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Inleiding

Geschiedenis 

In 2017 is de statenwerkgroep veranderende samenleving opgericht, met als doel om als Drents 
Parlement te onderzoeken hoe meebewogen kan (maar ook moet) worden met de 
veranderingen in onze samenleving. Op 19 december 2018 stellen Provinciale Staten de ‘Visie op 
de rol van het Drents parlement in de veranderende samenleving’ vast (Statenstuk 2018-859). 
 
Het bijgaande voorstel betreft het ‘Kader verbindend besturen provincie Drenthe’, een 
instrument voor Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten om beleid- en besluitvormings-
processen waarin inwonersinvloed (‘participatie’) aan de orde is of kan zijn, bewust in te richten 
en tijdig af te stemmen.  
 
Het kader is ontwikkeld in de context van de visie 2018. Voor een goed begrip wordt daarom die 
visie eerst kernachtig samengevat. 
 
Onderzoek ‘Vertrouwen, acceptatie en vooral tevredenheid’ (2015-2016) 
In 2015-2016 is in opdracht van de staten vanuit de griffie onderzoek gedaan naar de wegen om 
de democratische legitimiteit van het Drents Parlement te versterken. In het onderzoek is 
draagvlak opgeknipt in drie delen: 

− Vertrouwen: het vertrouwen dat de ander het goede met je voor heeft en het goede doet 
(de aanvaarding van overheidshandelen). ‘Ik vertrouw erop dat de overheid het goede doet.’ 

− Acceptatie: de mate waarin gezag (om handelingen te verrichten of beslissingen te nemen) 
duurzaam is. ‘Ik ken de overheid het gezag toe om beslissingen te nemen.’ 

− Tevredenheid: de beleving van de prestaties van het bestuur door inwoners. ‘Ik kan mij goed 
vinden in de prestaties die de overheid levert.’ 

 
Opvallend was de conclusie dat in de ogen van de Drentse inwoners tevredenheid (met de 
prestaties van de overheid) het belangrijkste aspect van draagvlak is, terwijl dit in de ogen van 
de toenmalige statenleden vertrouwen en acceptatie waren. Gekeken is welke factoren - in de 
ogen van Drentse inwoners en statenleden – van invloed zijn op het draagvlak van de provincie 
(overheid) en de provinciale politiek. In de ogen van statenleden is dit vooral het politieke 
debat, terwijl dit voor de inwoners direct contact en transparantie bleken te zijn.  
 
Visie op de rol van het Drents Parlement in de veranderende samenleving (2018) 
Kern van de hierna door de staten vastgestelde visie is dat de samenleving sinds de ontzuiling 
sterk is veranderd, anders georganiseerd is, met belangrijke gevolgen voor het draagvlak van de 
politieke praktijk. Een grote groep burgers staat verder (of ver) af van overheid en bestuur en 
voelt zich weinig gezien en gehoord. Een ander – veel kleiner – deel maakt juist assertief gebruik 
van de mogelijkheden deel te nemen aan beleidsprocessen. 
 
De staten stellen in de visie het volgende uitgangspunt vast. 
 

“Het Drents Parlement dient alle inwoners van de provincie Drenthe te 
vertegenwoordigen. Daarom streeft het parlement naar een betere (inhoudelijke en 
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symbolische) representatie van alle groepen in de samenleving, iedere fractie vanuit de 
eigen achtergrond. Het Drents Parlement borgt hierdoor in het gehele beleid- en 
besluitvormingsproces een zorgvuldige afweging van belangen. Zo zorgt zij voor meer 
herkenbaarheid van de politiek en wordt de verbinding met de samenleving vergroot. 
Het parlement ziet erop toe dat beleid- en besluitvorming zich richten op het verkrijgen 
van een zo groot mogelijk bereik en een zo divers mogelijk beeld van de belangen in de 
Drentse samenleving.” 

 
Vanuit de ambitie dat uitgangspunt waar te maken, zijn de afgelopen jaren verschillende 
initiatieven genomen om de inwoners van Drenthe meer en laagdrempeliger toegang tot het 
Drents Parlement te geven.  

De opdracht tot het maken van het kader 

Op 7 juli 2021 geven Provinciale Staten de werkgroep veranderende samenleving de opdracht 
een gezamenlijk ‘beleidskader burgerparticipatie’ voor PS en GS te maken. Aanleiding daarvoor 
is het rapport ‘Ruimte voor inbreng, een onderzoek naar de betrokkenheid van burgers bij 
ruimtelijke ingrepen’ van de Noordelijke Rekenkamer (Statenstuk 2021-3). In het beoogde kader 
zal volgens opdracht zowel de rol van het college van Gedeputeerde Staten (het ‘uitvoerende’ 
bestuur) worden opgenomen, als de rol van de staten (de volksvertegenwoordiging).  
 
Het te ontwikkelen kader zal daarnaast de koppeling tussen het politiek-bestuurlijke proces en 
de mogelijkheden van ‘participatie’ voor de samenleving duidelijk maken en vooral focussen op 
bestaande instrumenten. Als basis van de weergave van informatie in het kader, zijn daarom de 
verschillende stappen in (gezamenlijke) beleid- en besluitvormingsprocessen genomen. Dit was 
in de visie 2018 ook al het geval; we borduren hier in dit voorstel op voort.  
 
Het kader heeft het karakter van een ‘dynamisch’ document. Onder invloed van nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten kan het kader geactualiseerd worden. De werkgroep veranderende 
samenleving is de beheerder van het document. De commissaris van de Koning is hiervoor de 
adviseur van de werkgroep.  

Kader verbindend besturen provincie Drenthe 

Waar de werkgroep – volgens opdracht – aanvankelijk een ‘beleidskader burgerparticipatie’ voor 
ogen had, is naar aanleiding van de eerste gezamenlijke werkconferentie over dit onderwerp 
(zie hierna), het inzicht ontstaan dat de bedoeling van ‘burgerparticipatie’ meer voorop moet 
staan, dat wil zeggen de verbinding tussen provinciaal bestuur en samenleving. Verder werd 
duidelijk dat voor de gewenste bestuurlijke afstemming vooral een kader voor de inrichting van 
beleid- en besluitvormingsprocessen nodig is, meer dan (nieuw) ‘beleid’. Om deze redenen ziet 
het voorstel nu op een kader voor verbindend besturen. Het kader is in tabelvorm als bijlage 
opgenomen bij dit voorstel. 

Toelichting (totstandkoming) Kader verbindend besturen provincie Drenthe 

Voor de ontwikkeling van gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van verbindend besturen in 
Drenthe, is als eerste stap in november 2021 een gezamenlijke werkconferentie voor Provinciale 
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Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren gehouden. De opbrengst van de werkconferentie is 
vastgelegd in een inspiratiedocument. Dit document is als bijlage opgenomen bij dit voorstel. 
 
Tegelijkertijd is in samenwerking tussen ambtelijke organisatie en Statengriffie een overzicht 
gemaakt van de bestaande instrumenten voor invloed, betrokkenheid en participatie van zowel 
Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Deze zijn geplaatst in de in de visie 2018 
opgenomen tabel (stappen binnen processen van beleid- en besluitvorming + de 
verantwoordelijkheids- en rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten binnen 
die stappen).  
 
De visie uit 2018 is daarmee verrijkt met: 

− de (mogelijke) rol van inwoners in iedere stap; 

− bij iedere stap zijn de beschikbare instrumenten voor invloed, betrokkenheid en participatie 
weergegeven; 

− naast ‘participatie’ is transparantie toegevoegd als relevant aspect, vanuit inzichten uit 
eerder onderzoek en inzichten rondom ‘good governance’.  

− hiermee zijn nu ook instrumenten opgenomen voor open/brede communicatie over en 
binnen beleid- en besluitvormingsprocessen.  

 
De hieruit voortvloeiende nieuwe ‘tabel’ vormt het kader (opgenomen als bijlage) voor 
verbindend besturen c.q. voor de inrichting van beleid- en besluitvormingsprocessen (en alle 
fasen daarbinnen), waarin inwoners een rol (kunnen) spelen en waardoor de rolverdeling tussen 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op voorhand duidelijk is. 
 
Aan dit overzicht van stappen en opties daarbinnen zijn tenslotte enkele nieuwe instrumenten 
toegevoegd vanuit de werkconferentie van 2021, het inwonersonderzoek dat voorjaar 2022 
heeft plaatsgevonden en de werkconferentie van 25 mei 2022.  

Inwonersonderzoek 

De werkgroep veranderende samenleving heeft in de voorbereiding van het gevraagde kader 
initiatief genomen een inwonersonderzoek te doen. Hiermee hebben we behoeften en 
verwachtingen van onze inwoners zelf getoetst. 
 
Het onderzoek laat in hoofdlijnen het volgende zien: 

− inwoners zijn gemiddeld tevreden over het provinciaal bestuur, zowel ten aanzien van het 
college van Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten; 

− het provinciaal bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) geniet gemiddeld 
vertrouwen van haar inwoners; 

− 52% van onze inwoners voelt zich gemiddeld tot sterk vertegenwoordigd door Drents 
Parlement, 31% voelt zich niet vertegenwoordigd; 15% – 18% kent het Drents Parlement 
niet; 

− van onze inwoners vindt 70% het belangrijk tot zeer belangrijk dat zij mee kunnen praten 
over de plannen van de provincie; 

− mensen willen graag meepraten over de kwaliteit of inrichting van de woonomgeving, over 
het verbeteren van sociale samenhang en het behoud van voorzieningen; 

− de bestaande instrumenten worden positief gewaardeerd; 
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− redenen om niet mee te praten zijn voor inwoners: niet weten hoe dit kan en/of hiervoor 
niet gevraagd of bereikt worden; 

− inwoners hebben (breed) behoefte aan bijeenkomsten in de buurt en persoonlijke 
gesprekken met bestuurders, politici en ambtenaren.  

 
In de bijlage bij dit voorstel is de integrale rapportage van het inwonersonderzoek opgenomen. 
De uitkomsten zijn op hoofdlijnen tijdens de werkconferentie van 25 mei 2022 gepresenteerd.  

Werkconferentie mei 2022 

Op 25 mei jl. heeft een tweede werkconferentie plaatsgevonden van leden van Provinciale 
Staten, het college van Gedeputeerde Staten en ambtenaren.  
 
Op basis van de opbrengst van de eerste werkconferentie over verbindend besturen en het 
inwonersonderzoek, is voor de tweede werkconferentie een gezamenlijk te beantwoorden 
centrale vraag geformuleerd. Deze luidde als volgt: we hebben al goede instrumenten, maar hoe 
zetten we deze als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten samen nog beter in voor onze 
inwoners?  
 
Tijdens de werkconferentie 2022 is op initiatief van de deelnemers aan 11 gesprekstafels met 
elkaar gesproken, in gemengde groepen groot en klein. Van deze gesprekken zijn 
gespreknotities gemaakt die door de werkgroep veranderende samenleving allen zijn 
meegenomen bij de voorbereiding van dit voorstel. Een deel van de voorstellen en notities zal 
naar verwachting op een later moment terugkomen omdat nadere uitwerking nodig is. 
 
De werkgroep stelt voor de veelheid aan ideeën en suggesties die de werkconferentie heeft 
opgebracht, als volgt te verwerken in het Kader verbindend besturen provincie Drenthe.  
 
Gesprekstafel 1: Hebben we de goede instrumenten? 
Twee voorstellen:  
1.1 de Commissie van Onderzoek verzoeken in het onderzoeksprogramma 2023 een 

onderzoek op te nemen waarin naar concrete mogelijkheden wordt gezocht om de 
toepassing van de bestaande instrumenten van Provinciale Staten te verbeteren, in de 
ogen van inwoners; 

1.2. de Commissie van Onderzoek verzoeken in het onderzoeksprogramma 2023 een 
onderzoek op te nemen naar wie voor het politieke bestuur moeilijk bereikbaar zijn, wat 
hiervan de achtergrond is en hoe we hierin mogelijk verandering kunnen brengen. 

 
Gesprekstafel 2: Hoe zorgen we ervoor dat bij alle initiatieven participatie plaatsvindt? 
Voorstel:  
2. de werkgroep veranderende samenleving verzoeken de door de staten gewenste inhoud 

van participatieparagrafen in desbetreffende startnotities en GS-voorstellen kort te 
beschrijven en die in 2022 ter kennis te brengen van presidium en college. Hiermee is voor 
zowel de staten als het college duidelijk wat wel en wat niet verwacht wordt.  
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Gesprekstafel 3: Hoe kunnen we de ervaring & kennis van de gemeenten beter benutten? 
Twee voorstellen:  
3.1 de werkgroep veranderende samenleving verzoeken ten behoeve van de volgende 

statenperiode aanbevelingen te doen rondom de praktische samenwerking tussen de 
provincie en gemeenten op het terrein van participatie/verbindend besturen: hoe 
initiatieven (op hetzelfde onderwerp) (tijdig) af te stemmen; 

3.2 de werkgroep veranderende samenleving verzoeken ten behoeve van de volgende 
statenperiode voorstellen te doen om de kennis, inzichten en ervaring praktisch te 
bundelen voor alle Drentse volksvertegenwoordigers. Om zo de mogelijkheden van de 
Drentse schaal hierbij (krachten bundelen) te benutten. 

 
Gesprekstafel 4: Informeren van betrokken inwoners kan en moet beter, bij grote en kleine 
projecten 
Voorstel: 
4.  de verbetering van de informatievoorziening van onze inwoners (‘transparantie’ en 

maatwerk bij processen) is een van de doelen van het gebruik van het Kader verbindend 
besturen provincie Drenthe. Naar aanleiding van dit gesprek wordt daarom geen nader 
voorstel gedaan. 

 
Gesprekstafel 5: “Loket” hoe benaderen we individuele inwoners 
Voorstel:  
5.  de werkgroep veranderende samenleving verzoeken om nieuwe initiatieven van de 

staten een praktische invulling te geven: Tip de Staten en de Staten te Gast. En bij Tip de 
Staten de mogelijkheden te betrekken van het combineren met een ombudsfunctie.  

 
Gesprekstafel 6: Hoe bereiken we de ‘onbereikbaren’? 
Zie voorstel 1.2. 
 
Gesprekstafel 7: De boer op – meer op locatie vergaderen 
Twee voorstellen: 
7.1  de werkgroep veranderende samenleving verzoeken zo mogelijk dit najaar te 

experimenteren met ‘Inspreken op Locatie’ zodat hieraan al werkende weg een goede 
invulling gegeven kan gaan worden. 

7.2  de Commissie van Onderzoek verzoeken aanbevelingen te doen aan het presidium t.b.v. 
de nieuwe statenperiode: hoe meer tijd te organiseren voor ‘buiten’. Welke 
initiatieven/maatregelen kunnen hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door wijziging en/of 
prioritering in de vergadercyclus?  

 
Gesprekstafel 8: Borgen van kwaliteit van participatie 
Zie voorstel 2. 
 
Gesprekstafel 9: Moeten we niet altijd met een ‘onderzoek’ beginnen bij betrekken, om te 
weten wat de vraag, de ideeën, de problemen zijn? 
Voorstel:  
9.  bij de aanbevelingen onder 7.2 de mogelijkheden betrekken om de efficiëntie van de 

wijze van organisatie van diverse informatiebijeenkomsten vanuit Gedeputeerde Staten te 
vergroten. 

 



   2022-65-6 

 

Gesprekstafel 10: Tip de Staten/ Staten te gast 
Zie voorstel 5. 
 
Gesprekstafel 11: Burgerparticipatie versus middenbestuur 
Het voorgestelde Kader is zo opgezet dat bij de inrichting van een specifiek beleidsproces recht 
kan worden gedaan aan de verschillende rollen (en gesprekspartners) die Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten hebben. Naar aanleiding van dit gesprek wordt daarom geen nader 
voorstel gedaan. 

Advies 

Het Drents Parlement en het college van Gedeputeerde Staten willen in verbinding met hun 
inwoners besturen. Het bijgaande kader dient in dat licht als basis voor de inrichting van en 
communicatie over beleids- en besluitvormingsprocessen waarin ruimte is voor invloed vanuit 
onze inwoners (‘participatie’).  Het is een kader op hoofdlijnen d.w.z. het biedt opties voor 
maatwerk bij processen, bij iedere stap en ieder vanuit de eigen rol. Advies is de voorstellen van 
de werkgroep veranderende samenleving over te nemen en het Kader verbindend besturen 
provincie Drenthe vast te stellen. 

Beoogd effect 

Met het oog op het in verbinding besturen is doel van het gebruik van het kader om bij het 
ontwerp en de inrichting van beleid- en besluitvormingsprocessen waarin inwoners een rol 
(kunnen) spelen: 

− bewuste (en elkaar versterkende) keuzes te maken m.b.t. rollen van bestuursorganen en 
inwoners; 

− initiatieven van PS en GS op elkaar af te stemmen, zodat deze elkaar kunnen versterken; 

− aandacht te besteden aan de transparantie van bestuurlijke processen voor onze inwoners. 

Argumenten 

De oorsprong van dit kader is de Visie op de rol van het Drents Parlement in de veranderende 
samenleving (2018), de gezamenlijke inzichten van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 
vanuit de werkconferenties van november 2021 en mei 2022 en de resultaten van het 
inwonersonderzoek 2022. De verdere informatie hierover is opgenomen in de inleiding en 
bijlagen van dit voorstel. 

Uitvoering 

Na vaststelling van het Kader verbindend besturen provincie Drenthe treedt deze ‘in werking’, 
d.w.z. zal deze worden toegepast. Het kader is een instrument waarmee ervaring moet worden 
opgedaan: de ruimte voor maatwerk die er in ieder toepasselijk proces is, biedt hiertoe ook de 
gelegenheid. 
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Uit het inwonersonderzoek is naar voren gekomen dat veel belangstelling bestaat voor 
betrokkenheid (al dan niet georganiseerd via wijk- en buurtverenigingen) bij onderwerpen die 
de woonomgeving betreffen. In het geval van de provincie kan dan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de (bovenlokale) ruimtelijke ordening en energie-initiatieven en aan de provinciale 
infrastructuur. Daarnaast hechten inwoners waarde aan het kunnen meepraten bij onderwerpen 
die de sociale samenhang bevorderen en (het behoud van) van voorzieningen. 

Monitoring en evaluatie 

De werkgroep veranderende samenleving beheert het kader. De nieuwe staten zullen in het 
kader van hun inwerkprogramma worden voorzien van informatie over ‘verbindend besturen’ 
en dit traject. Onderdeel daarvan is een derde werkconferentie eind 2023 waarin (o.a.) de 
ervaringen met dit kader en daarin opgenomen instrumenten kunnen worden uitgewisseld. 

Extern betrokkenen 

Het genoemde inwonersonderzoek is uitgevoerd met behulp van het Drents Panel. De 
vragenlijst is uitgezet onder 5441 panelleden, van wie 4307 (79%) de vragenlijst invulden. De 
achtergrondkenmerken leeftijd, opleidingsniveau en geslacht waren niet van significante 
invloed op de resultaten. Daarmee kunnen we zeggen dat het onderzoek representatief is voor 
een brede groep inwoners met verschillende kenmerken. 

Communicatie 

Na vaststelling van het Kader zal hieraan in ieder geval aandacht worden besteed op de websites 
van de provincie Drenthe en het Drents Parlement. 

Bijlagen 

1. Het Kader verbindend besturen provincie Drenthe (2022) 
2. Rapportage inwonersonderzoek verbindend besturen (2022) 
3. Inspiratiedocument werkconferentie verbindend besturen (november 2021) 
 
 
 
Assen, 8 juni 2022 
Kenmerk: 23/SG/202201661 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter  
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de werkgroep veranderende samenleving van 8 juni 2022, kenmerk 
23/SG/202201661; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de voorstellen van de werkgroep veranderende samenleving over te nemen en het Kader 
verbindend besturen provincie Drenthe (2022) vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 13 juli 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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