij zelf met beleidsvorming 

kunnen bezig zijn. Op 26 oktober jl. heeft voor Statenleden een bijeenkomst plaatsgevonden over 

regionale media.   

Om burgers bij die onderwerpen te kunnen betrekken die door hen van belang worden geacht, is het 

van belang hier zicht op te krijgen. Om die reden is in het onderzoeksprogramma een dergelijk 

behoeftenonderzoek opgenomen. Doel van dit onderzoek is om, onder andere door Drents panel 

onderzoek, inzet van sociale media en bijeenkomsten met burgers, inzichtelijk te maken in welke 

inhoudelijke (provinciale) onderwerpen mensen met verschillende burgerschapsstijlen geïnteresseerd 

zijn en bij welke soort media hun voorkeur ligt (sociale media, kranten, televisie, etc). Ook zal inzicht 

worden verkregen in de mate waarin men betrokken zou willen worden bij deze onderwerpen. Dit 

onderzoek zou de basis kunnen zijn van een visie over hoe (vanuit communicatieoogpunt) de 

veranderende samenleving optimaal bediend zou kunnen worden. In dit kader zal geëxperimenteerd 

worden met diverse instrumenten om inwoners te bereiken.   

Ten behoeve van het bereiken van een zo groot en gevarieerd mogelijk deel van de samenleving, zal 

het Drents panel in 2017 vanuit een nieuwe insteek worden benaderd. Naast het reguliere panel zal 

het Drents panel, onder andere via social media, actief ‘open worden gezet’; mensen kunnen zelf 

aangeven of zij deelnemer zouden willen worden van het Drents panel. Bij de evaluatie van de 

onderzoeksfunctie is voorzien in een evaluatie van het Drents panel. Deze zal eind 2017 worden 

uitgevoerd.  

Hieronder zijn de onderzoeksproducten bij het thema de ‘veranderende samenleving’ weergegeven. 

Het gaat om een serie doorlopende onderzoeken en experimenten, welke elkaar aanvullen en 

opvolgen: 

- Verkenning van de rol van het Drents parlement in de veranderende samenleving

Op 23 november jl. heeft de Statenontmoeting ‘de rol van het Drents Parlement in de

veranderende samenleving’ plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan wordt een Statenmemo

opgesteld, waarin sprake is van een eerste verkenning van de rol van PS in de veranderende

2
 Zie onder andere de publicatie ‘Maatwerkdemocratie’ van de Denktank VNG (2016) en de publicatie ‘De raad en 

burgerparticipatie. Ieder in zijn rol en zin zijn kracht. Handvatten, theorie en praktijkvoorbeelden voor gemeenteraden en 
raadsleden’ van het ministerie van BZK.  
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samenleving. In de Statenmemo worden bevindingen uit de Statenontmoeting aangevuld met een 

korte schets van de verscheidenheid aan participatievormen en –initiatieven en de rol van de 

volksvertegenwoordiging hierbij.  

 

- Onderzoek naar participatie in Drenthe  

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze rond participatie in de provincie Drenthe. 

Hierbij wordt bekeken hoe door GS en de Drentse gemeenten wordt ingezet op participatie. 

Gemeenten hebben ruime ervaring met (burger)participatie. Door PS is bij andere onderwerpen 

het belang om te leren van gemeenten benadrukt. In dit onderzoek zal bijvoorbeeld aandacht zijn 

voor de vraag hoe wordt getracht de groep inwoners te betrekken die in mindere mate verbonden 

zijn. Daarnaast zal bekeken worden welke vormen van participatie worden gehanteerd en welke 

rol de volksvertegenwoordiging hierbij speelt. Er zal hierbij ook worden ingegaan op vervolgvragen 

die voortkomen uit het onderzoek van David Bergtop.    

In het kader van dit onderzoek wordt een tweede Statenontmoeting georganiseerd.  

 

- Visie op de rol van het Drents Parlement in een veranderende samenleving  

Aan het eind van 2017 zal op basis van de bovengenoemde verkenning en onderzoek een visie 

op de rol van het Drents Parlement in een veranderende samenleving, en specifiek bij participatie, 

worden opgesteld. In samenhang met de rol die GS innemen, zal de visie op participatie vanuit de 

rol van het Drents parlement tot stand komen. Deze visie betreft geen blauwdruk; participatie komt 

in alle verscheidenheid voor, is in voortdurende ontwikkeling en is daarmee niet onder één visie te 

vangen. De visie zal om die reden een dynamisch document worden.  

 

- 100 jaar vrouwenkiesrecht 

Op initiatief van de werkgroep ‘Vrouwen kiezen’ wordt aandacht gevraagd voor het 

vrouwenkiesrecht en het 100 jarig bestaan gevierd van het vrouwenkiesrecht door middel van 

verschillende activiteiten. Het uiteindelijke doel van de activiteiten is om te komen tot een groter 

aantal vrouwen bereid te vinden om zich kandidaat te stellen voor Provinciale Staten in 2019. De 

activiteiten komen tot stand in samenwerking met GS. In het onderzoeksprogramma is een 

onderzoek opgenomen welke hieraan een bijdrage levert. Dit onderzoek worden in samenspraak 

met de werkgroep en in overleg met de Commissie van Onderzoek nader ingevuld.    

 

- Experimenteren met instrumenten om betrokkenheid burgers te vergroten  

Uit raadpleging van het Drents panel blijkt dat initiatieven om burgers te betrekken bij de beleids- 

en besluitvorming  kunnen bijdragen aan het vertrouwen in de politiek. In dit kader wordt in 2017, 

in overleg met de Commissie van Onderzoek, geëxperimenteerd met dergelijke instrumenten om 

inwoners te betrekken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een ‘Drents debat’. Bij een dergelijk debat 

worden burgers uitgenodigd om op locatie over een bepaald thema mee te praten en hun mening 

te geven; het is een debat met het parlement.  

  

- Evaluatie van ‘Gast van de Staten’ 

Begin 2013 is het programma ‘Gast van de Staten’ ontwikkeld om zo de kennis over het Drents 

parlement en de betrokkenheid van burgers bij het Drents Parlement te vergroten. Eind 2013 is 

een korte evaluatie uitgevoerd, ter verbetering van het programma. Daarnaast wordt het 

programma doorlopend geëvalueerd door een korte vragenlijst voor de deelnemers. Nu het 

programma drie jaar loopt wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd naar zowel de ervaringen 

van de deelnemers als naar het bereik van het instrument.  
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- Evaluatie website Drents parlement

De website met alle informatie rondom het Drents parlement is in 2015 compleet vernieuwd

(www.drentsparlement.nl) om zo de toegankelijkheid te verbeteren en een bredere doelgroep te

bereiken. De voornaamste wijziging ten opzichte van de oude website is, dat informatie

eenvoudiger te vinden is en dat er meer gebruik gemaakt wordt van beeldmateriaal. Daarnaast

wordt gestreefd om de website een meer interactief platform, een ‘ontmoetingsplaats’, te laten

zijn. Er is destijds voorzien in een evaluatie van de website, zodat deze verder doorontwikkeld kan

worden en nog meer bij kan dragen aan de zichtbaarheid van de Staten. De evaluatie van de

website zal plaats vinden in 2017.

- Behoeftenonderzoek

Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken in welke inhoudelijke (provinciale) onderwerpen

mensen met verschillende burgerschapsstijlen geïnteresseerd zijn en bij welke soort media hun

voorkeur ligt. Voor meer uitwerking, zie boven onder het kopje communicatie.

- Kennisbank ‘veranderende samenleving en participatie’

Zoals in de inleiding aangegeven wordt per thema een kennisbank opgericht.

b. Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Ontwikkelingen in het ruimtelijk domein 

Per 1 januari 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet integreert 26 wetten op het 

gebied van de fysieke leefomgeving, zoals milieu, water, bouwen, natuur en ruimtelijk ordening. De 

achterliggende gedachte is te komen tot één (geactualiseerde) wet waarin alle terreinen goed op 

elkaar aansluiten. Het proces van totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet is complex; de 

nationale overheid, provincies en gemeenten hebben ieder hun eigen rol hierbij; ook is Europese 

regelgeving van toepassing.  

In oktober 2016 heeft een eerste informerende bijeenkomst voor PS rond de Omgevingswet 

plaatsgevonden. Het proces rondom de Omgevingswet begint vorm te krijgen en de rol van PS hierbij 

zal zich moeten uitkristalliseren. In overleg met de Commissie van Onderzoek zal worden bekeken 

welke informatie en onderzoek vanuit de onderzoeksfunctie gewenst is. In ieder geval zal, voor PS 

relevante, informatie over de Omgevingswet bijgehouden worden in een kennisbank. 

Naast de Omgevingswet krijgen andere ruimtelijke onderwerpen in 2017 een plek op de agenda van 

PS. Zo geven GS in de Voorjaarsnota van 2016 (Statenstuk 2016-746) aan met voorstellen te komen 

rondom de invulling van een structureel budget ruimtelijke kwaliteit; een herstructureringsfonds dat 

onder andere gericht is op de kwaliteit van de leefomgeving en een gebiedsfonds wind.  

Tot slot wordt in de Voorjaarsnota van 2016 aangegeven dat GS willen komen tot een visie op 

energielandschappen. In de Energieagenda 2016-2020 (Statenstuk 2016-730) hebben GS de ambitie 

geformuleerd te komen tot een energieneutraal Drenthe in 2030. Het realiseren van deze ambitie 

wordt onder andere beoogd door in te zetten op duurzame energiebronnen. Het gebruik van deze 

bronnen zal effect hebben op het Drentse landschap en daarmee op de Drentse samenleving. Om die 

reden vindt een ruimtelijke vertaling van de energieambities plaats in een visie op 

energielandschappen, welke eind 2017 zal verschijnen. In de energieagenda wordt aangegeven dat 

deze visie ‘door middel van dialoog’ tot stand komt. De concrete werkwijze zal in 2017, bij het 

totstandkomingsproces duidelijk worden en sluit aan bij het voorgaande thema, waar onder andere 

participatie centraal staat. Vanuit de onderzoeksfunctie zal aandacht besteed worden aan de rol van 

PS hierbij.    

http://www.drentsparlement.nl/
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Bereikbaarheid  

Naast thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening staan ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

in 2017 op de agenda. Zo wordt in de Voorjaarsnota aangegeven, dat er een Investeringsagenda 

Verkeer en Vervoer zal worden gerealiseerd, waarin wordt ingegaan op maatregelen voor het 

bevorderen van de verkeersveiligheid.  

 

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is het college met een motie (M2016-26) opgeroepen 

om een onderzoek uit te voeren naar mobiliteitsknelpunten in Noord-Nederland. Hierbij is tevens 

aandacht gevraagd om, met stakeholders, te onderzoeken op welke wijze de N34 zo veilig mogelijk 

kan worden ingericht. 

 

De volgende onderzoeksproducten verschijnen rond het thema ruimtelijke ordening en mobiliteit: 

 

- Omgevingswet 

De totstandkoming van de Omgevingswet zal zowel in 2017 als 2018 veelvuldig op de agenda van 

PS staan. In overleg met de Commissie van Onderzoek zal worden gekeken op welke wijze 

hieraan het beste ondersteuning kan worden gegeven vanuit de onderzoeksfunctie. In ieder geval 

zal een positieverkenning van (de rollen van) PS worden uitgevoerd; wat gaat het proces van 

totstandkoming van de omgevingswet betekenen voor de positie van PS? Naast de 

positieverkenning zal een kennisbank aangemaakt worden.  

 

- Evaluatie Prolander 

Het bestuursconvenant dat gesloten is door de provincies Drenthe en Groningen voorziet in een 

evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) in 2017. De evaluatie zal zich richten op de 

bedrijfsvoering en op de bijdrage van Prolander aan de provinciale beleidsdoelen. Prolander is 

een relatief nieuwe verbonden partij, opgericht in januari 2016. De evaluatie van de organisatie 

vormt de aanleiding om PS nader te informeren over Prolander. De wijze waarop dit vorm krijgt zal 

in overleg met de Commissie van Onderzoek en Prolander worden vorm gegeven. 

 

- Visie op energielandschappen 

Zoals boven beschreven zullen GS in 2017 ruimtelijk invulling geven aan de ambities uit de 

energieagenda. Dit resulteert in een visie op energielandschappen, welke wordt opgenomen in de 

omgevingsvisie. Er zal een oplegnotitie bij de visie worden opgesteld.  

 

De visie op energielandschappen komt tot stand ‘door middel van dialoog’. Vanuit de 

onderzoeksfunctie zal deze werkwijze worden gemonitord met betrekking tot de rol van PS hierbij. 

 

- Werkbezoek RUD 

Tijdens de behandeling van het onderzoek van de NRK naar de provinciale grip op risicovolle 

bedrijven (OGB 7 september 2015) werd voorgesteld om een bezoek te brengen aan een ‘majeur 

risicobedrijf’. De achterliggende gedachte hierbij is dat Statenleden een beter beeld krijgen bij het 

begrip ‘risicobedrijf’. De RUD is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving bij deze 

bedrijven. Het werkbezoek kan ook bijdragen aan de kennis en informatie die Statenleden hebben 

over het werk van de RUD in algemene zin, zoals milieuvergunningverlening en toezicht.  

 
- Peiling Drents panel verkeer en vervoer 

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Middels een peiling van het Drents panel kunnen 

inwoners zich uitspreken over hun ervaringen rond verkeersveiligheid, maar ook rond mobiliteit in 

algemene zin en bijvoorbeeld fietspaden. De informatie uit de raadpleging kunnen Statenleden 

betrekken bij de behandeling van het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer.  
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- Oplegnotitie Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Vanuit de bevindingen uit het Drents panel zal bij het Investeringsprogramma een oplegnotitie

worden opgesteld.

- Oplegnotitie NRK onderzoek ‘Openbaar vervoer’

Bij het NRK onderzoek ‘Openbaar vervoer’ wordt een Statenstuk opgesteld en zal een oplegnotitie

verschijnen. De NRK zal onderzoek doen naar de kwaliteit van het OV in Noord-Nederland en de

wijze waarop PS worden geïnformeerd over de aanbesteding en vervoersprestaties.

- Statenontmoeting

Bij een nader te bepalen actueel onderwerp rond ruimtelijke ordening of mobiliteit zal in overleg

met de Commissie van Onderzoek een Statenontmoeting georganiseerd worden.

c. Leefbaarheid en regionale economie

Recent onderzoek van het CBS laat  zien dat de bevolkingsdaling in het noorden van Nederland 

sneller inzet dan voorzien. In de gehele provincie Drenthe zullen in de toekomst de gevolgen van 

demografische ontwikkelingen zich voordoen; het aantal 65-plussers in de provincie groeit en het 

aantal jongeren neemt af. Dit zal gevolgen hebben voor de zorgbehoefte, het onderwijs en het 

voorzieningenniveau in de provincie.  

Het onderwerp krimp en leefbaarheid staat hoog op de agenda van het Drents parlement. In het 

najaar van 2015 heeft hierover een Statenontmoeting plaatsgevonden, resulterend in Statenstuk 

2015-700 ‘Drenthe en Krimp’. Het onderwerp vormt de komende jaren steeds meer een 

aandachtspunt; hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid Noord Nederland, professor Bock
3
, geeft

aan dat de verschillen tussen de Randstad en het noorden steeds groter worden. Er is hierbij sprake 

van een zichzelf versterkend proces: hoogopgeleiden met een bovengemiddeld inkomen, een hogere 

levensverwachting en doorgaans met meer vertrouwen in de overheid vertrekken uit het Noorden, 

terwijl lager opgeleiden met een lager inkomen, lagere levensverwachting en steeds minder 

vertrouwen in de overheid in het Noorden blijven. Ze geeft aan dat dit enerzijds een ‘natuurlijk’ proces 

is dat zich voordoet in de hele wereld, maar dat dit anderzijds een gevolg van het gevoerde beleid is: 

‘het Rijk investeert sterk in de Randstad, als gevolg daarvan trekken hoogopgeleide jongeren 

daarheen’. 

Onderzoek rond de aanpak van krimp wijst uit dat hoewel krimp een gegeven is, er (onbenutte) 

kansen liggen voor het verbeteren van de leefbaarheid en de regionale economie. Zo laat onderzoek 

van de studiegroep openbaar bestuur
4
 nieuwe, onbenutte kansen voor economische ontwikkelingen

zien rond mobiliteit en bereikbaarheid, internetvoorzieningen en het vestigingsklimaat. Het recent 

verschenen onderzoek van de commissie Vollebrecht en Alberda van Ekenstein over de ‘vierkant voor 

werk regio’
5
 biedt een belangrijke aanzet voor de Drentse regionale economie met betrekking tot het

benutten van kansen. Hierop kan worden voortgebouwd door de provincie, in samenwerking met 

ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, etc.  

Bij de ontwikkeling van de regionale economie in krimpgebieden is het denken in functionele regio’s 

van belang. Zo adviseerde professor Stokman van de RUG, tijdens de Statenontmoeting Drenthe en 

krimp, om in te zetten op stedelijke regio’s (Groningen-Assen en Meppel-Hoogeveen-Emmen). Steden 

3
 Interview in Dagblad van het Noorden d.d. 20-09-2016 ‘Krimpgebieden niet zomaar afschrijven’.  

4
 Zie onder andere het onderzoeksrapport ‘Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opvattingen’ (2016). 

5
 Zie LIS FCBE 14 september 2016. 
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bieden immers voorzieningen en werkgelegenheid aan de omliggende regio. In Drenthe kunnen deze 

regio’s grensoverschrijdend zijn.  

Bij dit thema zijn de volgende onderzoeksproducten voorzien: 

- Tussentijdse evaluatie aanpak krimp

In 2017 loopt de uitvoering van de Visie op krimp en leefbaarheid een jaar en kan voor het eerst

een tussenbalans worden opgemaakt. Daarbij zal het voor het Drents parlement vooral

interessant zijn welke concrete acties zijn ondernomen richting en met organisaties en inwoners.

Middels een Statenontmoeting op locatie kunnen verschillende initiatieven bekeken worden.

- Vervolgonderzoek ‘cultuur’

Naar aanleiding van de bevindingen uit de raadpleging van het Drents panel in 2016, zal een

vervolgonderzoek plaatsvinden. Hierbij staat met name de bevinding centraal dat mensen veel

waarde hechten aan het belang van culturele activiteiten voor de leefbaarheid en sociale cohesie

in het dorp of de stad waarin men woont, maar daarentegen minder de persoonlijke waarde voor

zich zelf zien van dergelijke activiteiten.

Een opvallende bevinding in lijn met bovenstaande bevinding over culturele activiteiten in

algemene zin, is die omtrent bibliotheken. Bibliotheken hebben naast boeken uitleen verschillende

andere functies, zoals de aanpak van laaggeletterdheid. Onderzoek van het Drents panel laat zien

dat mensen minder gebruik zijn gaan maken van de bibliotheek, ten opzichte van 2014, maar dat

men de bibliotheek wel waardevol vindt voor de leefbaarheid in het dorp of de stad.

- Verkenning beschikbare gegevens pendelonderzoek en functionele regio’s

Professor Bock (RUG) geeft aan dat de aanpak van krimp nog te veel in het krimpgebied zelf

wordt gelaten. De focus zou verbreed moeten worden om zo de gevolgen van krimp in de gehele

regio aan te pakken. Stedelijke ontwikkeling in die gebieden kan bijdragen aan de leefbaarheid in

de hele regio. Om deze potentie zo goed mogelijk te benutten, is het van belang dat in beeld

wordt gebracht welke regio’s door steden bediend worden en welke pendelstromen er in Drenthe

en Noord-Nederland zijn van en naar werk, voorzieningen, etc. Ook zou gekeken kunnen worden

naar het vestigingsbeleid van bedrijven om zo zicht te krijgen op de beweegredenen van bedrijven

om zich al dan niet te vestigen in Drenthe. Over deze onderwerpen is veel informatie beschikbaar.

Hier zal een quickscan naar worden uitgevoerd.

- Onderzoeken Drentse economische ontwikkelingen

De bovengenoemde verkenning zal leiden tot inzichten en vervolgvragen voor onderzoek naar de

kansen voor Drentse economische ontwikkelingen en de rol van de provincie en PS hierbij. De

achterliggende gedachte van dit onderzoek is om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot

(nieuwe) kansen voor de Drentse economie.

- Werkbezoek NOM

De drie noordelijke provincies verkregen een jaar geleden gezamenlijk de helft van de aandelen in

de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Voor de provincies was dit belangrijk omdat ze

hiermee meer mogelijkheden kregen om te sturen op de inzet en taken van de NOM. Middels een

werkbezoek kunnen Statenleden zich een beter beeld vormen van de NOM en informatie ophalen

die kan bijdragen aan de kaderstellende rol richting de NOM. Een jaar na de verwerving van de

aandelen kunnen Statenleden in een werkbezoek de stand van zaken opmaken.

- Kennisbank

Ook rond het thema leefbaarheid en regionale economie wordt een kennisbank aangelegd.
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3. Reguliere onderzoeksproducten 

 

Oplegnotities bij P&C documenten  

De documenten uit de P&C-cyclus (voorjaarsnota, jaarrekening en begroting) worden voorzien van 

oplegnotities, waarbij beleidsmatige en financiële aandachtspunten naar voren worden gebracht. In de 

voorjaarsnota van 2016 (p.3) wordt aangekondigd, dat bij de voorjaarsnota van 2017 een ‘mid term 

review’ opgesteld zal worden. Hierin wordt de balans op gemaakt na de eerste helft van de college 

periode en  wordt ‘samen met de Staten bepaald of en waar bijsturing mogelijk is’. In de oplegnotitie 

bij de voorjaarsnota van 2017 zal hier aandacht aan worden besteed.  

 

Oplegnotities en feitenoverzichten bij relevante beleidsstukken 

Als het zich aandient, worden de beleidstukken van GS voorzien van oplegnotities. Onder 2 zijn reeds 

enkele oplegnoties genoemd. Daarnaast zullen GS in 2017 GS komen met de herziene versie van de 

Algemene Subsidieverordening (ASV). Indien er andere beleidsstukken worden gepresenteerd, kan er 

voor de opstelling van een oplegnotitie of feitenoverzicht gebruik worden gemaakt van de flexibele 

ruimte. Naast oplegnotities en feitenoverzichten zullen bij complexe beleidsonderwerpen, vergelijkbaar 

met die bij de begroting, technische vragenrondes georganiseerd worden.  

 

Oplegnotities bij rapporten van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) 

Ten behoeve van de doorwerking van rekenkameronderzoek worden de aandachtspunten en 

aanbevelingen van de rapporten van de NRK opgenomen in een Statenstuk. Tevens kan een 

oplegnotitie bij het rapport worden geschreven. De Statenstukken worden opgesteld in samenspraak 

met de Commissie van Onderzoek. In het tweede kwartaal van 2017 zal naar verwachting een 

onderzoek naar het openbaar vervoer in Drenthe uitkomen. Ook heeft de NRK aangegeven in het 

vierde kwartaal van 2017 een onderzoek naar glasvezel uit te brengen. Van de overige onderzoeken 

die de NRK beschrijft in haar onderzoeksprogramma
6
 is op het moment van schrijven nog geen 

duidelijkheid over de verschijningsdatum. 

 

Evaluatieonderzoek 

In 2017 zal een evaluatie naar het instrument cofinanciering plaatsvinden. Bij een dergelijke vorm van 

financiering stelt de provincie geld beschikbaar onder de voorwaarde dat een deel van de financiering 

door derden (overheden, organisaties of bedrijven) wordt gedaan. Wanneer gebruikers het tweede 

deel van de financiering niet rond krijgen, blijft geld liggen en worden maatschappelijke effecten 

mogelijk in mindere mate bereikt. De vraag die centraal staat in het onderzoek is daarom: hoe effectief 

is het instrument cofinanciering en in hoeverre worden beperkingen ervaren bij dit instrument door 

aanvragers?   

 

Statenontmoetingen  

Door middel van een Statenontmoetingen kunnen PS met behulp van externe sprekers een actueel 

onderwerp verkennen. Deze bijeenkomsten worden in samenspraak met de Commissie van 

Onderzoek voorbereid en ingevuld. Om vervolg te geven aan een Statenontmoeting worden de 

resultaten hiervan in een Statenmemo vastgelegd. Het streven voor 2017 is om rond elk van de 

onderzoeksthema’s (zie onder 2) een Statenontmoeting te organiseren.  

 

Drents panelonderzoek 

Het Drents panel wordt in 2017 minimaal vier keer geraadpleegd over een onderwerp waarbij PS 

inzicht willen krijgen in de mening van de Drentse bevolking. De uitkomsten van een peiling sluiten 

                                                      
6
 Het onderzoeksprogramma van de NRK vindt u via de volgende link: 

http://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/Onderzoeksprogramma/NR_onderzoeksprogramma_2016-
2017_versie_definitief.pdf 
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waar mogelijk aan op een Statenontmoeting. Het streven voor 2017 is om het Drentspanel te 

raadplegen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de drie onderzoeksthema’s. De thema’s van 

het Drents panel onderzoek worden in samenspraak met de Commissie van Onderzoek gekozen.  

Verbonden partijen 

Voortkomend uit het protocol verbonden partijen (Statenstuk 2014-644 HERZIEN) worden de 

ontwikkelingen rond verbonden partijen vanuit de onderzoeksfunctie gemonitord. Daarnaast worden 

jaarlijks drie werkbezoeken aan een verbonden partij georganiseerd. Deze werkbezoeken worden 

vanuit de onderzoeksfunctie inhoudelijk voorbereid. De aandacht voor verbonden partijen komt voort 

uit de behoefte van PS om meer verbonden te zijn met verbonden partijen.   

Ondersteuning van PS bij grote projecten 

In het onderzoeksprotocol (versie 28 januari 2015) is opgenomen, dat de Commissie van Onderzoek 

projecten kan voordragen als groot project. Wanneer PS hiermee instemmen, worden 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 van 

Onderzoek in deze te adviseren. In 2017 zal onder andere de voortgang van de investeringsagenda 

gevolgd worden en indien nodig, onderzocht worden of er sprake is van een of meer grote projecten. 

Werkgroepondersteuning 

In 2017 worden leden van PS in statenwerkgroepen en –commissie inhoudelijk ondersteund. De 

werkgroep-/commissieleden ontvangen hierbij specifieke kennis en ondersteuning van de 

onderzoekers. Naast het voorbereiden van de vergaderingen gaat het bijvoorbeeld om het opstellen 

van memo’s en het organiseren van Statenbrede bijeenkomsten. Het betreft o.a. de werkgroep 

DrEUn, Begeleidingscommissie Accountant, werkgroep SNN en de werkgroep programmabegroting. 

4. Jaaroverzicht reguliere onderzoeksproducten 2017

Hieronder treft u het jaaroverzicht aan van de reguliere onderzoeksproducten in 2017. Het gaat hierbij 

om de onderzoeksproducten waar momenteel zicht op is. In de loop van 2017 zal het 

onderzoeksprogramma, in overleg met de Commissie van Onderzoek, verder aangevuld worden.  

Kwartaal Hoofdthema’s Producten Beleids-

veld 

Rol PS 

Eerste 

kwartaal 

Veranderende 

samenleving 

Statenmemo 

Verkenning naar aanleiding van 

Statenontmoeting ‘De veranderende 

samenleving en de rol van PS’ 

PS Volksvertegen

woordigend 

Statenontmoeting incl Statenmemo OGB/FCBE Kaderstellend

/ controlerend 

Peiling Drents panel OGB/FCBE Volksvertegen

woordigend 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit  

Werkbezoek RUD/ ‘majeur risico bedrijf’ OGB Volksvertegen

woordigend/ 

Controlerend 

Regionale economie 

en leefbaarheid  

Verkennend onderzoek pendel en 

functionele regio’s  

FCBE Kaderstellend 

Tweede 

kwartaal 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit 

Oplegnotitie en Statenstuk bij NRK 

rapport Openbaar vervoer  

OGB Controlerend 

Oplegnotitie bij Jaarstukken 2016 FCBE Controlerend 
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Oplegnotitie  bij Voorjaarsnota 2017 en de 

‘mid term review’ van de eerste helft van 

de collegeperiode.  

FCBE Kaderstellend 

Peiling Drents panel OGB/FCBE Volksvertegen

woordigend 

Veranderende 

samenleving 

Onderzoek naar participatie in Drenthe PS Controlerend 

Veranderende 

samenleving 

Statenontmoeting/bijeenkomst bij 

participatieonderzoek  

PS Volksvertegen

woordigend. 

Veranderende 

samenleving 

Behoeftenonderzoek inhoudelijke 

thema’s, media en betrokkenheid 

PS Volksvertegen

woordigend 

Derde 

kwartaal 

Peiling Drents panel OGB/FCBE 

Regionale economie 

en leefbaarheid 

Pendel onderzoek en onderzoek 

onbenut potentieel functionele regio’s 

FCBE Kaderstellend 

Evaluatie website Drents parlement PS 

Evaluatie Gast van de Staten PS Volksvertegen

woordigend 

Evaluatie Cofinanciering FCBE Controlerend 

Vierde 

kwartaal 

Regionale economie 

en leefbaarheid 

Statenontmoeting/ krimpbezoek incl. 

eerste presentatie evaluatie, input voor 

evaluatie  

FCBE Volksvertegen

woordigend/ 

controlerend 

Regionale economie 

en leefbaarheid 

Evaluatie Visie op krimp en leefbaarheid 

incl. resultaten Statenontmoeting 

FCBE Controlerend 

Oplegnotitie bij Begroting 2018 (P&C)
 

FCBE Kaderstellend 

Veranderende 

samenleving 

Participatievisie over de rol van PS in de 

veranderende samenleving 

PS Kaderstellend 

Regionale economie 

en leefbaarheid 

Oplegnotitie en Statenstuk bij NRK 

rapport over glasvezel 

FCBE Controlerend 

Regionale economie 

en leefbaarheid 

Werkbezoek verbonden partij: NOM FCBE Controlerend 

Evaluatie Drents panel PS 

Kwartaal 

onbekend 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit 

Bijeenkomst  Prolander OGB Controlerend 

Oplegnotitie en Statenstuk bij NRK 

rapport  

Onbekend 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit 

Onderzoeksproduct(en) rond de 

totstandkoming van de Omgevingswet 

OGB Kaderstellend 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit 

Oplegnotitie bij Investeringsprogramma 

verkeer en vervoer 

OGB Kaderstellend 

Ruimtelijke ordening 

en mobiliteit 

Oplegnotitie Visie energielandschappen OGB kaderstellend 

Veranderende 

samenleving 

Onderzoek in kader 100 jaar 

vrouwenkiesrecht  

PS 

Doorlopend Advisering en inhoudelijke ondersteuning: 

- Commissie van Onderzoek

- Werkgroep Dreun

- Werkgroep SNN

- Werkgroep Programmabegroting

- Begeleidingscommissie Accountant

PS 

Ontwikkelen en actueel houden 

kennisbanken 

PS 

Vernieuwen Drents panel PS 
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5. Inzet onderzoeksbudget

Het onderzoeksbudget wordt ingezet om kosten van onderzoek, bijvoorbeeld via het Drents panel, te 

financieren. Daarnaast wordt het budget ingezet voor het inhuren van specifieke kennis voor een 

bepaald onderzoek. Dit gebeurt door de uitbesteding van onderzoek en daarnaast door de inhuur van 

specialistische expertise bij onderzoek uitgevoerd door de griffie, zoals hieronder weergegeven. Deze 

onderzoeken zijn in bovenstaand programma uitgebreider beschreven. De Commissie van Onderzoek 

besluit over de inzet van het onderzoeksbudget. 

Onderzoekskosten 

1. Onderzoekskosten Drents Panel

Uitbesteding onderzoek 

2. Externe evaluatie website Drents parlement

3. Onderzoek naar mobiliteit/pendel en functionele regio’s

4. Onderzoek cofinanciering

Inhuur externe expertise 

5. Statenontmoetingen & andere bijeenkomsten

Inhuur sprekers en kosten ten behoeve van experimenten in het

kader van participatie en de communicatie met burgers

6. Vervolgonderzoek cultuur

Inhuur expertise op gebied van cultuuronderzoek

7. Onderzoek naar informatiebehoefte en communicatievoorkeur:

Inhuur expertise op gebied o.a. sociale media
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Bijlage 1   Zeven onderzoekstaken Statengriffie Drenthe 

 

In statenstuk 2011-465 (Onderzoeksgroep Staten Drenthe) zijn de zeven taken ten behoeve van 

onderzoek vastgelegd. Hieronder een geactualiseerde beschrijving van de taken ten behoeve van 

onderzoek en de vaste producten die PS aangeboden krijgen in 2017: 

 

1. Analyse van (strategische) voorstellen van GS en derden vanuit de rol van PS 

Onderdeel van deze taak is het opstellen van oplegnotities bestemd voor Statenleden, bijzondere 

commissieleden, niet zijnde Statenleden en fractiemedewerkers. 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.  

 

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 van het 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 2017 worden rondom 

verschillende thema’s statenontmoetingen georganiseerd. Als vervolg op de Statenontmoeting worden 

de resultaten in een statenmemo vastgelegd. In 2017 zal rondom de drie hoofdthema’s een 

kennisbank worden gevuld met voor PS relevante en actuele informatie. 

 

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. Concreet zal er in 2017 worden stilgestaan bij de rol van PS in de veranderende 

samenleving en bij participatie. 
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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, uitgaven en Europa/ SNN. Het gaat o.a. om de Commissie van Onderzoek, 

Begeleidingscommissie Accountant, werkgroep DrEUn, werkgroep programmabegroting en werkgroep 

SNN. 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. 
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Bijlage 2 Jaaroverzicht producten 2016 

 

Geplande onderzoeksproducten conform 

onderzoeksprogramma 2016 

Realisatie  

Onderzoek Drentse Energie Organisatie Op basis van interviews en documentstudie is een 

onderzoeksrapportage opgesteld.  

Peiling Drents panel: Leefbaarheidsmonitor CMOSTAMM heeft in opdracht van GS en 

leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. PS hebben de 

rapportage ontvangen (LIS OGB 23-11-2016) 

Flexnotitie herijking financieel toezicht gemeenten Opgesteld conform onderzoeksprogramma, op verzoek 

van de begeleidingscommissie accountant.  

Statenontmoeting “grensoverschrijdend 

samenwerken”, inclusief Statenmemo 

De Statenontmoeting heeft plaatsgevonden op 9 maart 

2016. De Statenmemo is naar aanleiding hiervan 

opgesteld ter voorbereiding op de bespreking van de 

Duitslandagenda.  

Oplegnotitie bij NRK onderzoek toezicht op 

risicobedrijven 

Bij het NRK rapport is een Statenstuk (2016-751) 

opgesteld.  

Oplegnotitie bij Jaarstukken 2015 (P&C):  Opgesteld conform onderzoeksprogramma.  

Oplegnotitie  bij Voorjaarsnota 2016 Opgesteld conform onderzoeksprogramma. 

Oplegnotitie bij de Cultuurnota Opgesteld conform onderzoeksprogramma. 

Peiling Drents panel: Herhaalonderzoek 

cultuurparticipatie 

Uitgevoerd conform onderzoeksprogramma, de 

rapportage is verschenen bij de behandeling van de 

cultuurnota (Statenstuk 2016-745 HERZIEN).  

Statenontmoeting “Economische beleidsagenda”, 

inclusief Statenmemo 

Deze Statenontmoeting is gewijzigd naar ‘Onderwijs en 

Arbeidsmarkt’ en heeft plaats gevonden op 16 maart 

2016. De Statenmemo is verschenen bij het Programma 

arbeidsmarkt en onderwijs (bijlage bij GS-brief d.d. 26 

juni 2016.) .  

Oplegnotitie bij krimpbeleid  Bij de Visie op krimp en leefbaarheid (Statenstuk 2016-

744)  is een oplegnotitie verschenen.  

Peiling Drents panel: Rapport met resultaten Het Drents panel is geraadpleegd over legitimiteit in het 

kader van het afstudeeronderzoek van David Bergtop. 

De resultaten hiervan zijn gepresenteerd op de 

Statenontmoeting van 23-11-2016. 

Statenontmoeting leden Drents Panel en PS Deze Statenontmoeting is uitgesteld in afwachting van 

de uitwerking van het thema ‘veranderende samenleving’ 

in 2017. 

Oplegnotitie bij NRK onderzoek: doorwerking 

provinciaal ruimtelijk beleid 

Verschenen conform onderzoeksprogramma.  

Statenontmoeting incl. Statenmemo (nader te 

bepalen thema) 

Dit betreft de Statenontmoeting ‘de rol van PS in de 

veranderende samenleving’ van 23 november, de memo 

verschijnt in 2017.  

Oplegnotitie bij Begroting 2015 (P&C)
 

Opgesteld conform onderzoeksprogramma. 

Oplegnotitie economische beleidsagenda Bij de Economische koers (Statenstuk 2016-740) is een 

oplegnotitie opgesteld.  

Oplegnotitie bij NRK strategische bepaling 

gesubsidieerde instelling na forse budgetkortingen. 

Rapportage is verschenen op 28 november  2016 en 

wordt behandeld in janauri/februari 2017.   

Beleidsevaluatie benutting Europese subsidies Lopend onderzoek.  

Beleidsevaluatie Vitaal Platteland als instrument Deze evaluatie is niet uitgevoerd, omdat  GS deze 

informatie hebben verstrekt  (Bijeenkomst voor PS op 

16-11-2016). 

Feitenoverzicht economische projecten (uitgaven en 

opbrengsten) 

Dit feitenoverzicht is niet verschenen, omdat de SWOT-

analyse die door GS is opgesteld de gevraagde 

informatie bevatte. 
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Beleidsevaluatie effecten Green Deals 

(herhalingsonderzoek) 

Deze evaluatie is niet uitgevoerd, omdat  GS deze 

informatie bij de energieagenda (Statenstuk 2016-730) 

hebben verstrekt.  

Ondersteuning van de werkgroepen/ Commissie 

van onderzoek  

Uitgevoerd conform onderzoeksprogramma. Ten 

behoeve van deze werkgroepen zijn diverse memo’s 

opgesteld en bijeenkomsten/vergaderingen 

georganiseerd. 

 

 

Gerealiseerde producten vanuit de flexibele ruimte in 2016  

Oplegnotitie bij de notitie sociaal beleid (Statenstuk 2016-723). 

Oplegnotitie bij de investeringsagenda (Statenstuk 2016-748).  

Oplegnotitie bij de energieagenda (Statenstuk 2016-730) & het actieplan ‘Expeditie naar energieneutraal wonen 

in Drenthe’ (Statenstuk 2016-731). 

Flexnotitie ‘Bedrijvigheid als kernwaarde in de Provinciale omgevingsverordening (POV)’.  

Feitenoverzicht Groningen Airport Eelde. 

Feitenoverzicht RSP-Emmen.  

Flexnotitie Wet normering topinkomens (WNT) en verbonden partijen. 

 

 

 

 




