
KADER VERBINDEND BESTUREN PROVINCIE DRENTHE 

Leeswijzer kader verbindend besturen 

Het kader is opgedeeld in de verschillende fases van beleid. Per stap/beleidsfase is een aparte tabel gemaakt. Deze stappen worden achtereenvolgens 

weergegeven. In de tabel worden de rollen, instrumenten ten behoeve van transparantie en de instrumenten ten behoeve van participatie 

(invloedsuitoefening) (rijen) zichtbaar gemaakt voor zowel PS, GS én inwoners (kolommen).  

 

BELEIDSFASE: 
VOORFASE/AGENDASETTING 

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen Betrekken samenleving bij agenda PS: 
signalen opvangen en mogelijk agenderen 
(visie 2018) 

Signalen opvangen uit de samenleving en 
mogelijk agenderen  
 

De provincie (kunnen) benaderen wanneer 
er een initiatief of wens is  

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  

• Instrumenten uitleggen op website 
Drents Parlement en sociale media  

Informatievoorziening  

• Instrumenten uitleggen op website 
provincie en sociale media 

 

Bijeenkomsten 

• Tijdig en breed initiatieven 
aankondigen 

Bijeenkomsten 

• Tijdig en breed initiatieven 
aankondigen  

Besluiten PS Besluiten GS 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 
 

• Inzetten Drents Panel 

• Adviesvraag aan Jongerenraad 

• Drenthe in Debat 

• Sociale media 

• De markt op/de provincie in: De Staten 
te gast (wandel- en fietsinitiatieven) 

• Werkbezoeken 

• Individuele gesprekken 

• Gesprekstafels/bestuurlijke tafels  

• Sociale media  

• Netwerkgesprekken  
 

Informeren 

• Werkbezoek (op uitnodiging van 
inwoners) 

• Mail/brief aan Drents Parlement en/of 
fracties 

Consulteren 

• Algemeen inspreekrecht 
Statencommissies 

• Mail/brief aan Drents Parlement en/of 
fracties 

• Ongevraagd advies Jongerenraad 

Meebeslissen (over agenda PS) 

• Agenderingsrecht inwoners 



BELEIDSFASE: 
VOORBEREIDING BELEID 

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen Bewaken representativiteit, borgen 
zorgvuldige belangenafweging (2018) 
Vaststelling kaders op hoofdlijnen 
(budget)(2018) 
Waarborgen toegankelijkheid van het 
provinciaal bestuur  

Binnen de gestelde kaders van PS en/of 
wettelijke uitgangspunten een voorstel 
voorbereiden 

 

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  

• Website Drents Parlement 

• Sociale media 
 

Informatievoorziening  

• Website provincie 

• Sociale media 

• Themagerichte informatie/ beleids-
onderwerp, website, nieuwsbrief, 
pagina in de krant, of live webinar; 
andere sociale mediakanalen  

 

Bijeenkomsten 

• Openbare vergaderingen incl. 
livestream 

• PS-bijeenkomsten (zie participatie-
instrumenten PS): pers welkom 

Bijeenkomsten 

• GS-bijeenkomsten (informatief) 

Besluiten PS 

• Publiceren formele besluiten 

Besluiten GS 

• Publiceren formele besluiten 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 
 

• Statenontmoeting 

• Drenthe in Debat 

• Jongerenraad 

• Hoorzitting/insprekersavond 
Statencommissies 

• Initiatief voor werkbezoek 

• Peiling Drents Panel 

• Sociale media 

• Startnotitie bij strategische 
onderwerpen, inclusief 
participatieparagraaf  

• Participatieparagraaf in GS voorstellen 

• Raadgevende groep   

• Opiniepeiling uitzetten (vaak digitaal)  

• Netwerkbijeenkomst voor doelgroep 
(‘café’) 

• Bestuurlijke tafels 

• Keukentafelgesprekken   

Informeren 

• Mail/brief sturen aan Drents Parlement 

• Werkbezoek op uitnodiging inwoners 

Consulteren 

• Inspreken op de startnotitie 

• Ongevraagd advies Jongerenraad  

• Aansluiten bij bestaande 
maatschappelijke initiatieven 

Meebeslissen  

• Overweging: beginspraak organiseren? 

• Checkvraag: ruimte voor een 
inwonersinitiatief? 



 

  

BELEIDSFASE:  
ONTWIKKELING VOORSTEL 

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen  GS ontwikkelt het plan of voorstel voor PS  

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  

• Actief toezenden (GS aan PS) van 
voorgenomen besluiten (inspraak) 

Informatievoorziening  

• Publicatie GS voorstellen  
 

 

Bijeenkomsten 
 

Bijeenkomsten 
 

Besluiten PS 
 

Besluiten GS 
 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 

• Initiatiefvoorstel (fractie of fracties) • Inspraak (formeel-juridische 
procedure vanuit Inspraakverordening 
of Awb)  

• Atelier  

• Expertsessie 

Informeren 
 

Consulteren 
 

Meebeslissen  
 



BELEIDSFASE: KADER-
STELLING/ BESLUITVORMING  

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen Bewaken representativiteit, borgen 
zorgvuldige belangenafweging (2018) 
Mogelijk betrekken samenleving t.b.v. 
oordeelsvorming (2018) 

GS doen PS een voorstel of nemen zelf een 
besluit voor zover het de eigen 
bevoegdheid betreft.   

 

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  

• Website Drents Parlement 

• Sociale media  

• Actieve publicatie resultaten Drents 
Panel onderzoek 

Informatievoorziening  

• Website provincie 

• Sociale media  
 

 

Bijeenkomsten 

• Openbare vergaderingen incl. 
livestream 

Bijeenkomsten 
 

Besluiten PS 

• Publiceren besluiten 

Besluiten GS 

• Publiceren besluiten 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 

• Inspreken in de Statencommissie 
(spreekrecht) 

• Hoorzitting of insprekersavond 
voorafgaand aan de 
commissievergadering 

• Inbreng uitkomsten opiniepeiling 
Drents Panel 

• Inspreken op Locatie 

• Participatieparagraaf (verslag) in 
beleidsvoorstellen 

Informeren 
 

Consulteren 

• Inspreken op het voorstel 

Meebeslissen  

• In afwachting van uitkomsten 
discussie rondom verkennende notitie 
referenda 

  



BELEIDSFASE: 
UITVOERING  

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen Informerend (2018) 
 

GS bewaakt de uitvoering 
 

 

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  

• Website 

• Sociale media  

Informatievoorziening  
 

 

Bijeenkomsten 

• Informatiebijeenkomst GS 

Bijeenkomsten 
 

Besluiten PS 
 

Besluiten GS 
 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 

  Informeren 
 

Consulteren 
 

Meebeslissen  

• Aansluiten bij bestaande 
maatschappelijke initiatieven 

  



BELEIDSFASE:  
CONTROLE EN EVALUATIE 

PS  
 

GS 
 

Inwoners 
 

Rollen Bewaken representativiteit, borgen 
zorgvuldige afweging (2018) 
 

Een evaluatie uitvoeren en de hoofdlijnen 
terugkoppelen naar PS. De leerpunten en 
successen opnemen in het proces voor de 
volgende keer 

 

Instrumenten t.b.v. 
transparantie  
GS en PS  
 
Van informatievoorziening 
bijeenkomsten en besluiten 

Informatievoorziening  
 

Informatievoorziening  
 

 

Bijeenkomsten 
 

Bijeenkomsten 
 

Besluiten GS en PS 
 

Besluiten GS en PS 
 

Instrumenten t.b.v. 
participatie 
(invloedsuitoefening) 
 

• Initiatief voor beleidsevaluatie (door 
statenonderzoekers en/of extern 
bureau) 

• NRK-onderzoek (al dan niet op 
verzoek) 

• Inzet Drents Panel 

• Inzet digitale middelen  

• Evaluatie instrumenten (denk aan 
digitale opties, formulieren) maar ook 
het houden van bijeenkomsten met 
nazorg 

Informeren 
 

Consulteren 
 

Meebeslissen  
 

 


