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Inleiding  

In Statenstuk 2014-622, Evaluatie van de onderzoeksfunctie Provinciale Staten (PS), is onder andere 
de volgende aanbeveling gedaan. 
“Stel een onderzoeksprotocol voor grote projecten op waarin de verkenning, de second opinion en het 
regime van voortgangsrapportages een plaats krijgen. Bepaal bij welke financiële omvang van een 
project of transactie een second opinion zal worden uitgevoerd en neem daarbij een besluit over een 
vast percentage dat al door Gedeputeerde Staten (GS) wordt opgenomen en gedekt in de 
projectbegroting ten behoeve van de second opinion in opdracht van de Staten. Voor zover nodig 
dient hiervoor, bij wijze van uitzondering, binnen het besluitvormingsproces ruimte te worden 
gecreëerd. De Commissie van Onderzoek kan hiervoor een voorstel doen aan het Presidium”. 
Deze aanbeveling is door de Staten overgenomen bij besluit van 2 juli 2014. 
 
De Commissie van Onderzoek heeft eind 2014, mede aan de hand van de Regeling Grote Projecten 
van de Tweede Kamer en de Provincie Limburg, de implementatie van deze aanbeveling besproken.  
Hieruit is voortgekomen dat naast aanpassing van het huidige onderzoeksprotocol uit 2011 een 
Regeling Grote Projecten voor Drenthe ingevoerd zou moeten worden, gebaseerd op de regeling van 
de Tweede Kamer en die van de provincie Limburg. In deze regeling en in het gewijzigde 
onderzoeksprotocol zouden de volgende elementen van de aanbeveling een plek moeten krijgen: 

1. het uitvoeren van een verkenning om te bepalen of er sprake is van een groot project of niet; 
2. het bieden van ruimte aan PS om alvorens een besluit te nemen over een voorstel van GS 

inzake een groot project: 
a. Een second opinion uit te (laten) uitvoeren waarvoor GS een vast percentage in de 

projectbegroting reserveren; 
b. Via de Commissie van Onderzoek een voorstel te doen aan het Presidium om bij wijze 

van uitzondering ruimte te creëren binnen het besluitvormingsproces in afwachting van de 
second opinion. 

3.  een regime van voortgangsrapportages ten behoeve van de controlerende taak van PS. 
 
Centraal in de Drentse regeling staat dat PS bij elk voorstel van GS inzake een groot project de 
mogelijkheid moeten hebben een second opinion uit te (laten) voeren om tot een geïnformeerd besluit 
te komen en dat in het besluitvormingsproces ruimte wordt gecreëerd (“schorsing”) om de uitkomsten 
van de second opinion in de besluitvorming mee te nemen. Hieronder staat dit onder ad 2 verder 
uitgewerkt. De Regeling Grote Projecten en het gewijzigde protocol zijn opgenomen in respectievelijk 
bijlage 1 en 2.  
De voorzitter van de Commissie van Onderzoek, de heer H. Beerda, geeft tijdens de Commissie 
Financiën, Bestuur en Economie (FCBE) van 18 februari een toelichting en beantwoordt eventuele 
vragen over de regeling en het protocol. 
 
Met het vaststellen van de Regeling Grote Projecten en de bijbehorende wijziging in het 
onderzoeksprotocol worden een werkwijze en instrumenten aangereikt die PS ondersteunen in hun 
kaderstellende en controlerende rol. Deze rollen betreffen: 

1. het vaststellen of er sprake is van een groot project en wat dit betekent voor de sturings- en 
informatiebehoefte van PS over een dergelijk project; 

2. het nemen van een geïnformeerd en weloverwogen besluit door PS over een voorstel van GS 
inzake een groot project, eventueel op basis van een second opinion; 

3. het controleren door PS van de voortgang en ontwikkelingen van een groot project. 
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Ad 1. Aanwijzing tot Groot Project 
Een voorstel tot aanwijzing van een project als Groot Project kan door Statenleden worden ingediend 
bij de Commissie van Onderzoek. De Commissie van Onderzoek stelt bij elk voorstel tot aanwijzing 
van een Groot Project een advies op voor PS over de mogelijke aanwijzing. PS kunnen besluiten tot 
aanwijzing van een project als Groot Project indien zij van mening zijn dat hun controlerende taak 
vereist dat meer toegesneden informatie noodzakelijk is.  
 
Op basis van de volgende criteria wordt vastgesteld of sprake is van een Groot Project: 

a. er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit; 
b. de (financiële) risico’s worden grotendeels gedragen door de Provincie Drenthe; 
c. er is sprake van complexe financieringsconstructies; 
d. er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings-en uitvoeringsproces. 

Naast deze basiscriteria kunnen in specifieke gevallen andere criteria aanleiding geven tot het 
benoemen van een project tot groot project. De aanwijzing tot een Groot Project is geregeld in artikel 
1 van de Regeling Grote Projecten.     
 
Ad 2. Second opinion 
Bij elk voorstel van GS over een Groot Project reserveren GS 1% van het projectbudget voor een 
second opinion die aanvullende informatie inzake het project kan opleveren ten behoeve van de 
besluitvorming door PS. Ook kan hiertoe ruimte in het besluitvormingsproces worden gecreëerd. Deze 
bepaling is opgenomen in artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. Indien na het uitvoeren van een 
second opinion middelen uit het 1% deel van het projectbudget overblijven, vallen deze terug aan het 
project.  
 
Ad 3. Startnotitie en voortgangsrapportages 
Nadat PS een project als Groot Project hebben aangewezen, stellen GS een startnotitie op, die onder 
andere ingaat op de inrichting en frequentie van voortgangsrapportages. Artikel 3 van de Regeling 
Grote Projecten beschrijft de elementen van deze startnotitie. De beëindiging van de Groot-
projectstatus vindt op voorstel van GS en bij besluit van de Staten plaats, dit is geregeld in artikel 4 
van de Regeling.   
 
Aanpassing onderzoeksprotocol 
Omdat de werkwijze rond de Regeling Grote Projecten de griffie, die hierbij een ondersteunende rol 
vervult, en de Commissie van Onderzoek betreft, is het Onderzoeksprotocol Provinciale Staten uit 
2011 aangepast op basis van de regeling. Het Onderzoeksprotocol is opgenomen in bijlage 2, 
hoofdstuk 4 betreft de Regeling Grote Projecten.   
 

Advies  
1. Vaststellen van de Regeling Grote Projecten. 
2. Vaststellen van het gewijzigde Onderzoeksprotocol Provinciale Staten. 
 

Beoogd effect 

1. Het verbeteren van de kaderstellende rol van Provinciale Staten (doordat zij een project als Groot 
Project kunnen aanwijzen en hiermee een weloverwogen besluit over het project kunnen nemen, 
eventueel op basis van een second opinion). 

2. Het verbeteren van de controlerende rol van Provinciale Staten (doordat bij Grote Projecten een 
regime van voortgangsrapportages wordt vastgesteld).   
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3. Het verhelderen van het proces rond de besluitvorming inzake grote projecten voor zowel 
Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. 

 

Argumenten 

1. Door het vaststellen van de regeling worden PS in staat gesteld bij grote projecten een 
geïnformeerd en weloverwogen besluit over een groot project te nemen. 

Op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten kunnen PS besluiten bij elk voorstel van GS 
inzake een groot project tot een second opinion om tot een geïnformeerd en weloverwogen besluit te 
komen. Voor de second opinion wordt door GS 1% van de projectsom in hun voorstel gereserveerd. 
 
2. Door het aanwijzen van een groot project worden PS in hun controlerende rol versterkt. 
In de regeling is opgenomen dat na aanwijzing van een groot project door PS een startnotitie door GS 
wordt opgesteld waarin de uitgangspunten voor de controle door PS worden geregeld door middel van 
een regime van voortgangsrapportages. PS stellen deze startnotitie vast. 
 
3. Door het vaststellen van het gewijzigde onderzoeksprotocol wordt de werkwijze rond grote 

projecten bepaald en de wijze waarop PS worden ondersteund in  hun controlerende rol.  
In paragraaf 4.2 van het onderzoeksprotocol zijn de criteria voor grote projecten beschreven en de rol 
van de commissie van onderzoek bij het adviseren van PS over grote projecten. Ook worden de 
onderzoeksinstrumenten van PS bij grote projecten benoemd. 
 
4. Vaststellen van de Regeling Grote Projecten leidt tot algehele verheldering van het proces bij dit 

soort complexe projecten. 
 

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 
Na twee jaar wordt de Regeling Grote Projecten geëvalueerd 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 
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Communicatie  
Niet van toepassing. 

 

Bijlagen 
1. Regeling Grote Projecten 
2. Onderzoeksprotocol Provinciale Staten (gewijzigd) 
 
 
 
Assen, 26 januari 2015 
Kenmerk: 5/SG/201500200 
 
 
 
 
 
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 26 januari 2015, kenmerk 5/SG/201500200; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 

I. De Regeling Grote Projecten vast te stellen.  
 

II. Het gewijzigde Onderzoeksprotocol Provinciale Staten vast te stellen.  
 

 
 
 
 
Assen, 11 maart 2015 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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Regeling Grote Projecten provincie Drenthe 
 
 
Hoofdstuk I. Aanwijzing Groot Project 
 
Artikel 1. Voorstel/ Procedure tot aanwijzing Groot  Project 

1. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een project als Groot Project indien zij 
van mening zijn dat hun controlerende taak vereist dat meer toegesneden informatie, 
periodiek te verstrekken, noodzakelijk is. Dit wordt beargumenteerd op basis van de volgende 
criteria: 
a) er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit; 
b) de (financiële) risico’s worden grotendeels gedragen door de Provincie Drenthe; 
c) er is sprake van complexe financieringsconstructies; 
d) er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings-en uitvoeringsproces. 
Bovenstaande vier criteria worden in deze Regeling verder aangeduid als basiscriteria. Naast 
deze basiscriteria kunnen in specifieke gevallen andere criteria aanleiding geven om een 
project als Groot Project aan te wijzen. 

2. Statenleden kunnen op elk moment gedurende het jaar bij de Commissie van Onderzoek een 
voorstel indienen om een project als Groot Project aan te wijzen.  

3. Bij elk voorstel van Gedeputeerde Staten waarbij de Commissie van Onderzoek van mening is 
dat de beschreven projectrisico’s en/ of de verstrekte sturingsinformatie hier aanleiding toe 
geven, stelt de Commissie van Onderzoek een advies op aangaande de mogelijke aanwijzing 
als Groot Project. 

4. De griffie voert een verkenning uit om te bepalen of er sprake is van een groot project en 
adviseert de Commissie van Onderzoek over de mogelijke aanwijzing van een project als 
Groot Project.  
 

 
Artikel 2. Second opinion bij aanwijzing Groot Proj ect 
 

1. Provinciale Staten kunnen –indien gewenst- bij een Groot Project besluiten tot een second 
opinion. 

2. Bij benoeming van een project tot Groot Project conform artikel 1 lid 1 reserveren 
Gedeputeerde Staten 1% binnen het projectbudget voor second opinion door Provinciale 
Staten zoals bedoeld onder lid 1.   

3. De Commissie van Onderzoek kan, indien nodig, een voorstel doen aan het Presidium om het 
besluitvormingsproces uit te stellen tot een later moment in afwachting van de second opinion. 

4. Indien Provinciale Staten besluiten tot een second opinion, zoals genoemd onder lid 1, 
fungeert de Commissie van Onderzoek als de door PS gemandateerde opdrachtgever hiertoe. 

 
 
Artikel 3. Startnotitie 

1. Provinciale Staten besluiten bij de aanwijzing van een Groot Project over de termijn 
waarbinnen Gedeputeerde Staten een startnotitie beschikbaar stellen. De startnotitie vormt 
het startdocument voor de controle van Provinciale Staten op het Groot Project. 

2. De startnotitie zoals genoemd onder artikel 3 lid 1 bevat tenminste de volgende 
uitgangspunten: 
a. de verwachte looptijd van het project; 
b. de inrichting van de voortgangsrapportages; 
c. de frequentie van voortgangsrapportages.  

3. De uitgangspunten kunnen met het besluit tot een Groot Project conform artikel 1 lid 1 door 
Provinciale Staten worden aangevuld bij specifieke informatiebehoefte.  

4. Provinciale Staten stellen de startnotitie vast.  
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Hoofdstuk II. Beëindiging van een Groot Project 
 
Artikel 4. Beëindiging van een Groot Project 

1. Bij het aflopen van de looptijd van een Groot Project of wanneer het project niet meer aan de 
criteria zoals geformuleerd onder artikel 1 lid 1 voldoet stellen Gedeputeerde Staten een 
Statenvoorstel tot de beëindiging van de Grootprojectstatus op.  

2. De Commissie van Onderzoek stelt een advies op bij het Statenvoorstel en beoordeelt of, 
conform de basiscriteria zoals geformuleerd in artikel 1 lid 1 en de eventueel aanvullend 
gestelde criteria, de Grootprojectstatus beëindigd kan worden.  

3. Provinciale Staten stelt de beëindiging van de Grootprojectstatus vast.  



 

 
 
 
 
 

 
 
Onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe 

GEWIJZIGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie: 28 januari 2015 
N.B. op basis van het Statenbesluit 2014-622 van 2 juli 2014 kan nog een redactionele wijziging 
plaatsvinden.
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1. Inleiding 
 
 
Dit onderzoeksprotocol waarborgt een transparante en zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van – 
onderzoek vanuit de statengriffie en – de gewenste kwaliteit hiervan. 
Het voorziet tevens samen met het jaarlijks op te stellen jaarprogramma als uitwerking van het besluit 
tot realisering van een onderzoeksgroep als onderdeel van de Statengriffie. 
 
Voordat ingegaan wordt op de uitwerking en invulling van deze randvoorwaarden, wordt eerst kort 
beschreven wat de taken en doelstellingen van de onderzoekers zijn. 
 
De onderzoekers van de Statengriffie leveren een bijdrage aan de inhoudelijke ondersteuning van 
Provinciale Staten en dragen daarmee bij aan de versterking van de kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten. 
 
Ten aanzien van de inzet zijn er drie doelstellingen: 
 
1.  Strategische doelstelling  
 Het bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming binnen het Drentse provinciale bestuur. 
 Sinds de invoering van het dualisme is ervaring opgedaan met dualisme in de praktijk. Deze  
 ervaringen leiden tot aanpassingen en vernieuwingen; in feite het “dualisme 2.0”. Het instellen van  
 een Onderzoeksgroep Staten Drenthe is onder de noemer van dit dualisme 2.0 te vatten. 
 
2.  Tactische doelstelling: 
 PS ondersteunen in de vervulling van de volksvertegenwoordigende, normstellende en  
 controlerende rol. 
 Het besluit om de Onderzoeksgroep in te stellen ter versteviging van de rollen van PS is door 
 PS op 10 november 2010 genomen. 
 
3.  Operationele doelstelling  
 PS ondersteunen op een politiek neutrale wijze. 
 
Achtereenvolgens wordt in dit onderzoeksprotocol ingegaan op de procedures bij de totstandkoming 
van onderzoeksvragen, de kwaliteitsborging en de aanbieding van producten. Ook wordt de werkwijze 
van onderzoek bij grote projecten beschreven. 
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2. Procedure vaststelling onderzoeksvraag en antwoord 
 
 
 
2.1 Jaarprogramma 
 
Jaarlijks bereidt de Statengriffie in samenspraak met de Commissie van onderzoek1 een 
jaarprogramma voor. Dit programma loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgende 
jaar en wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Belangrijk inputdocument voor het jaarprogramma 
is de Strategische Agenda van PS.  
Het jaarprogramma wordt opgesteld op basis van:  

• de zeven activiteiten van de onderzoekers2; 

• de verschillende rollen van PS (controlerend, kaderstellend, volksvertegenwoordigend); 

• de drie doelstellingen ten aanzien van onderzoek (zie inleiding). 
In het programma worden de thema’s van Provinciale Staten op hoofdlijnen benoemd. De exacte 
invulling van de vragen vindt later plaats. Dit wordt gedaan om de actualiteit van de vraag te kunnen 
garanderen. Desgewenst vindt hiervoor afstemming plaats met de Commissie van onderzoek. Om 
actuele vragen op te kunnen pakken, is in het jaarprogramma flexibele capaciteit ingeruimd. Het 
jaarprogramma valt onder beheer van de Commissie van onderzoek en wordt – t.b.v. het volgende 
programma – aan het einde van het jaar door deze commissie geëvalueerd.  
 
 
2.2 Tussentijdse wijzigingen en verzoeken 
 
Gedurende het jaar kunnen actuele ontwikkelingen leiden tot het: 

- schrappen, 
- aanpassen of  
- stellen van nieuwe onderzoeksvragen voor invulling van de flexibele ruimte (inclusief vragen 

voor het Drents Panel) 
 
Verzoeken hiertoe kunnen door Statenleden/fracties worden ingediend via een Statencommissie of 
Provinciale Staten of rechtstreek via de Statengriffie. De griffie legt de vraag voor aan de Commissie 
van onderzoek. De Commissie van onderzoek3 behandelt de voorgestelde ideeën4 en ook de 
tussentijdse vragen. In de afweging speelt het aantal beschikbare uren en het budget een rol. In de 
besluitvorming dient de meerderheid van de in de Commissie van onderzoek vertegenwoordigende 
fracties een besluit te dragen.  
De Commissie van onderzoek stelt de wijzigingen vast en stuurt deze ter informatie door naar het 
Presidium. De nadere uitwerking/formulering van de onderzoeksvragen wordt gedaan door de 
onderzoekers. Desgewenst vindt hiervoor overleg plaats met de Commissie van onderzoek.  
 
‘Flexnotities’ 
Naast het onderbrengen van onderzoeksvragen in het jaarprogramma, bestaat voor statenfracties de 
mogelijkheid tot het stellen van incidentele onderzoeksvragen. Het gaat hier om vragen waarvan het 

                                                      
1  Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting op deze statenwerkgroep. 
2  1. opstellen van inhoudelijke analyses, 2. ondersteuning en uitvoering van beleidsonderzoek, 3. advisering en ondersteuning  
 in het kader van de planning en controlcyclus, 4. ondersteuning bij grote projecten, 5. onderzoek doen naar de werkwijze van  
 PS, 6. inhoudelijke ondersteuning van de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer, de BCA en de werkgroep  
 programmabegroting, 7. verbreding, verdieping, borging en overdracht van kennis (voor een uitgebreide beschrijving zie  
 statenstuk 2011-465). 
3  De Commissie van onderzoek bestaat uit leden van PS en behartigt en representeert het opdrachtgeverschap van PS. 
4  Zie bijlage 2 voor een schematische weergave van de hier geschetste procedure. 
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soort vraag past binnen het taken- en rollenpakket van de onderzoekers en de flexibele ruimte van het 
jaarprogramma. Het antwoord op de vraag wordt aangeboden in de vorm van een flexnotitie aan alle 
fracties. Om dubbel werk te voorkomen, kunnen geen vragen ingediend worden die beantwoord 
kunnen worden door (ambtenaren van) GS. Mocht beantwoording onverhoopt meer tijd vergen dan in 
eerste instantie ingeschat, dan zal na terugkoppeling in de fractie de verdere afhandeling/uitvoering 
worden voorgelegd aan de Commissie van onderzoek. 
 
 
2.3 Aanbieding van producten  
 
De verschillende soorten activiteiten van de onderzoekers vraagt om uitwerking in verschillende 
producten. Bij het aanbieden van producten aan PS wordt onderscheid gemaakt naar het soort 
product. 
 
a. Oplegnotities 
Oplegnotities worden rechtstreeks aan de fracties verstrekt. Een oplegnotitie is een intern 
adviesdocument en wordt niet openbaar gemaakt. Een oplegnotitie is bedoeld om PS objectieve 
handvaten te bieden in hun vertegenwoordigende, normstellende en/of controlerende rol met name 
richting GS. PS bepalen hun eventuele inbreng op basis van de notitie in het debat en eventuele 
besluitvorming. Bij de beantwoording wordt gebruik gemaakt van een format. 
 
b. Feitenoverzichten 
Feitenoverzichten worden rechtstreeks aan de fracties verstrekt. Een feitenoverzicht is een intern 
document en wordt niet openbaar gemaakt. Feitenoverzichten bieden een handzaam overzicht van 
feiten op een of meer provinciale beleidsterreinen. Hierbij kunnen ook externe informatiebronnen 
benut worden.  
 
c. Notities van het Drents Panel 
Het Drents Panel is een representatief burgerpanel bestaande uit meer dan 1500 Drenten. 
Notities gemaakt op basis van peilingen van het Drents Panel worden actief openbaar gemaakt. 
Peilingen van het Drents Panel zijn bij uitstek geschikt voor het verkennende blok van een 
statenontmoeting. In dit geval worden de uitkomsten van de peiling gepresenteerd tijdens de 
statenontmoeting, waarna het op DVS wordt geplaatst. Zie bijlage 1 voor meer informatie over het 
Drents Panel. 
 
d. Beleidsonderzoeken 
De route van onderzoeksrapportages zoals beleidsonderzoeken wordt voor verspreiding besproken in 
de Commissie van onderzoek.  
 
e. Flexnotities 
Beantwoording van flexnotities wordt gestuurd (cq gemaild) naar alle fracties.  
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3. Kwaliteitsborging 
 
 
Inleiding 
Naast de eis van het leveren van kwaliteit dienen de onderzoekers ook boven de politieke 
standpunten te staan. Door het innemen van een meta-politiek standpunt, kunnen onderliggende 
waarden en belangenconflicten naar boven worden gehaald zonder daarbij een oordeel te geven.  
Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de onderzoekers van de Statengriffie. Als niet aan deze 
kwaliteitscriteria wordt voldaan, zal er geen gebruik worden gemaakt van de diensten van de 
onderzoekers. Dit is op zich al een uitstekende kwaliteitsborging. Ondanks deze ‘borging’ is er ook 
sprake van andere instrumenten om de kwaliteit te waarborgen. De keuze voor het soort instrument 
van borging is afhankelijk van het soort product dat wordt opgeleverd.  
 
‘4-ogen-principe’ 
Voor oplegnotities, memo’s en opiniepeilingen van het Drents Panel wordt omwille van de relatief 
beperkte complexiteit én omwille van de omloopsnelheid gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘4-
ogen principe’. Een advies wordt pas uitgebracht als een tweede onderzoeker van de Statengriffie het 
product kritisch op de inhoud heeft getoetst. Alle producten lopen daarnaast via de Statengriffier. 
 
Commissie van onderzoek 
De Commissie van onderzoek bestaat uit leden van PS en behartigt en representeert het  
opdrachtgeverschap van PS. De Commissie van onderzoek heeft een adviserende rol richting 
Provinciale Staten en onderzoekers. 
De taken van de Commissie van onderzoek zijn: 
1. het vaststellen van het concept-jaarprogramma, tbv voorlegging aan PS 
2. desgewenst bespreken, vaststellen van onderzoeksvragen 
3. wijzigingen vaststellen in het jaarprogramma 
4. jaarlijks bespreken van de externe kwaliteitstoets en voorleggen hiervan inclusief aanbevelingen  
 aan PS. 
  
De Commissie van onderzoek bestaat uit één lid van elke Statenfractie. Om input vanuit alle 
commissies te benutten, wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit alle statencommissies. 
Ter ondersteuning wordt aan de commissie - vanuit de Statengriffie - een ambtelijk secretaris 
toegevoegd. De commissie benoemt zijn eigen voorzitter. De vergaderingen van de Commissie van 
onderzoek zijn niet openbaar. 
 
Externe kwaliteitstoets 
Omdat de onderzoekers analyses verrichten en onderzoek doen voor de leden en organen van een 
politiek lichaam zijn boven de hiervoor genoemde borgingscriteria bijzondere randvoorwaarden 
noodzakelijk om de onafhankelijkheid van de medewerkers en onderzoekers te waarborgen en te 
garanderen. De onderzoekers kunnen betrekkelijk gemakkelijk in politiek vaarwater terecht komen, 
waardoor hun analyses een niet-gewenst en eenzijdig karakter krijgen. Indien zich problemen van 
deze aard voordoen, is de griffier het eerste aanspreekpunt. Om die reden wordt ook gebruik gemaakt 
van een externe kwaliteitstoets. Deze ‘toets’ bestaat uit een onafhankelijke rapportage van externen 
en heeft een specifieke functie, in die zin dat deze eens per jaar een oordeel geeft over de kwaliteit5 
van de analyses en het onderzoek. Daarnaast geeft het een oordeel over eventuele klachten uit GS 
over de geleverde producten. Langs die weg kan de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van het 
onderzoek maximaal worden gewaarborgd.  

                                                      
5 Betrouwbaarheid en politieke neutraliteit (te bereiken via het ‘waardenpluralisme’) 
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Begeleidingscommissie 
In bijzondere gevallen kan er bij grotere onderzoeken een begeleidingscommissie worden ingesteld. 
Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit. De overweging om op incidentele basis een 
begeleidingscommissie in te stellen kan gebaseerd zijn op de volgende argumenten. 
De taak, rol en aard van een begeleidingscommissie is afhankelijk van de onderzoeksvraag. De 
instelling van een begeleidingscommissie vindt plaats op basis van een advies van de Commissie van 
onderzoek. Deelnemers kunnen zowel intern als extern worden geworven. 
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4.  Werkwijze Grote Projecten 
 
4.1 Wat zijn Grote Projecten 
Grote Projecten zijn door PS aangewezen provinciale projecten die minimaal voldoen aan vier 
basiscriteria: 

1. er is sprake van een niet routinematig, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit; 
2. de (financiële) risico’s worden grotendeels gedragen door de Provincie Drenthe; 
3. er is sprake van complexe financieringsconstructies; 
4. er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings-en uitvoeringsproces. 

 
Naast deze basiscriteria kunnen in specifieke gevallen andere criteria aanleiding geven om een 
project als Groot Project aan te wijzen.  
 
Kenmerkend voor een Groot Project is dat deze sturingsinformatie over het project niet via de 
reguliere planning- en controlcyclus beschikbaar wordt gesteld aan PS, maar via periodieke 
voortgangsrapportages. Grote Projecten vereisen ten behoeve van de controlerende taak van PS 
toegesneden informatie over risico’s, die bovendien periodiek wordt verstrekt.  
 
4.2 Aanwijzing grote projecten 
De aanwijzing door PS van een groot project vindt plaats op basis van de Regeling Grote Projecten 
provincie Drenthe (zie bijlage 4). 
 
Statenleden kunnen een verzoek doen tot aanwijzing van een Groot Project bij de Commissie van 
Onderzoek. 
 
De Commissie van Onderzoek vormt zich, conform artikel 1 lid 1 van de Regeling Grote Projecten, 
een oordeel of een project als Groot Project aangewezen zou moeten worden en stelt hierbij een 
advies op aan de Staten. Provinciale Staten besluiten over de Grootprojectstatus en verzoeken 
Gedeputeerde Staten om een startnotitie conform de Regeling Grote Projecten. De griffie kan 
voorafgaand aan het bovengenoemde overleg van de Commissie van Onderzoek een verkenning of 
toets uitvoeren om te bepalen of er sprake is van een groot project en adviseert de Commissie van 
Onderzoek over de mogelijke aanwijzing van een project als Groot Project. 
 
Bij de beëindiging van een Grootprojectstatus heeft de Commissie van Onderzoek een soortgelijke rol 
en stelt conform dezelfde criteria als bij de aanwijzing van een Groot Project een advies over de 
beëindiging op.   
 
4.3 Instrumenten PS 
Ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van PS rond grote projecten, kunnen PS 
worden ondersteund door verkenningen, memo’s en (opleg)notities door de griffie. De griffie stelt naar 
behoefte oplegnotities op bij de startnotities, voortgangsrapportages en evaluaties van GS. 
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Bijlagen  
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Bijlage 1 
 
Drents Panel 
 
Inleiding 
Het Drents Panel is een groot burgerpanel dat bestaat uit meer dan 1500 inwoners 
van Drenthe van 12 jaar en ouder. Door de diverse samenstelling (jong, oud, arm, 
rijk, laag opgeleid, hoog opgeleid, woonachtig in alle (uit)hoeken van Drenthe etc.) 
vormt het burgerpanel een representatieve dwarsdoorsnede van de Drentse 
bevolking. Het Drents Panel is uniek in zijn soort. Het Drents Panel is een 
onderzoeksinstrument van de Statengriffie Drenthe en wordt ingezet voor Provinciale 
Staten van Drenthe.  
 
Het doel 
Het doel van een opiniepeiling is het informeren van Provinciale Staten over de mening van de 
inwoners van Drenthe. Dit kan zijn ten behoeve van de volksvertegenwoordigende, normstellende rol 
(agendasetting, fundering van beleidsinitiatieven). Uitkomsten van een opiniepeiling passen bij uitstek 
in het verkennende deel van de Statenontmoeting. 
 
Doelgroep en opdrachtgever 
De uitkomsten van een opiniepeiling zijn ten behoeve van Provinciale Staten van Drenthe. De staten 
zijn – via de Commissie van onderzoek – dan ook opdrachtgever van vragen voor het Drents Panel. 
 
Inhoudelijke criteria voor een onderzoeksvraag 
Niet elke vraag is geschikt voor het Drents Panel. Om tot een goede vraag voor het Drents Panel te 
komen moet de vraag daarom aan een aantal criteria voldoen. 

1. Het onderwerp van discussie moet bij grote delen van de bevolking bekend zijn. 
2. Het moet voor een grote groep inwoners mogelijk zijn, zich een oordeel te vormen over het 

onderwerp.  
3. De provincie moet een rol hebben in het onderwerp van discussie.  
4. De opiniepeiling moet politiek neutraal zijn, bijvoorbeeld via de weg van het 

waardenpluralisme. 
 
Procedure 
Input voor het Drents Panel vindt plaats via: 
- het jaarprogramma van onderzoek; 
- de Commissie van onderzoek van PS (tussentijds); 

 
Wat gebeurt hierna? 
Als besloten is tot het consulteren van het Drents Panel, wordt de vraag uitgewerkt door de 
onderzoekers. Ook het veldwerk, analyse en rapportage wordt gedaan door de onderzoekers. 
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vragenlijst wordt binnen 4 weken een korte notitie 
aangeboden met daarin de resultaten. In het geval de Commissie van onderzoek een verdiepingsslag 
van de resultaten wenst, komen hier 4 weken bij. 
 
Rapportage 
4 weken na het indienen van de onderzoeksvraag wordt een notitie aangeboden aan de Commissie 
van onderzoek. 
In deze notitie die doorgaans 3 à 4 pagina’s zal beslaan, staan de uitkomsten van de peiling centraal. 
In het kort wordt hierin weergegeven: 

- beschrijving van de resultaten; 
- meta-politieke interpretatie van de uitkomsten; 
- advies wat te doen met de uitkomsten. 

Na vaststelling door de Commissie van onderzoek wordt de notitie ter bespreking voorgelegd aan PS. 
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PS 

 
Statengriffie 

 
Statencommissie 

 
Statenleden/fracties 

 
Commissie van 

Onderzoek 

Bijlage 2 
 

Schematische weergave procedure totstandkoming onderzoeksvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statenleden/fracties doen suggesties voor schrappen, aanpassen of stellen van nieuwe onderzoeks-
vragen. 
 
Suggesties worden ingediend via, Staten(commissie)vergadering of Statengriffie. 
 
Statengriffie legt de suggestie voor aan de Commissie van Onderzoek. 
 
Commissie van Onderzoek toetst de suggestie op beschikbare uren, budget en behoefte 
(meerderheid van de fracties). 
 
Wijziging wordt al dan niet vastgesteld, afhankelijk van de uitkomst van de toets. Bij vaststelling wordt 
het Presidium geïnformeerd. Nadere uitwerking van de wijziging wordt gedaan door de onderzoekers.  
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Bijlage 3.  
Regeling grote projecten provincie Drenthe  



 

1 

 

Regeling Grote Projecten provincie Drenthe 
 
 
Hoofdstuk I. Aanwijzing Groot Project 
 
Artikel 1. Voorstel/ Procedure tot aanwijzing Groot  Project 

1. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een project als Groot Project indien zij 
van mening zijn dat hun controlerende taak vereist dat meer toegesneden informatie, 
periodiek te verstrekken, noodzakelijk is. Dit wordt beargumenteerd op basis van de volgende 
criteria: 
a) er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit; 
b) de (financiële) risico’s worden grotendeels gedragen door de Provincie Drenthe; 
c) er is sprake van complexe financieringsconstructies; 
d) er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings-en uitvoeringsproces. 
Bovenstaande vier criteria worden in deze Regeling verder aangeduid als basiscriteria. Naast 
deze basiscriteria kunnen in specifieke gevallen andere criteria aanleiding geven om een 
project als Groot Project aan te wijzen. 

2. Statenleden kunnen op elk moment gedurende het jaar bij de Commissie van Onderzoek een 
voorstel indienen om een project als Groot Project aan te wijzen.  

3. Bij elk voorstel van Gedeputeerde Staten waarbij de Commissie van Onderzoek van mening is 
dat de beschreven projectrisico’s en/ of de verstrekte sturingsinformatie hier aanleiding toe 
geven, stelt de Commissie van Onderzoek een advies op aangaande de mogelijke aanwijzing 
als Groot Project. 

4. De griffie voert een verkenning uit om te bepalen of er sprake is van een groot project en 
adviseert de Commissie van Onderzoek over de mogelijke aanwijzing van een project als 
Groot Project.  
 

 
Artikel 2. Second opinion bij aanwijzing Groot Proj ect 
 

1. Provinciale Staten kunnen –indien gewenst- bij een Groot Project besluiten tot een second 
opinion. 

2. Bij benoeming van een project tot Groot Project conform artikel 1 lid 1 reserveren 
Gedeputeerde Staten 1% binnen het projectbudget voor second opinion door Provinciale 
Staten zoals bedoeld onder lid 1.   

3. De Commissie van Onderzoek kan, indien nodig, een voorstel doen aan het Presidium om het 
besluitvormingsproces uit te stellen tot een later moment in afwachting van de second opinion. 

4. Indien Provinciale Staten besluiten tot een second opinion, zoals genoemd onder lid 1, 
fungeert de Commissie van Onderzoek als de door PS gemandateerde opdrachtgever hiertoe. 

 
 
Artikel 3. Startnotitie 

1. Provinciale Staten besluiten bij de aanwijzing van een Groot Project over de termijn 
waarbinnen Gedeputeerde Staten een startnotitie beschikbaar stellen. De startnotitie vormt 
het startdocument voor de controle van Provinciale Staten op het Groot Project. 

2. De startnotitie zoals genoemd onder artikel 3 lid 1 bevat tenminste de volgende 
uitgangspunten: 
a. de verwachte looptijd van het project; 
b. de inrichting van de voortgangsrapportages; 
c. de frequentie van voortgangsrapportages.  

3. De uitgangspunten kunnen met het besluit tot een Groot Project conform artikel 1 lid 1 door 
Provinciale Staten worden aangevuld bij specifieke informatiebehoefte.  

4. Provinciale Staten stellen de startnotitie vast.  
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Hoofdstuk II. Beëindiging van een Groot Project 
 
Artikel 4. Beëindiging van een Groot Project 

1. Bij het aflopen van de looptijd van een Groot Project of wanneer het project niet meer aan de 
criteria zoals geformuleerd onder artikel 1 lid 1 voldoet stellen Gedeputeerde Staten een 
Statenvoorstel tot de beëindiging van de Grootprojectstatus op.  

2. De Commissie van Onderzoek stelt een advies op bij het Statenvoorstel en beoordeelt of, 
conform de basiscriteria zoals geformuleerd in artikel 1 lid 1 en de eventueel aanvullend 
gestelde criteria, de Grootprojectstatus beëindigd kan worden.  

3. Provinciale Staten stelt de beëindiging van de Grootprojectstatus vast.  




