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Inleiding  

Aanleiding 
In het najaar van 2011 is de pilot “Herijking vergaderstructuur PS” (Statenstuk 2011-492) gestart. 
Aanleiding hiervoor was:  
1. de behoefte aan minder herhalingen van discussies tussen commissie- en PS-vergadering;  
2. de behoefte aan meer nadruk in discussies op hoofdlijnen en minder op technische details en 
3. de behoefte aan meer integraliteit van debat.  
Tijdens de pilot was aandacht voor drie aspecten rond de werkwijze van PS: structuur, proces/ inhoud 
en cultuur. Hierbij stond de kwaliteit van de besluitvorming voorop.  
 
Eind 2012 heeft een evaluatie door de griffie plaatsgevonden van de pilot. In januari 2013 hebben PS 
middels Statenstuk 2013-556 het eindrapport met bevindingen vastgesteld en ingestemd met de 
aanbevelingen die door de begeleidingscommissie zijn geformuleerd. En op 26 juni 2013 hebben PS 
conform Statenstuk 2013-577 besloten om per 1 september 2013 het aantal statencommissies terug 
te brengen van drie naar twee. Argumenten voor het terugbrengen van het aantal commissies waren: 
1. het verminderen van de vergaderdruk; 
2. meer aandacht voor de hoofdlijnen van de vraagstukken; 
3. een meer integrale benadering door herziening van de portefeuilles van de commissies. 

 
Hierbij zijn ook de volgende vergaderafspraken gemaakt: 
- bij enkelvoudige vragen over een ingekomen stuk wordt de mogelijkheid geboden om ter 

vergadering de vragen te laten beantwoorden. Deze behoeven niet langer te worden geagendeerd 
voor de volgende commissievergadering; 

- de volgorde van de sprekers (woordvoerders) is op basis van de volgorde van intekening ten 
aanzien van de verschillende agendapunten. De intekening vindt plaats voorafgaande aan de 
commissievergadering. 

- spreektijden worden gehanteerd én gehandhaafd door Statenleden en leden van Gedeputeerde 
Staten (GS). 

 
Met het vaststellen van Statenstuk 2013-577 is ook besloten om de nieuwe vergaderstructuur en de 
gemaakte vergaderafspraken eind 2014 te evalueren. Met onderliggend statenstuk wordt hieraan 
voldaan.  
De commissievergadering van 18 februari dient dan ook om over de aanbevelingen van gedachten te 
wisselen. De voorzitter van de Commissie van Onderzoek, de heer H. Beerda, geeft hierbij een 
toelichting  en beantwoordt eventuele vragen over de aanbevelingen. De aanbevelingen worden 
vervolgens na vaststelling door de huidige Staten aan de nieuwe Staten meegegeven en komen ook 
in de masterclasses terug. 
 
Maatschappelijke context gewijzigd 
PS van Drenthe vertegenwoordigen als regionaal parlement de Drentse burgers. De Drentse 
samenleving verandert en daarmee de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van PS. Binnen de 
samenleving bestaan groepen die traditioneel binding voelen met de overheid maar ook een (groter 
wordende) groep die wat verder van de politiek afstaat. Hiermee is het gezag van het openbaar 
bestuur niet meer vanzelfsprekend. 
 
In deze gewijzigde maatschappelijke context is het de vraag hoe PS meer als volksvertegenwoor-
diging naar buiten kunnen treden; zichtbaar en herkenbaar kunnen zijn. Hoe kunnen PS uitdrukking 
geven aan het feit dat zij het regionaal parlement vormen en een relevant politiek platform zijn? Waar 
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keuzes worden gemaakt die iedere Drent kunnen raken? Hoe komen besluiten tot stand: welke 
belangenafwegingen worden gemaakt bij de besluitvorming in de Staten? 
 
Vraagstelling en doelstelling  
De centrale vraagstelling bij de evaluatie is:  
In hoeverre voldoet de huidige vergaderstructuur (met PS-vergadering en twee commissies) voor de 
Statenleden en welke verbeteringen zijn mogelijk in het licht van het politieke en maatschappelijke 
belang van een goed debat in de Staten (het regionale parlement)? 
 
De doelstelling van de evaluatie is: 
‘Met behulp van de ervaringen van Statenleden met de huidige werkwijze en de uitkomsten van de 
observaties te komen tot aanbevelingen voor de nieuwe Staten voor een verbetering van de 
vergaderingen van de commissies en PS qua structuur, proces, inhoud en cultuur’. 
 
De ervaringen van Statenleden en commissievoorzitters met de huidige werkwijze staan centraal in de 
evaluatie; er zijn interviews gehouden met alle fracties en met de fractievoorzitters. Naast deze 
interviews heeft het Debatbureau een evaluatie uitgevoerd van de kwaliteit van het debat in de 
commissies en Provinciale Staten. Onderdeel van de evaluatie was het bijwonen en beoordelen van 
twee commissievergaderingen (OGB van 22 oktober 2014, FCBE van 29 oktober 2014) en de PS 
vergadering (12 november 2014). Op 26 november 2014 heeft een door het Debatbureau geleide 
workshop plaatsgevonden over hun bevindingen. In bijlage 2 is de rapportage van het Debatbureau 
opgenomen.  
 
Het besluitvormingsproces 
Tijdens de pilot “Herijking vergaderstructuur PS” is met het oog op de verbetering van de kwaliteit van 
de besluitvorming in PS geëxperimenteerd met het zogenaamde BOB-model. BOB staat voor 
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Door het Debatbureau is tijdens deze evaluatie 
gebruik gemaakt van onderstaande figuur, waarin de vier fases bij politieke besluitvorming zichtbaar 
zijn gemaakt. De drie fases van het BOB-model komen overeen met de laatste drie fases uit de figuur. 
 

 
Figuur 1. Schema politieke besluitvorming 
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De verschillende fases zijn: 
 
fase 1. Agenderen: voor de inhoudelijke bepaling van de agenda’s van de commissie- en Statenvergaderingen is 
onder andere de Strategische Agenda van PS van belang en de voorstellen van GS. Het Presidium stelt de 
agenda’s  vast. 
 
fase 2. Oriënteren (= divergeren): hiervoor kan onder andere onderzoek ten behoeve van de Staten plaatsvinden, 
bijvoorbeeld via het Drents panel, kunnen Statenontmoetingen worden georganiseerd, een schriftelijke 
vragenronde worden georganiseerd en een inloopuur. 
 
fase 3. Meningsvorming (= consolideren): in de commissievergaderingen worden waar nodig voorstellen verder 
verduidelijkt door GS, wordt nadere informatie verschaft, wisselen fracties met elkaar en GS de nodige 
argumenten uit; wordt het vraagstuk politiek breed verkend. 
 
fase 4. Besluitvorming (=convergeren): in de Statenvergadering vindt het verdere politieke debat plaats, vinden 
fracties zich in elkaars argumenten of juist niet, worden definitieve standpunten ingenomen en vindt de 
gezamenlijke besluitvorming plaats. 
 
Het hiervoor beschreven politieke proces brengt met zich mee dat voor de samenleving zichtbaar 
wordt op grond van welke overwegingen de Staten – de volksvertegenwoordiging – tot een besluit zijn 
gekomen. Verder draagt het proces bij aan de kwaliteit van het uiteindelijke te nemen besluit. Om 
deze reden is het aanwezig zijn van debat tussen de fracties en tussen PS en GS in de PS-
vergadering een centraal element bij de bespreking van het proces en inhoud. 
 
Met de gewijzigde maatschappelijke context en de kwaliteit van het besluitvormingsproces in het 
achterhoofd, is de evaluatie van de commissie- en Statenvergaderingen uitgevoerd en zijn de 
aanbevelingen geformuleerd. 

Belangrijkste bevindingen 

De integrale rapportage van de evaluatie is opgenomen in bijlage 1. Hieronder zijn de bevindingen op 
hoofdlijnen samengevat.  
 
Hoofdbevinding 
Zowel uit de interviews als uit de workshop komt naar voren dat geen enkele fractie tevreden is met 
de huidige vergaderstructuur. Ook geven de meeste fracties de kwaliteit van het debat in de 
commissies en Staten een onvoldoende; er is nauwelijks sprake van debat, commissie- en PS 
vergaderingen bestaan hoofdzakelijk uit vragen stellen en het uitwisselen van standpunten.  
 
Uit de interviews blijkt vervolgens dat de oorzaak van de ontevredenheid met de structuur en het 
ontbreken van debat niet gezocht moet worden in de vergaderstructuur. De conclusie is dan ook dat 
het huidige aantal commissies gelijk kan blijven. Het werkelijke probleem is de vergaderorde  in de 
Drentse Staten. De Drentse cultuur van vriendelijkheid en beleefd zijn en blijven wordt meegenomen 
in de commissie- en PS-vergaderingen. Dit bepaalt niet alleen de omgangsvormen tijdens de 
vergaderingen, maar ook het gebruik van de instrumenten en vergadertechnieken van PS. Het 
belemmert welbeschouwd het ontstaan van een goed, inhoudelijk debat waarbij de (verschillen tussen 
de) standpunten van de fracties duidelijk worden en er een uitgekristalliseerd besluit wordt genomen. 
In de workshop hebben veel Statenleden dan ook de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te komen 
tot meer inhoudelijk debat tijdens vergaderingen.  
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Overige bevindingen 
 
Cultuur 
1. Er wordt veel tijd besteed aan het stellen van technische vragen aan GS tijdens de commissies. 

Dit belemmert de uitwisseling van meningen en voorlopige standpunten. Technische vragen 
zouden  

2. zoveel mogelijk voor de behandeling in de commissies in de schriftelijke vragenronde gesteld 
moeten worden. Dit geldt voor de belangrijke strategische dossiers. 

3. Spreektijden zouden beter benut moeten worden om op die manier meer debat tot stand te 
brengen. Fracties worden gedwongen om voorlopige standpunten helder en bondig weer te geven 
en minder in herhaling te vallen.  

4. Interrupties zouden beter benut moeten worden in de Statenvergadering. Nu worden ze vaak 
ingezet voor informerende vragen, maar ze zouden vaker ingezet kunnen worden om te vragen 
waarom men een bepaalde mening/ standpunt heeft (ontwrichtende interrupties) of om de eigen 
mening/ standpunt te verkondigen (promotionele interrupties).   

 
Structuur 
1. Uit de evaluatie komt naar voren dat de vergaderdruk volgens de meeste fracties niet is 

afgenomen. De agenda’s van de commissies zijn overvol op bepaalde piekmomenten, zoals voor 
en vlak na het zomerreces en voor het kerstreces. Ook van invloed op de toegenomen 
vergaderdruk zijn de invoering van inhaaldagen, de wijze waarop GS-stukken worden 
aangeleverd en de agendering van ingekomen stukken. 

2. Ook wordt door de fracties geconstateerd dat het onderscheid tussen PS en 
commissievergaderingen niet helder is en er sprake is van herhaling in de PS-vergadering van 
wat tijdens commissievergaderingen besproken is. De oorzaak hiervan is dat 
commissievergaderingen doorgaans niet gebruikt worden voor oriëntatie en meningsvorming, 
zoals weergegeven in figuur 1. In plaats van het ventileren van meningen worden aan het begin 
van de bespreking van een agendapunt al standpunten ingenomen, die soms onderling in 
informele sfeer zijn besproken. Dit heeft als gevolg dat er geen debat plaatsvindt in de 
commissievergadering. In PS-vergaderingen wordt dit vervolgens vaak overgedaan. 

 
Proces en inhoud 
1. De kwaliteit van het debat in de commissies en PS wordt als weinig en niet goed ervaren. Er 

worden vooral (voorlopige) standpunten bekend gemaakt en veel vragen aan GS gesteld. 
Hierdoor kristalliseren voorgenomen besluiten beperkt uit. Het besluitvormingsproces (figuur 1) 
komt niet volledig tot zijn recht. 

2. De agenda’s van de commissies worden nog te veel bepaald door de agenda van GS. Men zou 
eerder betrokken willen worden bij de beleidsvoorbereiding door bijvoorbeeld het voorleggen van 
beleidsalternatieven via een startnotitie. Het Presidium zou meer dan nu het geval moeten 
beoordelen of GS-stukken voldoen aan de behoefte van PS. 

3. De meeste fracties geven aan dat ingekomen stukken te vaak worden geagendeerd. Een 
motivering voor het agenderen van een ingekomen stuk door een fractie wordt vaak pas achteraf 
gegeven. 

4. Ten aanzien van de inspreektermijnen van insprekers in de commissie wordt aangegeven dat er 
geen tweede termijn voor insprekers zou moeten zijn. Het organiseren van een openbare 
bijeenkomst (“inspreeksessie”) voor zwaarwegende onderwerpen is een optie. 
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5. Commissievoorzitters zouden een duidelijke rol moeten hebben bij het toelichten en samenvatten 
van agendapunten en het aanbrengen van onderscheid tussen commissie- en PS-vergaderingen. 
Ook hebben zij een rol bij het op gang brengen en stimuleren van het debat. Deze 
aandachtspunten zouden in de profielbeschrijving voor de commissievoorzitters een plek moeten 
krijgen. 

 
Op basis van bovenstaande bevindingen zijn een negental aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn 
weergegeven onder Advies. Middels onderliggend statenstuk stellen PS deze aanbevelingen vast. 

Advies  

1. Kennisnemen van de algemene bevindingen en conclusies uit de evaluatie zoals opgenomen in 
bijlage 1 en 2.  

2. Vaststellen van de aanbevelingen 1 t/m 9.  
 
Toelichting bij punt 2. 
 
Aanbeveling 1 
Organiseer een masterclass “Het politieke proces” bij aanvang van de nieuwe statenperiode. Hierin  
aandacht besteden aan de positie van het Drents Parlement in de samenleving, de brede dialoog 
tussen de fracties en de rol van de media in dit geheel.  
 
Aanbeveling 2 
Organiseer voorafgaand aan de behandeling in de commissievergaderingen bij belangrijke, door PS 
te bepalen, strategische dossiers een schriftelijke vragenronde met eventueel een inloopuur. De 
Strategische Agenda biedt hier input voor. Zie ook aanbeveling 5. 
 
Aanbeveling 3 
Organiseer na de masterclass “Het politieke proces” in het najaar van 2015 een masterclass “De 
interactie in de Statenzaal” met onder andere aandacht voor het gebruik van moties en 
amendementen, het beter benutten van spreektijden om tot meningsvorming te komen en het 
succesvol plegen van interrupties.  
 
Aanbeveling 4 
Verduidelijk het onderscheid tussen de functie van de commissie (stellen van vragen aan fracties en 
GS, meningsvorming, voorlopige standpunten) en de PS-vergadering (standpunten verder  
verhelderen, debat en definitieve standpunten innemen, besluitvorming). Dit onderscheid zal ook 
behandeld worden in de masterclass “Het politieke proces” (zie aanbeveling 1).  
 
Aanbeveling 5 
Het is aan te bevelen dat PS cq. het Presidium GS verzoeken bij strategische onderwerpen een 
startnotitie op te stellen: deze notitie geeft de verschillende keuzes/ scenario’s weer. Op basis van het 
debat in de commissie kunnen GS dan een definitief beleidsvoorstel voorbereiden. 
 
Aanbeveling 6 
a. Het is aan te bevelen dat het Presidium in samenstelling een agendacommissie wordt. In die 

hoedanigheid beoordeelt zij de mate waarin stukken zijn afgestemd op de behoefte van PS. 
Hierbij kan zij bijvoorbeeld sturen op het onderscheid tussen GS-brieven en statenvoorstellen. Als 
blijkt dat in een GS-brief een besluit door PS wordt gevraagd, kan deze brief teruggelegd worden 
bij GS om er een statenvoorstel van te maken. 
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b. Daarnaast is het aan te bevelen een fractievoorzittersoverleg in het leven te roepen, dat 
incidenteel bij elkaar komt. 

 
Aanbeveling 7 
Het is aan te bevelen de agendering van ingekomen stukken in de commissievergaderingen aan te 
scherpen (o.a. niet agenderen van stukken waar enkelvoudige vragen over zijn gesteld, alleen 
agenderen met motivering vooraf).   
 
 
Aanbeveling 8 
Voorzie in één inspreektermijn per inspreker in de commissie. Indien er veel insprekers worden 
verwacht bij volgens PS zwaarwegende onderwerpen, kan door het Presidium worden overwogen om 
een openbare bijeenkomst (“inspreeksessie”) in de Statenzaal te organiseren, voorafgaand aan de 
commissie. 
 
Aanbeveling 9 
a. Verstevig de rol van de voorzitters en vice-voorzitters in het licht van aanbeveling 5: de voorzitter 

zou een duidelijke rol moeten hebben bij het toelichten en samenvatten van agendapunten en het 
onderscheid aanbrengen tussen commissie- en PS-vergaderingen.  

b. Het is aan te bevelen een goede profielbeschrijving voor de commissievoorzitters te hanteren bij 
het werven van voorzitters voor de nieuwe statenperiode, met daarin de bovenstaande 
aandachtspunten. 

c. Organiseer een gezamenlijke training voor alle voorzitters en vice-voorzitters in de nieuwe 
statenperiode. 

 

Beoogd effect 

1. Het zichtbaar en begrijpelijk maken van welke overwegingen hebben geleid tot de uiteindelijke 
besluitvorming door het Drents Parlement met het oog op het afleggen van verantwoording. 

2. Het vergroten van de kwaliteit van het uiteindelijk te nemen besluit.  
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Statencommissie FCBE op 18 februari 2015  
Provinciale Staten op 11 maart 2015 

Financiën 
Niet van toepassing 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Evaluatie van de (opvolging van) de aanbevelingen vindt  na een jaar plaats.   

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 
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Communicatie  

 

Bijlagen 
1. Rapportage “Herijking vergaderstructuur PS II” 
2. Rapportage “Evaluatie kwaliteit van het debat in Provinciale Staten Drenthe”  
3. Lijst met geïnterviewden 
 
 
 
 
 
Assen, 15 december 2014 
Kenmerk: 51/SG/201403350 
 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Drenthe van 15 december 2014, kenmerk 
51/SG/201403350; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 

I. Kennisnemen van de algemene bevindingen en conclusies uit de evaluatie zoals opgenomen 
in bijlage 1 en 2.  
 

II. Vaststellen van de aanbevelingen 1 t/m 9.  
 
 

 
 
 
 
Assen, 11 maart 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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De evaluatie van de vergaderstructuur Provinciale Staten van Drenthe  
2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage bij Statenstuk 2014-653, Provinciale Staten: herijking 

vergaderstructuur PS II 

Datum 5 februari 2015 

Nadere informatie Hugo Parker Brady 
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Inleiding  
 
Deze rapportage presenteert de uitkomsten van de evaluatie van de ervaringen van de Statenleden 
met de huidige vergaderstructuur: de vergaderingen van de twee statencommissies en de PS-
vergadering. Ook is gekeken of de oorspronkelijke doelen, zoals die in 2011 voor de pilot “Herijking 
vergaderstructuur PS” zijn geformuleerd, zijn gehaald. Hierbij stond de kwaliteit van de besluitvorming 
voorop. Deze doelen hadden betrekking op structuur, het proces en inhoud en de cultuur van de 
vergaderingen van de statencommissies en Provinciale Staten (PS).  
 
Naast dat van elke fractie twee Statenleden geïnterviewd zijn, is een extern bureau, het Debatbureau, 
gevraagd om de twee statencommissievergaderingen van oktober 2014 en de PS-vergadering in 
november 2014 te observeren op het punt van de kwaliteit van het debat. Over de resultaten van de 
observaties is een workshop voor de Statenleden georganiseerd in november 2014. Alle fracties 
waren aanwezig. De resultaten van deze observaties en de workshop zijn in deze rapportage 
verwerkt. Het rapport van het Debatbureau zelf is als bijlage bij het Statenstuk gevoegd. 
 
Op basis van de conclusies uit deze rapportage zijn enkele aanbevelingen voor de nieuwe Staten 
geformuleerd ten behoeve van verbetering van de vergaderingen van commissies en PS qua 
structuur, proces, inhoud en cultuur. Vervolgens wordt hierover door de huidige Staten in maart 2015 
een besluit genomen. Zij doen dit omdat zij ervaring hebben met de verschillende modellen van de 
vergaderstructuur i.c. het werken met twee en drie commissies. De aanbevelingen zullen (via de 
Statengriffie) worden betrokken bij het maken van afspraken voor de nieuwe statenperiode. 
 
Doel van het onderzoek 
Met behulp van de evaluatie van de ervaringen van de Statenleden met de huidige werkwijze en de 
uitkomsten van de observaties komen tot aanbevelingen voor de nieuwe Staten voor een verbetering 
van de vergaderingen van de commissies en PS qua structuur, proces, inhoud en cultuur. 
Specifiek zal gekeken worden naar de subdoelen, zoals geformuleerd in Statenstuk 2011-492: 
 
Cultuur 
a. Meer aandacht voor kaderstelling (beleidskeuzes) en minder voor (technische en/of 

beheersmatige) details; 
b. Rol- en positieversterking van de Statenleden tijdens de vergaderingen; 
c. Meer interacties tijdens de vergaderingen t.b.v. de verlevendiging van het debat. 
 
Structuur 
a. Beperking van (onnodige) herhalingen van debat (tussen commissie- en PS-vergaderingen); 
b. Verbetering van de informatievoorziening aan PS, gelet op hun rol. 
 
Proces en inhoud 
a. Bevordering ‘agendasetting’ door PS; 
b. Bevordering van het debat tussen fracties onderling en tussen PS en GS: hoogwaardige dialoog 

ontwikkelen (t.b.v. kwaliteit van de besluitvorming); 
c. Verbetering van het integrale karakter van het debat (t.b.v. kwaliteit van de besluitvorming); 
 
Maatschappelijke context gewijzigd 
PS van Drenthe vertegenwoordigen als regionaal parlement de Drentse burgers. De (Drentse) 
samenleving verandert en daarmee de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van PS. Binnen de 
samenleving bestaan groepen die traditioneel binding voelen met de overheid maar ook een (groter 
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wordende) groep die wat verder van  de politiek afstaat. Hiermee is het gezag van het openbaar 
bestuur niet meer vanzelfsprekend. 
 
In deze gewijzigde maatschappelijke context is het de vraag hoe PS meer als 
volksvertegenwoordiging naar buiten kunnen treden; zichtbaar en herkenbaar kunnen zijn. Hoe 
kunnen PS uitdrukking geven aan het feit dat zij het regionaal parlement vormen en een relevant 
politiek platform zijn? Waar keuzes worden gemaakt die iedere Drent (kunnen) raken? Hoe komen 
besluiten tot stand: welke belangenafwegingen worden gemaakt bij de politieke besluitvorming in de 
Staten?  
 
Het besluitvormingsproces 
Tijdens de pilot “Herijking vergaderstructuur PS” is met het oog op de verbetering van de kwaliteit van 
de besluitvorming in PS geëxperimenteerd met het zogenaamde BOB-model. BOB staat voor 
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Uit de evaluatie van de pilot in 2013 kwamen als 
geslaagde instrumenten van PS naar voren per fase van het besluitvormingsproces:  
- Statenontmoeting en schriftelijke vragenronde en inloopuur (Beeldvorming); 
- Statendebat en -commissie (Oordeelsvorming); 
- Statenvergadering (Besluitvorming). 
 
Door het Debatbureau is tijdens deze evaluatie gebruik gemaakt van onderstaande figuur, waarin de 
vier fases bij politieke besluitvorming (agenderen, oriënteren, meningsvorming en besluitvorming) 
zichtbaar zijn gemaakt. De drie fases van het BOB-model komen overeen met de laatste drie fases uit 
de figuur. 
 

 
Figuur 1. Schema politieke besluitvorming 
 

Toelichting 
fase 1. Agenderen: voor de inhoudelijke bepaling van de agenda’s van de commissie- en Statenvergaderingen is 
onder andere de Strategische Agenda van PS van belang en de voorstellen van GS. Het Presidium stelt de 
agenda’s vast. 
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fase 2. Oriënteren (= divergeren): hiervoor kan onder andere onderzoek ten behoeve van de Staten plaatsvinden, 
bijvoorbeeld via het Drents Panel, kunnen Statenontmoetingen worden georganiseerd, een schriftelijke 
vragenronde worden georganiseerd en een inloopuur. 
 
fase 3. Meningsvorming (= consolideren): in de commissies worden waar nodig voorstellen verder verduidelijkt 
door GS, wordt nadere informatie verschaft, wisselen fracties met elkaar en met GS de nodige argumenten uit; 
wordt het vraagstuk politiek breed verkend. 
 
fase 4. Besluitvorming (=convergeren): in de Statenvergadering vindt het (verdere) politieke debat plaats, vinden 
fracties zich in elkaars argumenten of juist niet, worden definitieve standpunten ingenomen en vindt de 
gezamenlijke besluitvorming plaats. 

 
Belangrijk hierbij is de “knip” die aangebracht is tussen de fasen (oriënteren en meningsvorming) die 
in de commissies aan de orde komen en de fase van besluitvorming in de Statenvergadering. 
Samengevat oriënteren de fracties zich in de commissies op het onderwerp, voeren een oriënterend 
debat en wisselen elkaars meningen en voorlopige standpunten uit. Fracties nemen hierbij nog niet 
hun definitieve standpunt in. In de Statenvergadering vindt het inhoudelijk debat plaats, trachten 
fracties elkaar te overtuigen, nemen de fracties hun definitieve standpunt in en vindt de definitieve 
besluitvorming plaats.    
 
Hieronder zijn twee voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt om het proces toe te lichten. 
 
Fase 1 (agendering) en 2 (oriëntatie): GS-voorstel Tussenevaluatie cultuurnota (naar verwachting te 
behandelen in februari 2015) 
 

Agendering: GS sturen het voorstel (naar verwachting) in februari 2015 naar PS. Het Presidium 
agendeert het voorstel voor de commissie FCBE en PS-vergadering van februari/ maart. 
Oriëntering: ter voorbereiding op de commissiebehandeling wordt het Drents Panel geraadpleegd en 
vindt een Statenontmoeting cultuur in december 2014 plaats, waarvoor instellingen worden 
uitgenodigd die hun ervaringen met het nieuwe cultuurbeleid met de Staten zullen delen. 
 

Fase 3 (meningsvorming) en fase 4 (besluitvorming): Brief van GS over de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) (3 december 2014, commissie FCBE). 
 
Meningsvorming: in de commissievergadering is een aantal vragen over de hoofdlijnen van het 
voorstel aan GS gesteld. Er bleek bij veel fracties behoefte te bestaan aan meer (specifieke) 
informatie om zich een goede mening  te kunnen vormen over het voorstel. Toegezegd is deze ter 
beschikking te stellen samen met het definitieve voorstel. Verder zijn tussen de fracties en met GS de 
nodige inhoudelijke argumenten uitgewisseld en zijn  standpunten verkend. 
Besluitvorming: op basis van de aanvullende informatie zal het politieke debat over het voorstel 
(verder) plaatsvinden, waarbij fracties elkaar vinden of juist niet, zullen definitieve standpunten worden 
ingenomen en een gezamenlijk besluit worden genomen.  
 
Het hiervoor beschreven politieke proces brengt met zich mee dat voor de samenleving zichtbaar 
wordt op grond van welke stappen de Staten – de volksvertegenwoordiging – tot een 
uitgekristalliseerd besluit zijn gekomen. Om deze reden is het aanwezig zijn van debat tussen de 
fracties en tussen PS en GS in de PS-vergadering een centraal element bij de bespreking van het 
proces en inhoud.  
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Dit leidt tot de volgende vraagstelling : 
 
Centrale vraagstelling 
In hoeverre voldoet de huidige vergaderstructuur (met PS-vergadering en twee commissies) 
voor de Statenleden en welke verbeteringen zijn mogelijk in het licht van het politieke en 
maatschappelijke belang van een goed debat in de Staten (het regionale parlement)? 
 
Deelvragen: 

1. Wat zijn de ervaringen van de Statenleden met de  huidige vergaderstructuur? 
2. In hoeverre zijn de doelen zoals geformuleerd in  Statenstuk 2011-492 gehaald?  
3. Wat zijn de redenen/ oorzaken voor het niet beha len van de gestelde doelen? 
4. Welke verbeteringen zijn mogelijk om alsnog de doel en uit Statenstuk 2011-492 te 

behalen, in het licht van het maatschappelijk belan g van een goede debat in de Staten?  
 
Onderzoeksopzet 
Zoals hierboven aangegeven staan de ervaringen van Statenleden en commissievoorzitters met de 
huidige werkwijze centraal in deze evaluatie.  
Hiertoe zijn de volgende instrumenten ingezet: 
- Acht interviews met twee leden per fractie, waarvan één lid van de Commissie van Onderzoek.  
- Een groepsinterview met de beide commissievoorzitters en statenadviseurs.  
Deze interviews zijn afgenomen door de onderzoekers. In bijlage 3 van het statenstuk treft u de lijst 
van geïnterviewden aan. 
 
Naast de interviews heeft het Debatbureau een evaluatie uitgevoerd van de kwaliteit van het debat in 
de commissies en Provinciale Staten. Onderdeel van de evaluatie was het bijwonen en beoordelen 
van twee commissievergaderingen (OGB van 22 oktober 2014, FCBE van 29 oktober 2014) en de PS 
vergadering van 12 november 2014. Op 26 november 2014 heeft een door het Debatbureau geleide 
workshop plaatsgevonden over hun bevindingen. 
 
De rapportage is als volgt opgebouwd. Eerst worden de bevindingen weergegeven, onderverdeeld 
naar cultuuraspecten, structuurkenmerken en aspecten rond proces en inhoud. Vervolgens wordt 
stilgestaan bij het toepassen van vergaderafspraken en bij de rol van de voorzitter bij de vergadering 
en het debat. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd over het bereiken van de 
doelen met de huidige vergaderstructuur.  
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Bevindingen en conclusies  
 

Hoofdbevinding 
Zowel uit de interviews als uit de workshop komt naar voren dat geen enkele fractie tevreden is met 
de huidige vergaderstructuur van één PS-vergadering en twee commissies. Ook geven de meeste 
fracties de kwaliteit van het debat in de commissies en de Staten een onvoldoende; er is nauwelijks 
sprake van debat, commissie- en PS vergaderingen bestaan hoofdzakelijk uit vragen stellen en het 
uitwisselen van standpunten.  
 
Uit de interviews blijkt vervolgens dat de oorzaak van de ontevredenheid met de structuur en het 
ontbreken van debat niet gezocht moet worden in de vergaderstructuur. De conclusie is dan ook dat 
het huidige aantal commissies gelijk kan blijven. Het werkelijke probleem is de “vergaderorde”  in de 
Drentse Staten. De Drentse cultuur, van vriendelijkheid en beleefd zijn en blijven, wordt meegenomen 
in de commissie- en PS-vergaderingen. Dit bepaalt niet alleen de omgangsvormen tijdens de 
vergaderingen, maar ook het gebruik van de instrumenten en vergadertechnieken van PS. Het 
belemmert welbeschouwd het ontstaan van een goed, inhoudelijk debat waarbij de (verschillen tussen 
de) standpunten van de fracties duidelijk worden en er een uitgekristalliseerd besluit wordt genomen. 
In de workshop hebben veel Statenleden de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot meer 
inhoudelijk debat tijdens vergaderingen.  
 
Aanbeveling 1 
Organiseer een masterclass “Het politieke proces” bij aanvang van de nieuwe statenperiode. Hierin  
aandacht besteden aan de positie van het Drents Parlement in de samenleving, de brede dialoog 
tussen de fracties en de rol van de media in dit geheel.  
 
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen en conclusies, die tot bovenstaande algemene 
bevinding hebben geleid, per deelaspect beschreven. 
 

Cultuur 
• Stellen van technische vragen 

De meeste fracties en de commissievoorzitters zijn van mening dat te veel technische vragen  
worden gesteld in de commissies, dat dit vergaderingen onnodig lang maakt en dat hierdoor de 
uitwisseling van meningen en voorlopige standpunten niet plaatsvindt. Dit is ook het geval als er al 
een schriftelijke vragenronde is gehouden en/of een inloopuur, zoals bij de begroting. Daarnaast 
beantwoorden GS de technische vragen bijna altijd, dit gaat ten koste van de efficiëntie van de 
vergadering. De fracties zijn van mening dat de commissievoorzitters een rol zouden moeten hebben 
bij het aanspreken van commissieleden op het stellen van technische vragen. Daarnaast zouden 
technische vragen zoveel mogelijk vóór de behandeling in de commissies in de schriftelijke 
vragenronde (fase 2 van figuur 1) gesteld moeten worden. Hierdoor wordt de vergaderdruk in de 
commissies minder en is er in de commissies meer ruimte voor dialoog tussen de fracties en tussen 
PS en GS.  
 
Sommige fracties hebben geen moeite met technische vragen; het werkt volgens hen verhelderend en 
hoeft niet te veel tijd te kosten. Ook vinden deze fracties dat het niet aan de voorzitter is om te 
beoordelen of een vraag technisch is; de achterliggende reden van de vraag kan een politieke zijn.   
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Aanbeveling 2 
Organiseer voorafgaand aan de behandeling in de commissievergaderingen bij belangrijke, door PS 
te bepalen, strategische dossiers een schriftelijke vragenronde met eventueel een inloopuur. De 
Strategische Agenda biedt hier input voor. Zie ook aanbeveling 5. 
 

• Handhaving spreektijden 
Eén van de vergaderafspraken is het hanteren en handhaven, door de commissievoorzitters, van 
vaste spreektijden door PS én GS . De ervaringen hiermee zijn wisselend. Sommige fracties ervaren 
het als een keurslijf. Anderen zien juist dat zowel PS als GS zich niet aan de spreektijden houden. 
Een aantal fracties is van mening dat een strengere handhaving door de voorzitters positief zal 
werken voor de dialoog tussen de fracties en tussen PS en GS. Fracties worden hierdoor gedwongen 
hun standpunten helder en bondig weer te geven en vallen minder in herhaling. Wel zou de voorzitter 
flexibeler om kunnen gaan met spreektijden als sprake is van een goed debat, of een belangrijk 
inhoudelijk onderwerp. Eén van de fracties doet het voorstel om per fractie een maximale spreektijd 
voor de hele vergadering af te spreken. 
 

• Interrupties 
Het werken met de interruptiemicrofoons  in de PS-vergadering wordt wisselend beoordeeld. 
Sommige fracties zijn positief en vinden dat hiervan meer gebruik gemaakt kan worden, ook in de 
commissies. Er gaat bij het gebruik van de microfoon meer aandacht naar de spreker dan wanneer dit 
vanaf de plek gebeurd. Ook kunnen meningen of standpunten beter benadrukt worden. Andere 
fracties ervaren de interruptiemicrofoon als een drempel: de inbreng kan ook vanaf de eigen plek. 
Het Debatbureau stelt bij haar observaties vast dat de interrupties tijdens de PS-vergadering geen 
opmaat zijn voor debat , maar worden ingezet om nadere informatie in te winnen bij andere fracties of 
bij GS óf om te controleren of iets juist is geïnterpreteerd (informerende interrupties). Voor het 
ontstaan van een goed debat en meer dialoog tussen de fracties en PS en GS zouden promotionele 
en ontwrichtende interrupties beter werken. Zo zou bijvoorbeeld meer gevraagd kunnen worden 
waarom men een bepaalde mening heeft of een bepaald standpunt wordt ingenomen (ontwrichtende 
interruptie). Ook zouden fracties hun eigen mening meer tegenover die van de ander kunnen zetten in 
plaats van het vragen om verduidelijking van dat wat gezegd is (promotionele interrupties). Voor 
verdere toelichting van deze typen interrupties zie het rapport van het Debatbureau in de bijlage 2 van 
het statenstuk.  
 
Aanbeveling 3 
Organiseer na de masterclass “Het politieke proces” in het najaar van 2015 een masterclass “De 
interactie in de Statenzaal” met onder andere aandacht voor het gebruik van moties en 
amendementen, het beter benutten van spreektijden om tot meningsvorming te komen en het 
succesvol plegen van interrupties. 
 

Structuur 
• Herhaling van debat tussen commissie- en PS-vergadering 

De meeste fracties geven aan dat er nog steeds sprake is van herhaling van discussies  die gevoerd 
worden in de commissie- en PS-vergadering. Dit is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de oude 
werkwijze met drie commissies. De oorzaak hiervan is dat commissievergaderingen doorgaans niet 
gebruikt worden voor oriëntatie en meningsvorming, zoals weergegeven in figuur 1. In plaats van het 
ventileren van meningen worden aan het begin van de bespreking van een agendapunt al 
standpunten ingenomen, die soms onderling in informele sfeer ook besproken zijn. Dit heeft als gevolg 
dat er geen of nauwelijks debat plaatsvindt in de commissievergadering. In PS-vergaderingen wordt 
dit vervolgens vaak overgedaan. In de interviews en tijdens de workshop wordt dit door de meeste 
fracties geconstateerd en ook het Debatbureau heeft deze observatie gedaan. Er zijn fracties die 
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herhaling van discussies tussen commissie- en PS-vergadering geen probleem vinden; het kan 
functioneel zijn of soms gebeurt het om nog een punt te maken.  
 
Ten behoeve van de kwaliteit van de besluitvorming zouden de commissievergadering en de PS-
vergadering hun oorspronkelijke doelen moeten dienen. Tijdens commissievergaderingen zou sprake 
moeten zijn van meningsvorming door middel van het stellen van vragen aan fracties en GS en 
uitwisselen van meningen en tijdens de PS-vergadering worden standpunten verhelderd, 
gedebatteerd, definitieve standpunten ingenomen en besluiten genomen. De voorzitter zou bij deze 
verduidelijking een rol kunnen spelen, door het doel bij een agendapunt expliciet toe te lichten en 
daarop te sturen.  
 
Aanbeveling 4 
Verduidelijk het onderscheid tussen de functie van de commissie (stellen van vragen aan fracties en 
GS, meningsvorming, voorlopige standpunten) en de PS-vergadering (standpunten verder 
verhelderen, debat en definitieve standpunten innemen, besluitvorming). Dit onderscheid zal ook 
behandeld worden in de masterclass “Het politieke proces” (zie aanbeveling 1). 
 

• Vergaderdruk  
Eén van de argumenten om het aantal commissies terug te brengen naar twee was het verminderen 
van de vergaderdruk . De vergaderdruk wordt, zo blijkt uit de interviews, in de ogen van de 
Statenleden bepaald door de combinatie van de lengte van de agenda, de begin- en eindtijden van de 
vergaderingen en de overige afspraken die op de woensdag (“Statendag”) worden ingepland.  
 
De meeste fracties ervaren niet dat de vergaderdruk is afgenomen. Volgens hen is de vergaderdruk 
van de commissie FCBE toegenomen en die van de commissie OGB gelijk gebleven. Wel zijn de 
agenda’s van de commissies volgens de meeste fracties overvol op bepaalde piekmomenten (voor en 
vlak na het zomerreces en voor het kerstreces). Op andere momenten is het rustiger. Sommige 
fracties ervaren ook een toename van de vergaderdruk door de inhaaldagen die zijn ingevoerd. Wat 
ook van invloed is op de vergaderdruk, is de wijze waarop GS-stukken worden aangeleverd: de 
hoofdlijnen van de stukken zijn niet altijd duidelijk voor Statenleden. Tot slot is de agendering van 
invloed op de vergaderdruk. Dit wordt verder besproken onder het kopje ‘Proces en inhoud’, daar 
worden ook aanbevelingen gedaan die de vergaderdruk kunnen verminderen.  
 

• Tijdsbesteding onderwerpen/ verdeling commissies 
De helft van de fracties heeft geen moeite met de huidige verdeling tussen OGB en FCBE. Dit geldt 
ook voor de commissievoorzitters. In de workshop waren enkele Statenleden negatief in hun oordeel 
over de kwaliteit van de commissie FCBE, vanwege de gekozen oplossing voor het bijeenvoegen van 
vier beleidsterreinen. De uitkomsten van de evaluatie vormen geen aanleiding om de verdeling over 
de commissies te veranderen. 
 

• Schriftelijke vragenronde 
In deze statenperiode zijn rond het uitkomen van de P&C documenten (begroting en jaarstukken) 
schriftelijke vragenrondes georganiseerd. Hierbij werden de fracties in de gelegenheid gesteld om 
schriftelijk technische vragen  te stellen aan GS. De beantwoording van de vragen ging naar alle 
fracties. Daarnaast vond een week voor de behandeling in de commissie FCBE een inloopuur plaats. 
Het doel van deze schriftelijke vragenrondes met inloopuur was om het stellen van technische vragen 
in de commissies te voorkomen, dan wel te verminderen.  
 
De meeste fracties vinden dat deze schriftelijke vragenrondes en het inloopuur goed werken, deze 
zouden ook voor belangrijke (strategische) dossiers, zoals flora- en faunabeleid kunnen plaatsvinden. 
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Enkele fracties geven aan dat altijd, op eigen initiatief, voor technische vragen de behandelende 
ambtenaar vragen gesteld kunnen worden.  
 
Aanbeveling 2 heeft betrekking op de schriftelijke vragenrondes en het inloopuur.  
 

• Waardering Statenontmoetingen in het kader van de informatievoorziening 
Het werken met Statenontmoetingen wordt door alle fracties als waardevol ervaren. Deze ontmoeting 
past met zijn verkennende karakter binnen de fase van oriëntering van het schema Politieke 
besluitvorming. In het kader van de evaluatie van de onderzoeksfunctie (Statenstuk 2014-622) is 
besloten dat de resultaten van de Statenontmoeting worden verankerd door middel van een 
Statenmemo waarin onder andere de rol van de provincie ten aanzien van het thema wordt 
aangegeven.  
 

Proces en inhoud 
 

• Kwaliteit van het debat/ dialoog in de commissie- en Statenvergaderingen  
De onderstaande bevindingen zijn gebaseerd op de ervaringen van de verschillende fracties, de 
waarnemingen van de commissievoorzitters en de beoordelingen van het Debatbureau op basis van 
de observaties van drie vergaderingen en de uitkomsten van de door hen georganiseerde workshop. 

 
Algemeen 
De kwaliteit  van het debat  in de commissies en PS wordt door de meeste fracties en de beide 
commissievoorzitters als weinig en niet goed ervaren. Het Debatbureau trekt de conclusie dat er vrij 
weinig debat plaatsvindt in de vergaderingen en er vooral standpunten bekend worden gemaakt en 
veel vragen aan GS worden gesteld. Hierdoor kristalliseren voorgenomen besluiten beperkt uit. Het 
besluitvormingsproces (figuur 1) komt niet volledig tot zijn recht.  
 
In de commissies vindt nauwelijks debat  plaats tussen de fracties onderling. Eigen standpunten 
worden uitgewisseld, men vraagt hierover niet door en raakt hierover niet in gesprek. Er worden veel 
vragen van informerende aard gesteld, met name aan GS. GS doen hun best om PS te bedienen en 
alle vragen te beantwoorden. Hierboven is reeds opgemerkt dat doordat standpunten in de commissie 
bij aanvang van een debat al worden verkondigd, het uitwisselen van argumenten achterwege blijft. 
Door de grote hoeveelheid vragen die gesteld worden, is daarnaast minder ruimte voor debat over de 
hoofdlijnen van het agendapunt. Aanbeveling 5 heeft betrekking op dit punt en gaat in op een 
duidelijker onderscheid tussen commissie- en PS-vergaderingen.   
 
In de PS-vergadering wordt maar zeer beperkt tijd besteed aan het overtuigen van anderen. Ook het 
plegen van interrupties  in de PS-vergadering kunnen bijdragen aan het ontstaan van debat, maar dit 
gebeurt nauwelijks. Er worden bij interrupties vragen gesteld die nauwelijks dwingen tot een 
stellingname van de ander. Aanbeveling 3 heeft betrekking op dit punt.  

 
Debat op hoofdlijnen 
Eén van de subdoelen van de pilot was het voeren van debat op hoofdlijnen  en minder op 
(technische) details. Hierover wordt door de fracties verschillend gedacht. Sommige fracties vinden 
dat nog steeds onnodig veel technische vragen worden gesteld in de commissies. Deze fracties zien 
dat in de huidige werkwijze weinig op hoofdlijnen wordt gedebatteerd. Volgens andere fracties zou ook 
in de commissies ruimte moeten zijn voor het stellen van technische vragen. Deze fracties vinden dat 
het een politieke beslissing is of een vraag van  technische aard is, volgens hen dragen ook deze 
vragen bij aan de definitieve standpuntbepaling van hun fractie in de PS-vergadering. Eén fractie 
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verwoordde het als volgt: “Je moet op hoofdlijnen vergaderen, maar je kan dit niet doen op het 
moment dat je de details niet kent”. Aanbeveling 2 heeft betrekking op dit punt.  

 

• Integraliteit 
Het derde subdoel van de pilot en één van de argumenten om naar twee commissies te gaan was de 
verbetering van de integraliteit  van het debat in de PS-vergadering (fase 4 van het schema Politieke 
besluitvorming). Volgens de fracties wordt er beperkt integraal gedebatteerd in PS. Dit ligt volgens hen 
aan de portefeuilleverdeling over de commissies. Bij het behandelen van bijvoorbeeld het dossier 
natuur in de commissie OGB komt de financiële kant minder aan bod omdat deze in de commissie 
FCBE zou moeten plaatsvinden. Bij de behandeling van bepaalde overlappende onderwerpen in de 
ene commissie worden vaak wel de leden van de andere commissie uitgenodigd. Het ontbreken van 
integraliteit in het debat in de PS-vergadering zien de meeste fracties niet als een probleem.  
 

• Agendasetting PS  
Eén van de subdoelen van de pilot was meer agendasetting door PS . Eén van de instrumenten 
daarvoor is de Strategische Agenda (SA) . Hierin krijgen de eigen thema’s van PS een plaats. De SA 
is een planning van de besluitvormingsprocessen ten aanzien van de geselecteerde thema’s. De 
Strategische Agenda zou meer bekendheid moeten krijgen onder de Statenleden. 
 
De meeste fracties geven aan dat de agenda’s van de commissies nog (te) veel worden bepaald door 
de agenda van GS. Ook geven enkele fracties aan dat zij eerder betrokken willen worden bij de 
beleidsvoorbereiding. Een instrument om PS vroegtijdig in beleidsprocessen te betrekken is het 
voorleggen van beleidsalternatieven via bijvoorbeeld een startnotitie. 
 
Hierboven is met betrekking tot de agendasetting aangeven dat de agenda’s erg vol zijn. De oorzaak  
hiervan wordt mede gezien in de agendering van ingekomen stukken, dit komt hieronder aan de orde.   
 
De fracties zien bij de agendasetting een duidelijke rol voor het Presidium. Deze zou in samenstelling 
een  agendacommissie moeten zijn. In die rol zou het Presidium ook de kwaliteit/ compleetheid van 
GS- voorstellen moeten beoordelen. Het gaat hierbij niet om een inhoudelijke beoordeling, maar 
bijvoorbeeld om het onderscheid tussen GS-brieven en –voorstellen. Indien blijkt dat in een GS-brief 
een besluit door PS wordt gevraagd, zou deze teruggelegd kunnen worden bij GS om er een 
statenvoorstel van te maken, zodat helder is wat gevraagd wordt. 
 
De fracties vinden meer informatie/ duidelijkheid over de agendering van belang: wat wordt van de 
Statenleden verwacht, wat is het doel van de bespreking. Hier zien zij een rol voor het Presidium in 
samenwerking met de griffie. Ook zouden commissievoorzitters de rol van de Staten bij aanvang van 
een agendapunt kunnen toelichten. Tot slot vinden Statenleden het bij de agendering van belang dat 
stukken vanuit GS in voldoende mate zijn afgestemd op de behoefte van PS.  
 
Aanbeveling 5 
Het is aan te bevelen dat PS cq. Presidium GS verzoeken bij strategische onderwerpen een 
startnotitie op te stellen: deze notitie geeft de verschillende keuzes/ scenario’s weer. Op basis van het 
debat in de commissie kunnen GS dan een definitief beleidsvoorstel voorbereiden.  
 
Aanbeveling 6 
a. Het is aan te bevelen dat het Presidium in samenstelling een agendacommissie wordt. In die 
hoedanigheid beoordeelt zij de mate waarin stukken zijn afgestemd op de behoefte van PS. Hierbij 
kan zij bijvoorbeeld sturen op het onderscheid tussen GS-brieven en statenvoorstellen. Als blijkt dat in 
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een GS-brief een besluit door PS wordt gevraagd, kan deze brief teruggelegd worden bij GS om er 
een statenvoorstel van te maken. 
b. Daarnaast is het aan te bevelen een fractievoorzittersoverleg in het leven te roepen, dat incidenteel 
bij elkaar komt. 
  

• Effecten vergaderafspraken 
Ten behoeve van een verlevendiging van het debat in de commissies en Staten is in 2013 een aantal 
vergaderafspraken gemaakt. Deze vergaderafspraken waren: 
1. De mogelijkheid om enkelvoudige vragen te stellen over ingekomen stukken; 
2. Sprekerslijst op basis van intekening; 
3. Het hanteren en handhaven van spreektijden door Statenleden en leden van GS (deze is onder 

het kopje Cultuur besproken).  
 
Over de eerste twee afspraken is door de fracties het volgende gezegd.   
1. De meeste fracties kunnen goed werken met enkelvoudige vragen over ingekomen stukken. 

Sommige fracties stellen meerdere vragen. 
  
Over de agendering van ingekomen stukken  is door de meeste fracties aangegeven dat dit (te) 
vaak gebeurt. Hierbij vinden zij dat stukken waarover enkelvoudige vragen zijn gesteld niet meer 
geagendeerd moeten worden. Ook constateren zij dat sommige fracties alleen een ingekomen stuk 
agenderen om een punt te maken of dat pas achteraf een motivering wordt gegeven. Andere fracties 
vinden het agenderen van ingekomen stukken wel belangrijk, omdat het een manier is om burgers en 
de samenleving bij het debat te betrekken. Er wordt door de meeste fracties aangegeven dat het 
Presidium de agendering van ingekomen stukken zou kunnen verscherpen.  
 
2. Met de sprekerslijst  zijn de ervaringen wisselend. Geconstateerd wordt dat vaak  coalitiepartijen 

als eerste op de lijst staan. Als eerste spreken heeft voordelen; je kunt de toon van de 
behandeling van het agendapunt bepalen. Bij de begrotingsbehandeling in PS krijgen in de regel 
de grote fracties als eerste het woord. Eén van de fracties is van mening dat hier ook een 
intekenlijst gehanteerd zou moeten worden of een systeem van loting. 

 
Hierboven is aangegeven dat spreektijden niet altijd worden gehandhaafd, waardoor eerder sprake is 
van herhaling van debat. Daarnaast vormen de spreektijden bij een goed debat soms een 
belemmering. Het veelvuldig agenderen van ingekomen stukken neemt voorts veel tijd in beslag 
tijdens vergaderingen en maken de agenda onnodig vol. In die zin hebben de vergaderafspraken nog 
onvoldoende bijgedragen tot de “verlevendiging” van het debat.   

 
Aanbeveling 7 
Het is aan te bevelen de agendering van ingekomen stukken in de commissievergaderingen aan te 
scherpen (o.a. niet agenderen van stukken waar enkelvoudige vragen over zijn gesteld, alleen 
agenderen met motivering vooraf).   
 

• Insprekers 
In het verlengde van bovenstaande vergaderafspraken zijn de inspreektermijnen van insprekers 
besproken. Door een aantal fracties wordt aangegeven dat de tweede inspreektermijn vaak leidt tot 
herhaling. Vervolgens willen alle fracties toch ook voor een tweede keer een reactie geven, waarbij 
ook zij in herhaling vervallen. Dit draagt niet bij aan debat en kost onnodig veel tijd.     
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Aanbeveling 8 
Voorzie in één inspreektermijn per inspreker in de commissie. Indien er veel insprekers worden 
verwacht bij volgens PS zwaarwegende onderwerpen, kan worden overwogen om een openbare 
bijeenkomst (“inspreeksessie”) in de Statenzaal te organiseren, voorafgaand aan de commissie. 

 
• Optreden en rol van de voorzitter 

Onderstaande bevindingen zijn gebaseerd op het interview met de commissievoorzitters en de 
observaties van het Debatbureau. Hierboven is bij verschillende aspecten reeds beschreven waar de 
fracties een duidelijk rol zien voor de voorzitter, ook zijn hierover aanbevelingen geformuleerd. Deze 
punten worden hieronder in de context van de rol van de voorzitter nogmaals kort besproken.  
 

• Toepassing vergaderafspraken (sprekerslijst, spreektijden) en leiden debat 
De beide commissievoorzitters gaan verschillend om met de sprekerslijst. De één houdt zich er strikt 
aan, de ander doet het niet. Meer variëteit in het hanteren van een vaste volgorde levert volgens de 
voorzitters meer levendigheid op. De Staten- en bijzondere commissieleden moeten zelf hun voorkeur 
hierbij aangeven.  
 
De commissievoorzitters maken een afweging tussen het toelaten van het debat en de hantering van 
strikte spreektijden. Zij rekenen de tijd voor interrupties niet mee bij de spreektijd. Het Debatbureau 
beveelt aan om gezamenlijk te bepalen op welke wijze de commissievoorzitters de vergaderingen 
willen inrichten. Wanneer de voorzitters op één lijn zitten, ontstaat meer duidelijkheid voor de Staten- 
en commissieleden. Ook zullen de commissievoorzitters zich zekerder voelen in hun optreden en 
benadering van opvallende situaties in de vergadering. 
 

• Omgang met technische vragen 
Beide commissievoorzitters zijn voor het beperken van het aantal vragen per fractie. Technische 
vragen zouden zoveel mogelijk afgevangen moeten worden, maar dit kan niet altijd. GS kunnen 
aangeven dat voor technische vragen de schriftelijke ronde gebruikt kan worden.  
 

• Doel van de vergadering (verwachtingen) en spelregels. Voorzitter als gastheer/ -vrouw. 
Het Debatbureau constateert: “Voor een voorzitter is het van belang dat hij/zij zich bewust is van zijn/ 
haar rol als onafhankelijk bewaker van de orde, regels en procedures. Een voorzitter dient het debat 
te stimuleren, toe te zien op naleving van de regels en procedures en besluitvorming inzichtelijk te 
laten verlopen. Ook bewaken zij de tijd, dienen ze te sturen op een adequaat verloop van het debat en 
mag van de voorzitter verwacht worden dat nadat een agendapunt is behandeld de (procedurele) 
conclusie helder wordt benoemd. Zij openen de vergadering met een aantal vaste elementen, zoals 
het doel van de vergadering en de wijze waarop dat doel bereikt wordt (dus de spelregels expliciteren 
en verwachtingen uitspreken). Hiermee kan de voorzitter sturen op de bijdragen van de Statenleden 
die gaan komen. Een voorzitter speelt bovendien een belangrijke rol als het gaat om het op gang 
brengen en stimuleren van een debat”.  
 
Aanbeveling 9 
a. Verstevig de rol van de voorzitters en vice-voorzitters in het licht van aanbeveling 5: de voorzitter 

zou een duidelijke rol moeten hebben bij het toelichten en samenvatten van agendapunten en het 
onderscheid aanbrengen tussen commissie- en PS-vergaderingen.  

b. Het is aan te bevelen een goede profielbeschrijving voor de commissievoorzitters te hanteren bij 
het werven van voorzitters voor de nieuwe statenperiode, met daarin de bovenstaande 
aandachtspunten. 

c. Organiseer een gezamenlijke training voor alle voorzitters en vice-voorzitters in de nieuwe 
statenperiode. 
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1. Achtergrond 
 
Inleiding 
De Statengriffie van de Provincie Drenthe heeft, in opdracht van Provinciale Staten, Het Debatbureau 
verzocht om een evaluatie onderzoek te doen waarin een oordeel wordt gegeven over het debat 
tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de fracties onderling in de huidige werkwijze. 
Onderdeel van de evaluatie was het bijwonen en beoordelen van twee commissievergaderingen en 
een PS vergadering (22 oktober, 29 oktober en 12 november 2014). Daarnaast heeft er op 26 
november een workshop plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van Provinciale Staten.  
 
Bij de observaties op locatie is de vergadering bezien vanuit de positie van een toehoorder. Dat wil 
zeggen dat de toegankelijkheid van het debat voor buitenstaanders een belangrijk aandachtspunt was. 
Een goed en begrijpelijk debat is immers ook aantrekkelijk voor burgers. Daarnaast is er gelet op de 
randvoorwaarden voor een goed debat: zaken als de structuur, het vergaderproces en de 
vergadercultuur. 
 
Het Debatbureau heeft in de periode oktober – november 2014 het onderzoek uitgevoerd waarbij in 
deze rapportage een terugkoppeling wordt gegeven over de kwaliteit van het debat in de 
commissievergaderingen en Statenvergaderingen van Provinciale Staten. Ook worden suggesties 
gedaan voor mogelijke verbeteringen voor de toekomst. 
 
Onderzoeksvraag 
De volgende onderzoeksvraag, zoals door de provincie geformuleerd, stond centraal bij dit evaluatie 
onderzoek: 
 
“Wat is de kwaliteit van het debat in de commissies en Staten tussen PS en GS en de fracties 
onderling? In hoeverre is sprake van herhalingen van discussies, discussies op hoofdlijnen en niet op 
technische details en is er sprake van integraliteit van debat? Waar blijkt dit uit?” 
 
Er zijn twee achtergronddocumenten in de evaluatie meegenomen, te weten “Wie de vorm beheerst, 
is de inhoud meester. Evaluatie pilot herijking vergaderstructuur PS” en “Onderzoeksvoorstel evaluatie 
nieuwe vergaderwijze PS”. 
 
Aanleiding 
In 2010 hebben Provinciale Staten besloten om te experimenteren met een nieuwe werkwijze. De 
redenen hiervoor waren:  
1. de herhalingen van discussies tussen commissie- en PS-vergadering;  
2. de behoefte aan een grotere focus op hoofdlijnen en minder op (technische) details; 
3. de behoefte aan meer integraliteit van debat. 
 
In het najaar van 2011 is hiertoe de pilot “Herijking vergaderstructuur PS” gestart waarbij gedurende 
een jaar is gewerkt met verschillende werkvormen, zoals statenontmoetingen en statendebatten. 
Tijdens de pilot was er aandacht voor drie aspecten rond de werkwijze van PS: structuur, proces en 
cultuur. Subdoelen waren onder andere meer interacties tijdens de vergaderingen ten behoeve van 
de verlevendiging van het debat en beperkingen van (onnodige) herhalingen van debat tussen 
commissie- en PS-vergadering. 
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Eind 2012 heeft er een evaluatie van de nieuwe werkvormen plaatsgevonden, uitgevoerd door de 
griffie. In januari 2013 hebben PS het eindrapport met bevindingen vastgesteld en ingestemd met de 
aanbevelingen die door de begeleidingscommissie zijn geformuleerd.  
 
Medio 2013 hebben PS besloten om per 1 september 2013 het aantal Statencommissies terug te 
brengen van drie naar twee commissies en in te stemmen met een aantal vergaderafspraken ten 
behoeve van een verlevendiging van het debat. De vergaderafspraken betreffen het beantwoorden 
van enkelvoudige vragen, de volgorde van de sprekers en het introduceren en handhaven van vaste 
spreektijden in de commissie. Destijds is afgesproken dat eind 2014 een evaluatie van de nieuwe 
werkwijze zou plaatsvinden waarin de ervaringen van de Statenleden met de huidige werkwijze 
worden meegenomen en waarin wordt beoordeeld in hoeverre de subdoelen zijn behaald. De 
voorliggende evaluatie van het debat maakt hier onderdeel van uit. 
 
Leeswijzer 
In het hiernavolgende hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uiteengezet die zijn 
geformuleerd als antwoord op de onderzoeksvraag. De observaties die zijn gedaan tijdens de 
verschillende vergaderingen dienen hierbij als basis. Deze vergaderingen worden in drie bijlagen 
uitgebreid beschreven; deze bijlagen dienen ter verantwoording voor de gedane conclusies en 
aanbevelingen. Het gaat om de Statencommissie Omgevingsbeleid op 22 oktober 2014 (bijlage 1), de 
vergadering van de Statencommissie FCBE op 29 oktober 2014 (bijlage 2) en de vergadering van 
Provinciale Staten op 12 november 2014 (bijlage 3). 
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1. Conclusies met betrekking tot de vraagstelling 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op de 
drie observaties op locatie en de workshop met een afvaardiging van Provinciale Staten op 26 
november. Alle fracties waren bij de workshop aanwezig. Hierbij worden verschillende onderdelen 
afzonderlijk benoemd en wordt ingegaan op de vraagstelling zoals geformuleerd door de provincie. 
 
1. Kwaliteit van het debat 
Centrale vraag van dit onderzoek is: “Wat is de kwaliteit van het debat in de commissies en Staten 
tussen PS en GS en de fracties onderling? In hoeverre is sprake van herhalingen van discussies, 
discussies op hoofdlijnen en niet op technische details en is er sprake van integraliteit van debat? 
Waar blijkt dit uit?” 
Op basis van de waarnemingen bij de drie observaties op locatie trekken wij de conclusie dat er bij 
deze vergaderingen vrij weinig debat was. Dit wordt geïllustreerd met drie grafieken. In grafiek 1, 
gemaakt na de commissievergadering op 22 oktober, is zichtbaar dat weinig tijd wordt besteed aan 
het overtuigen van anderen. Dit is noodzakelijk wil er een debat ontstaan. Van de 20 % aan interrupties 
levert een klein deel daadwerkelijk een bijdrage aan het debat. Die interrupties zijn dus vooral vragen 
van informerende aard aan een mede-Statenlid of de gedeputeerde.  
 
Figuur 1: Tijdsverdeling in de commissievergadering op 22 oktober 2014 

 
 
Ook lopen hoofd- en bijzaken geregeld door elkaar tijdens de behandeling van een agendapunt in de 
commissie en de Staten. Dit heeft naar ons idee te maken met drie factoren: 
 
1) inkadering van het agendapunt door de voorzitters 
2) het gedrag van Statenleden tijdens de vergadering 
3) ontbreken van onderling debat tussen de Statenleden in de Staten(commissies) 
 
Op het eerste punt, de rol van de voorzitters, wordt later uitgebreid ingegaan. Wat betreft het tweede 
punt is zichtbaar dat er heel veel vragen worden gesteld die in beginsel door de gedeputeerde(n) 
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beantwoord moeten worden. Hierdoor blijft er minder ruimte over voor debat aangaande de hoofdlijn 
van het agendapunt. Zowel in de commissies als de Statenvergadering was dit zichtbaar. De meeste 
tijd gaat zo op aan het bespreken van deelaspecten (technische details). Dit is ook zichtbaar in figuur 
2. Dit is zonde, er gaat kostbare tijd verloren aan zaken die voor een belangrijk deel ook op schrift 
kunnen worden afgedaan. Voor debat over de kern van de zaak, en het schetsen van een visie op het 
onderwerp tijdens de Statenvergadering, blijft maar weinig tijd over. De Statenleden zullen zelf moeten 
komen tot een gedragsverandering wil er voldoende tijd en ruimte zijn om het debat tot ontwikkeling 
te laten komen. In de werksessie bleek dat Statenleden zelf ook mogelijkheden zien tot verbetering 
van het debat. Bij de vraag hoe men oordeelde over de kwaliteit van het debat liep het oordeel uiteen 
van onvoldoende tot voldoende. Niemand was echter uitgesproken enthousiast over de huidige 
debatcultuur of werkwijze. 
 
Figuur 2: Tijdsverdeling in de Statenvergadering op 12 november 2014 

 
 
Niet alle vragen in het debat worden natuurlijk gesteld in de inbreng van Statenleden, een deel komt 
voort uit interrupties. In figuur 3 is het aantal interrupties zichtbaar tijdens de Statenvergadering in 
november. Het is goed dat leden de mogelijkheid om te interrumperen aangrijpen en op deze manier 
het debat trachten aan te scherpen. Op de waargenomen typen interrupties wordt later ingegaan, maar 
in het algemeen kan gezegd worden dat leden die interrumperen er goed aan doen om zich altijd de 
vraag te stellen waar hun interruptie toe dient. De interrupties tijdens de Statenvergadering vormden 
jammer genoeg vaak geen opmaat voor een dialoog. Openingen als: “verklaar u nader, onze fractie 
vindt namelijk…”, “maar bent u het dan ook met ons eens dat..”, “staat uw partij niet juist al jaren pal 
voor..., “in tegenstelling tot onze fractie betoogt u juist…” etc. zijn weinig waarneembaar. Juist dat zijn 
vragen die de ander dwingen tot een stellingname en het geven van toelichting op zijn of haar 
standpunt. Met andere woorden: interrupties die leiden tot een opiniërende discussie en door middel 
van ‘het afpellen van het onderwerp’ de kern van de zaak in beeld brengen. Waar zijn de pijnpunten? 
Wat is de rol van de provincie hierin? Wat moet er vervolgens gebeuren? Op de publieke tribune 
ontstaat hierin te weinig helderheid. 
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Figuur 3: Interrupties tijdens Statenvergadering op 12 november 2014 

 
 
Dit loopt over in het derde punt: het gebrek aan onderling debat tussen Statenleden in de 
Staten(commissies). Dit heeft onder meer te maken met de cultuur en de (persoonlijke) visie op het 
voeren van een debat. Dat de fracties hierover onderling van mening verschillen werd duidelijk tijdens 
de Statenvergadering toen de politieke beschouwingen plaatsvonden. Verschillende fracties hebben 
een opmerking gemaakt over de mate van debat in de Staten en de debatcultuur. Zichtbaar was ook 
dat er een verschil van inzicht was op de rol van (het debat in) de commissies. Specifiek deden D66 
en VVD hier uitspraken over toen zij met elkaar hierover in debat gingen. Bekijk dit deel van het debat 
hier: http://tiny.cc/6mhjqx Dit is een voorbeeld dat zichtbaar maakt dat een gezamenlijke visie op het 
vergaderproces van belang is om in de verschillende fases te komen tot bijbehorend gedrag. Het is 
dus de vraag of de vergaderafspraken ten behoeve van een verlevendiging van het debat uit 2013 
voor iedereen duidelijk waren en of hier men ten volle achter stond. In de workshop op 26 november 
is hier kort over gesproken waarna – op basis van de input van Statenleden op de vraag wat een goed 
politiek debat behelst – de conclusie kan worden getrokken dat de kern van de vergaderafspraken nog 
altijd zo gedeeld wordt. Over de precieze toepassing in de praktijk en de vormgeving van de 
commissies verschillen de meningen echter. 
 
In figuur 4 is weergegeven welke verschillende fases zijn te onderscheiden bij politieke besluitvorming: 
het agenderingsproces, het oriëntatieproces, het meningsvormingsproces en uiteindelijk de 
besluitvorming. De vraag kan worden gesteld op welke wijze de Staten gezamenlijk invulling willen 
geven aan hun vergaderproces. Bij verschil van inzicht over de invulling van het vergaderproces en 
de rollen die in de verschillende fases van belang zijn kan er een ontbrekende schakel optreden. Het 
is een vereiste van zorgvuldige besluitvorming dat de verschillende fases herkenbaar zijn en politieke 
besluitvorming is te herleiden naar de bron. Waarbij idealiter het besluit ook logischerwijs voortkomt 
uit de verschillende standpunten die in het debat zijn ingebracht en onderbouwd.  
Vanzelfsprekend is er een verschil tussen de commissies en in de Statenvergadering. In veel gevallen 
vindt in de commissie een belangrijk deel het agenderings- en oriëntatieproces plaats. Ook het 
meningsvormingsproces en (het voorbereiden van) besluitvorming kan onderdeel vormen van de 
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commissievergadering. Onderwerpen van sterke politieke aard zijn echter het beste op zijn plek, 
althans waar het gaat om het politiek debat, in de Statenvergadering. Door de eigen visie te 
presenteren, verbindingen te zoeken en piketpalen te slaan voor het beoogde proces ontstaat zo voor 
eenieder een beeld van het meest haalbare besluit. 
 
Met een grotere inspanning van zowel voorzitters als Statenleden kan er meer levendigheid en 
integraliteit worden gecreëerd in beide vergadervormen. Het systematisch afpellen van de waarom 
vraag zal leiden tot een krachtiger debat waarbij men uiteindelijk een besluit neemt nadat de 
argumenten gewogen zijn en botsende standpunten voor de samenleving zichtbaar zijn geworden.  
 
Figuur 4: Verschillende fases bij politieke besluitvorming in relatie tot het debat 

 
 
In de workshop op 26 november is met de Statenleden ingegaan op de ervaringen van de laatste 
jaren. Positieve punten die Statenleden noemen zijn de beleefdheid en de mate van respect voor 
elkaar, de efficiëntie van de besluitvorming en de inhoudelijke kennis van de volksvertegenwoordigers. 
In Drenthe staat de inhoud voorop, dat vinden velen iets om trots op te zijn. Het voorop stellen van de 
inhoud kan echter hand in hand gaan met een krachtig debat. Tijdens de observaties is daarom ook 
gekeken naar het gedrag van de Statenleden in de vergadering. 
 
2. Inbreng en gedrag van de deelnemers 
Het valt allereerst op dat veel Statenleden erg betrokken zijn bij hetgeen wordt besproken. De 
persoonlijke emotie is soms mooi zichtbaar. Dit komt echter minder tot uitdrukking in het wegen van 
argumenten. Wanneer de deelnemers vaker standpunten vanuit de eigen fractie zouden innemen, 
waarbij het gepresenteerde standpunt krachtig wordt onderbouwd, kan op deze manier getracht 
worden om andere fracties te overtuigen en burgers beter te informeren over de achtergrond van de 
besluitvorming. Het voeren van een debat is vanzelfsprekend een gedeelde en collectieve 
verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle deelnemers elkaar vooral moeten vertellen waar zij (als 
fractie) voor staan en waarom dit zo is, waardoor de verschillen duidelijk(er) worden. Statenleden 
kunnen elkaar zo ter verantwoording roepen, toelichting vragen en hun eigen argumenten er tegenover 
plaatsen. In de sessie met Statenleden werd herkend dat dit in Provinciale Staten meer tot uiting kan 
komen. Ook gaven een aantal mensen aan dat zij, wanneer ze op de publieke tribune zouden 
plaatsnemen, ze snel zouden afhaken bij de discussie. Anderen gaven aan dat dit samenhangt met 
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de technische aard van veel onderwerpen. Dit neemt niet weg dat ook hier politieke verschillen goed 
zichtbaar moeten zijn. 
 
Door de manier waarop de interruptie mogelijkheid momenteel wordt benut voegt zij weinig waarde 
toe aan het debat. Interrupties zijn juist een belangrijk middel om het debat te verscherpen en geven 
Statenleden houvast om onderling – en richting het College – hun eigen politieke opvatting in relatie 
te brengen tot het onderwerp op de agenda. De meeste interrupties worden echter ingezet om nadere 
informatie in te winnen bij een ander Statenlid c.q. het College of om te controleren of iets op een juiste 
manier is geïnterpreteerd. Dit zijn de informerende interrupties. Wanneer Statenleden interrupties 
meer gebruiken om hun eigen geluid te laten horen, de zogenaamde promotionele interruptie, dan 
werkt dit verhelderend in de discussie en kunnen er zo interrupties worden gepleegd die verbonden 
zijn aan het eigen standpunt. Het ontbreekt tot slot vrijwel geheel aan ontwrichtende interrupties, die 
bedoeld zijn om het debat te verscherpen en om het een andere spreker moeilijk te maken in het 
debat. De voorzitters spreken ook steevast over ‘vragen’, zelden over ‘interrupties’. Met meer 
promotionele en ontwrichtende interrupties ontstaat er vanzelf meer zuurstof in het debat en worden 
politieke stellingnames duidelijker. Uiteraard moet er dan wel sprake zijn van verschil van inzicht: als 
alle fracties het op voorhand eens zijn dan kan een goed debat niet ontstaan. 
Het gaat op dit vlak natuurlijk om toepassing van het instrumentarium dat de Statenleden ter 
beschikking staat. Uiteindelijk gaan de Staten zelf over de wijze waarop interrupties worden gebruikt. 
Het verdient echter voor alle politici aanbeveling om een goed inzicht te hebben in de (meer)waarde 
van interrupties. De rol van de voorzitters hierin komt straks nog aan bod. 
Voorts valt op dat Statenleden soms de neiging hebben om op de stoel van het College (of van de 
ambtenaar) te gaan zitten. Er worden bijvoorbeeld bezwaren opgeworpen over de uitvoering. Dit terwijl 
Statenleden juist in de mooie positie verkeren om te benoemen waar de provincie naartoe zou moeten. 
Het schetsen van dergelijke visies op de toekomst komt een aantal keer goed naar voren, maar wordt 
dan al snel gevolgd door discussie over de uitvoering. En de haalbaarheid hiervan. Waarom het 
College niet vooral verantwoordelijk laten zijn voor uitvoering van de visie die de Staten neerleggen? 
Het schetsen van een visie vraagt immers niet om de details in te kleuren, want hier gaan hoofd- en 
bijzaken door elkaar lopen. Ook voorkomt dit het gebruik van jargon, taal die voor toehoorders vaak 
niet te volgen is. Mochten Statenleden toch de behoefte voelen om in te gaan op de details of 
praktische bezwaren dan verdient het aanbeveling om de politieke stellingname hier duidelijk in mee 
te nemen. Toen deze conclusie op 26 november werd gepresenteerd gaven enkelen aan dat er in 
Drenthe de behoefte is “om alles te regelen.” Anderen benoemden de rol van het College in dit proces 
en hechten aan beter inzicht in de keuzemogelijkheden.  
 
Tot slot nog een belangrijk punt van aandacht dat in relatie staat tot het gedrag van de deelnemers: 
de beschikbare tijd. Tijdens de observaties viel op dat veel agendapunten meer tijd kostten dan vooraf 
ingeschat. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat Statenleden – vanwege hun betrokkenheid – 
soms te lang spreken. Dit kan hoogstwaarschijnlijk best korter, bijvoorbeeld door de hoofdlijn te 
benoemen en deze vervolgens beknopt uit te werken. Een aantal Statenleden hadden hun betoog 
goed gestructureerd, vooral in de Statenvergadering was dit zichtbaar. Door middel van debat- en 
vergadertraining kan het bewustzijn over de eigen inbreng in het debat krachtiger ontwikkeld worden. 
Het voeren van een goed debat is een ambacht! 
 
Het is zeer de vraag of veranderingen in het vergaderstelsel (bijv. meer dan twee commissies) zullen 
leiden tot kortere vergaderingen wanneer Statenleden hun gedrag niet veranderen. Een blik van buiten 
kan dit inzicht en gewenste gedrag versneld ontwikkelen.  
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3. Optreden en rol van de voorzitters 
Voor een voorzitter is het van belang dat hij/zij zich bewust is van de rol als onafhankelijk bewaker van 
de orde, regels en procedures. Een voorzitter dient het debat te stimuleren, toe te zien op naleving 
van de regels en procedures en besluitvorming inzichtelijk te laten verlopen. Ook bewaken zij de tijd, 
dienen ze te sturen op een adequaat verloop van het debat en mag van de voorzitter verwacht worden 
dat nadat een agendapunt is behandeld de (procedurele) conclusie helder wordt benoemd. De 
voorzitters moeten dan ook wel regisseur willen zijn. Dat betekent dat zij de vergadering openen met 
een aantal vaste elementen, zoals het doel van de vergadering en de wijze waarop dat doel bereikt 
wordt (dus de spelregels expliciteren en verwachtingen uitspreken). Hiermee kan de voorzitter sturen 
op de bijdragen van de Statenleden die gaan komen. Een voorzitter speelt bovendien een belangrijke 
rol als het gaat om het op gang brengen en stimuleren van een debat. Door hier bewust op te sturen, 
hier in de vergadering naar te verwijzen en de verwachtingen te uiten, kan de voorzitter de interventies 
gerichter vormgeven. Want soms is het noodzakelijk om leden te onderbreken wanneer het gedrag 
niet bijdraagt aan de vergaderdoelstelling.  
 
Ons belangrijkste advies voor voorzitters is altijd om richting buitenstaanders een gastheer en gids te 
zijn. Burgers op de publieke tribune beschikken over het algemeen over een geringe voorkennis. 
Daarom is het van belang om agendapunten in te leiden, de voorgeschiedenis te schetsen en te 
benoemen waar het om gaat bij het voorliggende agendapunt. Anders krijgen burgers pas na verloop 
van tijd een beeld als de puzzelstukjes bijeen worden gelegd. Dit is natuurlijk ook een taak voor de 
Statenleden gedurende het debat: begrijpelijk maken waar het om gaat. 
 
Ook bij het interrumperen zou de voorzitter een krachtiger rol kunnen spelen. Wanneer een voorzitter 
duidelijk maakt wat bedoeld wordt met interrupties, hoe de interrupties een aanvulling kunnen zijn op 
het debat en de regels helder uiteenzet voor de deelnemers kan er meer uniformiteit ontstaan. In het 
Reglement van Orde kan wellicht ook worden opgenomen wat bedoeld wordt met de term ‘interruptie’. 
Het voorbeeld van de Tweede Kamer kan hierbij worden overgenomen: “De Voorzitter kan interrupties 
toelaten. Deze dienen te bestaan uit korte opmerkingen of vragen zonder inleiding.” 
 
Tijdens de observaties is verder opgevallen dat het voorzitterschap verschillend wordt ingevuld. Voor 
de voorzitters verdient het aanbeveling om gezamenlijk te bepalen op welke wijze zij de vergaderingen 
willen inrichten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als het (vaststellen en) handhaven van de 
spreektijden, de rol van insprekers en een heldere toepassing van het Reglement van Orde. Wanneer 
de voorzitters allen op dezelfde golflengte zitten, en regels uniform worden toegepast, ontstaat er meer 
duidelijkheid voor de deelnemers. Ook zullen voorzitters zich zekerder voelen in hun optreden en 
benadering van opvallende situaties tijdens de vergadering. Verder kan zo bepaald worden welke 
werkwijze wordt gehanteerd: de beantwoording van het College wel of niet met gebruik van het 
spreekgestoelte, wanneer wel/geen interrupties via de interruptiemicrofoons etc. 
 
Dan nog een ander punt. Als het gaat om het optreden van de Statenleden dan is het spreken via de 
voorzitter te weinig zichtbaar. Dit is een goed gebruik in de politiek, maar te weinig leden voelen de 
behoefte om daadwerkelijk consequent via de voorzitter te spreken. Dit leidt ertoe dat Statenleden 
zich soms rechtstreeks tot elkaar wenden. Statenleden kunnen meer hun best doen om het spreken 
via de voorzitter te internaliseren. Een conclusie die werd beaamd toen deze werd gepresenteerd. 
Voorzitters kunnen tevens de Statenleden (en overige deelnemers aan de vergadering) vaker 
herinneren aan deze gewoonte. Dit geeft de voorzitter bovendien meer vermogen om te interveniëren 
en proactief te handelen. Gerdi Verbeet geeft in haar meest recente boek Voorzitter! aan waarom dit 
van belang is: “Ten eerste wordt de voorzitter zo steeds in het debat betrokken; jij bent het die de 
discussie in goede banen leidt, dus je moet ook echt een duidelijke en zichtbare rol spelen. En dat 
gebeurt vanzelf als je steeds wordt aangesproken. De tweede reden is dat het de scherpe kantjes van 
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een discussie afhaalt. "Mevrouw de voorzitter, ik vind dat de heer Van Puffelen raaskalt" klinkt toch 
heel anders dan: "Van Puffelen, je raaskalt!" Een prima manier dus om de emoties te reguleren.” 
 
4. Structuur, proces en randvoorwaarden 
De setting in de Statenzaal nodigt uit tot debat. Alle leden kunnen elkaar goed aankijken, er is een 
spreekgestoelte en er zijn interruptiemicrofoons, het debat is live te volgen via een groot scherm en 
de microfoons worden versterkt waardoor alles goed verstaanbaar is. Daarmee zijn de (technische) 
randvoorwaarden aanwezig om te komen tot een goede inrichting van de vergadering en een 
succesvolle ontwikkeling van het debat. Het ligt dan ook niet voor de hand om wijzigingen aan te 
brengen in de zaal zelf. Het is voor toehoorders ook erg prettig om de vergadering in beeld te kunnen 
volgen en te zien welke spreker het woord heeft en welke fractie hij/zij vertegenwoordigt. 
 
De griffie wil voorts de Reglementen van Orde binnenkort herzien en voorzien van een update. Dit is 
nodig aangezien is opgevallen dat het Reglement van Orde door de verschillende voorzitters (op 
onderdelen) verschillend wordt toegepast. We zien bijvoorbeeld dat er, zoals eerder benoemd, bij de 
vergaderingen verschillend wordt omgegaan met het gebruik van het spreekgestoelte. Dit is ook 
zichtbaar als het gaat om de handhaving van de (spreek)tijden. Ook sluiten sommige begrippen 
momenteel niet op elkaar aan. Een voorbeeld hiervan is het vragenhalfuur (artikel 42 Reglement van 
Orde Provinciale Statenvergadering): “Aan het begin van de vergadering van provinciale staten is er 
een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend.” Tijdens de PS vergadering 
stond dit vragenhalfuur niet op die manier op de agenda, dit werd de rondvraag genoemd. Hierdoor 
wordt toepassing en handhaving van de verschillende regels van dit artikel lastiger. Met de herziening 
van de Reglementen van Orde kunnen tevens nieuwe ontwikkelingen zoals het elektronisch stemmen 
worden opgenomen. Bovendien is dit een goed moment om de aandacht te vestigen op de inhoud en 
betekenis van de Reglementen van Orde en de kaders die dit schept voor alle deelnemers aan de 
vergadering. 
 
5. Wat verder ter tafel komt: cultuur en andere opvallende zaken   
In algemene zin geldt dat waar het gaat om verbetering van zaken als cultuur, discipline en 
vaardigheden dit niet ineens gaat. Hiervoor is een proces nodig waar (een groot deel van) de Staten 
voor openstaan en hier een bijdrage aan leveren. Het gaat hierbij soms ook om kleine dingen. Het 
debat in de Staten is een formele aangelegenheid, en aanzien is van belang. Dat vraagt bijvoorbeeld 
ook om continue aanwezigheid, dus niet in- en uitlopen wanneer de vergadering gaande is. Ook zagen 
we Statenleden de vergadering definitief verlaten zonder dat er formeel melding werd gemaakt wie 
tussentijds was vertrokken. Dit zijn zaken die in korte tijd verbeterd kunnen worden door hier meer 
bewust van te zijn.  
 
In de workshop op 26 november is veel gezegd over de Drentse cultuur en de relatie met het debat in 
Provinciale Staten. Duidelijk is dat er twijfels leven bij de haalbaarheid van toepassing van de 
verschillende wensen in de praktijk. Dit neemt niet weg dat de ambitie om vooruitgang te boeken een 
goede is. Aristoteles stelde al dat discipline te leren viel en dat ons karakter zich vormt door de 
gewoonte. Nieuwe Statenleden zullen dus de ruimte moeten krijgen om hun eigen draai te vinden 
zodat op verschillende fronten gebroken kan worden met de huidige werkwijze, zonder daarbij het 
positieve te verliezen. Met een permanent aandachts- en bewustwordingsproces zal Provinciale 
Staten de komende jaren zo als instituut aan kracht winnen. 
 
Samenvattend concluderen de onderzoekers dat er een goede basis voor de toekomst ligt in de 
afspraken die in het verleden door Provinciale Staten zijn gemaakt. De grootste ruimte voor 
verbetering zit in de toepassing van het instrumentarium dat Statenleden voor (schriftelijke 
vragenronde) en tijdens het debat ter beschikking hebben, versterking van het rolbewustzijn van 
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Statenleden en voorzitters en verandering van de cultuur om zo tot meer debat te komen. Wanneer 
dit proces met de nieuwe Statenleden voortvarend wordt opgepakt kan op al deze fronten in korte tijd 
resultaat bereikt worden. Het advies is dan ook om hier in de masterclasses voor de nieuwe 
Statenleden nadrukkelijk oog voor te hebben zodat eenieder hiervan doordrongen is. 
  



Lijst van geïnterviewden 

1. VVD fractie  

de heren Baltes en Stel 

2. CDA fractie  

de heer Dijkstra 

3. PvdA fractie  

mevrouw Goettsch en de heer Beerda 

4. GroenLinks fractie  

mevrouw van Dinteren en de heer K. Kuipers 

5. SP fractie  

mevrouw Dekker en de heer Oosterlaak 

6. CU fractie  

mevrouw Stijkel en de heer Stelpstra 

7. PVV fractie  

de heren Uppelschoten en van Berkel 

8. D66 fractie  

mevrouw van der Tol en de heer van Dalen 

9. Commissievoorzitters 

mevrouw Meeuwissen (FCBE) en mevrouw Smits (OGB)  

mevrouw Veenstra en mevrouw Stapert (statenadviseurs) 

 




