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Voorwoord

Voor u ligt mijn jaarverslag over de jaren 2009 en 2010. Het 
is mijn eerste jaarverslag en beslaat twee jaren vanaf mijn 
benoeming als Commissaris van de Koningin op 1 mei 2009. 
Ik vind dat al mijn werkzaamheden voor iedere inwoner 
van Drenthe inzichtelijk moeten worden gemaakt. Naast dit 
verslag breng ik ook een Burgerjaarverslag uit, maar hierin 
wordt vooral inzicht gegeven in de dienstverlening van de 
provinciale organisatie.
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Ik ben snel gewend geraakt in Drenthe. Ik voel me steeds 
meer verbonden met onze prachtige provincie. Natuur en 
landschap, een zeer actieve bevolking en vooral de aard van 
de mensen spreken tot mijn verbeelding. En wat we met 
elkaar hier in Drenthe kunnen organiseren is in één woord 
geweldig. Behalve jaarlijks terugkerende evenementen, zoals 
de Dutch TT, was de Ronde van Spanje, La Vuelta, in 2009 
een nooit te vergeten hoogtepunt. Aangewakkerd door mijn 
voorganger Relus ter Beek en uitgevoerd door een heel groot 
aantal Drenten, waaronder honderden vrijwilligers, is de 
Vuelta een festijn geworden van wereldformaat. Niet alleen 
het peloton dat door onze dreven trok kreeg internationale 
aandacht, maar ook alle spektakel in de Drentse steden en 

dorpen mocht zich verheugen in heel veel (internationale) 
belangstelling. De Spaanse cultuur was hier zichtbaar en 
voelbaar. Onze Spaanse gasten hebben de Drentse cultuur 
kunnen opsnuiven. Een dergelijk groots evenement levert 
niet alleen naamsbekendheid op. Het biedt ook kansen voor 
het Drentse bedrijfsleven door de opgebouwde contacten. 
Voor vele Drenten was de Vuelta vooral een mooi feest en 
het zou prachtig zijn als we dat met z’n allen nog eens mee 
kunnen maken!

Jacques Tichelaar
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1. Burgemeestersaangelegenheden

vergadering wordt de naam van de nummer één bekend 
gemaakt. De voordracht gaat naar de minister voor een finaal 
oordeel, waarna Hare Majesteit de Koningin tot benoeming 
over kan gaan. De nieuwe burgemeester wordt tenslotte door 
mij beëdigd en door de gemeenteraad geïnstalleerd.
Al langere tijd wordt er door de minister van BZK gewezen 
op de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minder-
heidsgroepen in het burgemeestersambt. Als commissaris 
vraag ik de gemeenteraden nadrukkelijk aandacht hiervoor. 
In 2009 is in Midden-Drenthe de heer Jan Broertjes burge-
meester geworden en in Hoogeveen de heer Helmer Koetje. 
De heer Koetje is in mei 2010 overleden. In 2010 werd de 
heer Riekus Jager tot burgemeester van Westerveld benoemd.
De Commissaris van de Koningin benoemt waarnemende 
burgemeesters zelfstandig. Dit gebeurt wanneer daar een 
bestuurlijke aanleiding voor is of als er om verzocht wordt. 
In 2010 is Margreeth de Boer waarnemend burgemeester van 
Hoogeveen geworden. Per 15 februari 2011 is ze ontslagen 
omdat Hoogeveen op die dag haar nieuwe burgemeester 
heeft geïnstalleerd, de heer Karel Loohuis. 

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 kent Drenthe 
twaalf gemeenten. De burgemeesters worden benoemd 
door de Kroon op voordracht van de gemeenteraad. In het 
proces naar de benoeming toe speelt de Commissaris van 
de Koningin een rol. In overleg met de gemeente wordt 
de procedure in gang gezet. Als een vacature is ontstaan 
wordt door de gemeenteraad een profielschets vastgesteld en 
vervolgens de vacature opengesteld door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De sollicitanten 
richten hun sollicitatie aan Hare Majesteit de Koningin 
en sturen deze naar de Commissaris van de Koningin. 
Ik selecteer op grond van de brieven en gesprekken 
een aantal kandidaten en leg deze selectie voor aan de 
Vertrouwenscommissie, die de gemeenteraad vertegenwoor-
digt. De Vertrouwenscommissie krijgt de gelegenheid alle 
brieven te lezen en een oordeel te geven over mijn selectie 
en kan eventueel kandidaten toevoegen of uit de selectie 
halen. Dan gaat de Vertrouwenscommissie in gesprek met 
de geselecteerde kandidaten en legt haar oordeel voor aan de 
raad. In een besloten vergadering wordt een voordracht van 
ten minste twee personen gedaan. In een openbare raads-
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De twaalf burgemeesters en ik werken op bepaalde gebieden 
samen. We organiseren daartoe ieder jaar enkele bijeen-
komsten om te spreken over actuele onderwerpen. In 2009 
hebben we bijeenkomsten gehouden met daarin de thema’s 
samenwerking en integriteit. In 2010 is er nog een bijeen-
komst geweest over integriteit, samen met ambtenaren. Ook 
hebben wij gesproken over veiligheid. Daarnaast houd ik 
klankbordgesprekken met de burgemeesters individueel. 
Met als doel te bespreken of de functie brengt wat er van 
verwacht werd en hoe de relatie met de raad, het college 
en met andere partners verloopt. Ter voorbereiding op de 
klankbordgesprekken vraag ik de gemeenteraden om een 
verslag van de functioneringsgesprekken die zij met hun 
burgemeester voeren.
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2. Gemeentebezoeken
In het kader van mijn toezichthoudende rol bezoek ik met 
enige regelmaat de gemeenten in Drenthe. Uitgangspunt 
is twee bezoeken per bestuursperiode. We spreken dan 
over actuele zaken in de gemeente, de onderlinge verhou-
dingen en de samenwerking tussen provincie en gemeente. 
Aansluitend brengen we bezoeken aan bedrijven, instellingen 
en scholen. In 2009 heb ik in het kader van mijn introductie 
alle twaalf gemeenten een bezoek gebracht. Deze bezoeken 
waren vooral bedoeld om kennis te maken met de colleges 
van burgemeester en wethouders en om de smaak van de 
gemeenten te proeven. Ik heb een goede indruk gekregen wat 
er in Drenthe leeft en speelt. In 2010 hoefde ik geen gemeen-
tebezoeken af te leggen omdat ik in 2009 alle twaalf bezocht 
had.
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3. Koninklijk Huis
In 2009 zijn in Drenthe in totaal 121 Koninklijke 
Onderscheidingen uitgereikt, waarvan 89 aan mannen en 
32 aan vrouwen. 77 van het totaal zijn uitgereikt bij de 
zogenaamde algemene gelegenheid, ook wel de lintjesregen 
genoemd. Dit vindt altijd plaats de dag vóór Koninginnedag. 
De andere onderscheidingen zijn uitgereikt bij bijzondere 
gelegenheid, vaak ter ere van een afscheid of jubileum.
In 2009 is in Drenthe geen sprake geweest van het toekennen 
van het predicaat ‘Koninklijk’ en ‘Hofleverancier’ en er is 
geen ‘Koninklijke erepenning’ uitgereikt.
In 2010 zijn er 157 KO’s uitgereikt, 111 aan mannen en 
46 aan vrouwen. Bij de algemene gelegenheid zijn 79 
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt en 78 bij bijzon-
dere gelegenheid.
De Koninklijke Muziekvereniging Apollo in de Wijk en de 
Koninklijke Boom Uitgevers B.V. in Meppel hebben het 
predicaat ‘Koninklijk’ bestendigd gekregen voor een nieuwe 
periode van 25 jaar.
Aan de Meppeler Sport Club (MSC) is ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan op 10 april 2010 de Koninklijke 
Erepenning door Hare Majesteit toegekend.

Drenthe is in 2009 één keer vereerd met een officieel bezoek 
van een lid van het Koninklijk Huis. Hare Majesteit de 
Koningin heeft op 19 juni de Kunstroute in de gemeente 
Coevorden geopend. Ze deed dat door aan zes in de buiten-
lucht tentoongestelde werken een bezoek te brengen. Het 
bezoek kreeg extra glans door de enorme publieke belang-
stelling.
Ook in 2010 deed Hare Majesteit Drenthe aan. Op 12 juni 
2010 heeft zij in Exloo de grootste radiotelescoop ter wereld, 
Lofar, geactiveerd.
Prinses Maximá was op 22 maart 2010 in Assen op de 
scholengemeenschap Vincent van Gogh. Ze opende er een 
leerlingenmarkt en woonde presentaties bij over microkre-
dieten.
Op 28 september 2010 opende Zijne Koninklijke Hoogheid 
de Prins van Oranje de Ultra pure waterfabriek te Emmen. 
Hier wordt van afvalwater puur water gemaakt dat wordt 
gebruikt om stoom te injecteren bij de oliewinning van de 
NAM in Schoonebeek.
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4. Openbare orde en veiligheid
In 2009 zijn in Drenthe, vooruitlopend op de inwerking-
treding van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR), de coördine-
rende taken op het terrein van openbare orde en veiligheid 
overgedragen van de provincie naar de Veiligheidsregio 
Drenthe. De gedachte hierachter is dat veiligheid in de kern 
een lokale verantwoordelijkheid is en dat de veiligheidsregio 
een vorm van verlengd lokaal bestuur is, gebaseerd op de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent onder meer 
dat de gemeenten, zij het indirect, het beleid en optreden van 
de veiligheidsregio bepalen en tevens dat zij een financiële 
bijdrage in de kosten doen.

De Wet Veiligheidsregio’s integreert de Brandweerwet 1985, 
de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 
en de Wet rampen en zware ongevallen. De GGD-regio’s 
zijn ook ingepast in de veiligheidsregio’s en daartoe is de Wet 
publieke gezondheid aangepast. De samenwerking met het 
Regionaal College van de politieregio is in een convenant 
geregeld.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe bestaat uit alle 
burgemeesters van de gemeenten in de provincie Drenthe. De 

burgemeester is de vertegenwoordiger van zijn/haar gemeente 
in de veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af in 
de gemeenteraad. De voorzitter is burgemeester Heldoorn 
van Assen, die tevens de korpsbeheerder van de regiopolitie is. 
Daarnaast wordt de hoofdofficier van justitie standaard uitge-
nodigd. Andere crisispartners zoals vertegenwoordigers van 
de waterschappen, defensie, vitale bedrijven en/of relevante 
rijksheren worden uitgenodigd als daar concrete aanleiding 
voor is. De provincie is vertegenwoordigd door middel van 
een liaison van de Commissaris van de Koningin.

Met betrekking tot regiogrensoverschrijdende incidenten kan de 
Commissaris van de Koningin, indien hij daartoe aanleiding ziet, 
de voorzitter van de veiligheidsregio aanwijzingen geven. In het 
geval van landgrensoverschrijdende (Duitsland) incidenten ligt 
het initiatief bij de voorzitter van de veiligheidsregio en deze kan 
besluiten hierbij in overleg te treden met de Commissaris van de 
Koningin. In Drenthe is in 2009 afgesproken dat de veiligheids-
regio de operationele samenwerking met de Duitse hulpverle-
ningspartners coördineert en dat de provincie verantwoordelijk 
blijft voor de bestuurlijke afstemming.
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De Commissaris van de Koningin voert, namens de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, toezicht uit 
op de (bestuurlijke) samenwerking binnen de veiligheidsregio 
en het beleid betreffende (de voorbereiding op) rampenbe-
strijding en crisisbeheersing. In deze rol als rijksorgaan kan 
de Commissaris van de Koningin onder politieke verant-
woordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties onder omstandigheden verschillende 
aanwijzingen geven. 

De veiligheidsregio en de provincie hebben in 2009 de 
afspraak gemaakt om de organisatie van het evenement 
Vuelta (augustus) als startpunt te gebruiken voor de invoe-
ring van de nieuwe structuur, zoals beschreven in de Wet 
Veiligheidsregio’s. Vanaf dit moment zijn er gefaseerd taken 
overgedragen van de provincie aan de veiligheidsregio. Bij 
de inwerkingtreding van de wet in oktober 2010 was deze 
overdracht voltooid. Tevens is afgesproken dat er periodiek 
overleg plaatsvindt, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, 
tussen de veiligheidsregio en de provincie. Dit overleg heeft als 
doel om de samenwerking goed te laten verlopen en eventuele 
problemen op te lossen.

Incidenten en bijzondere gebeurtenissen

Ziekten
De uitbraak van de Mexicaanse griep heeft er toe geleid dat 
overheden en vitale instellingen een bedrijfscontinuïteitsplan 
op hebben gesteld om de bedrijfsvoering te garanderen. Ook 
de provincie heeft een dergelijk plan opgesteld. Tevens is 
in samenwerking met de hulpverleningdiensten in Drenthe 
een plan opgesteld om een massale uitbraak van de griep in 
Drenthe te kunnen beheersen. 

Daarnaast is er op drie bedrijven in Drenthe Q-koorts vastge-
steld. In alle gevallen heeft het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselveiligheid besloten tot het ruimen van de 
drachtige dieren. Met betrekking tot het beheersen van de 
Q-koorts en de te nemen maatregelen is er namens mij ook 
een aantal malen bestuurlijk overleg gevoerd met het minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurelementen
De overvloedige sneeuwval en lang aanhoudende vorst hebben 
in de winters van 2009 en 2010 in Drenthe voor problemen 
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gezorgd, vooral ten aanzien van de verkeersveiligheid. Door 
het langdurige winterweer ontstonden er problemen met het 
schoonhouden van de wegen door een tekort aan strooizout. 
Dit is opgelost door een herverdeling van strooizout tussen 
provincies en gemeenten met overschotten en provincies en 
gemeenten die met tekorten kampten. Daarnaast is er extra 
strooizout geïmporteerd en is er een strikter strooibeleid 
gehanteerd.

Evenementen
In 2009 was Drenthe gastheer van de Vuelta. In samenwerking 
met de gemeenten Assen en Emmen, en de hulpverlenings-
diensten is er een draaiboek in elkaar gezet om gedurende 
het evenement de openbare orde en (verkeers)veiligheid te 
waarborgen. 
Voor de jaarlijkse TT van Assen is er in samenwerking met 
de verschillende veiligheidspartners een plan opgesteld om de 
openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven.

Politiebijstand
Voor openbare orde en veiligheidsaspecten is bij allerlei 
evenementen en een aantal incidenten (o.a. bij de problemen 

in Culemborg) bijstand verleend door de regiopolitie Drenthe. 
Daarnaast is er voor een aantal evenementen (o.a. Vuelta, TT) 
in Drenthe bij andere provincies om bijstand verzocht.

Toetsen rampenplannen
De toetsing van de gemeentelijke rampenplannen is in 2010 
met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s 
niet langer een taak van de provincie. De veiligheidsregio 
is nu verantwoordelijk voor het opstellen van een regio-
naal beleidsplan en een regionaal crisisplan voor de gehele 
regio. Deze worden getoetst door inspectie OOV. In 
overleg met de minister van BZK besloten niet alle gemeen-
telijke rampenplannen opnieuw vast te laten stellen. Met 
de komst van het regionaal crisisplan in 2011 willen wij 
als Commissarissen van de Koningin en de minister bestuur-
lijke drukte voorkomen en daarom is er in 2010 overge-
gaan tot het actualiseren van de gemeentelijke rampen-
plannen. Gemeenten die hun rampenplan wel opnieuw wilden 
laten vaststellen konden deze nog steeds ter toetsing naar 
de provincie sturen. Overigens leveren de gemeenten en de 
hulpverleningspartners nog wel de informatie aan voor de 
samenstelling van het regionale crisisplan.
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Rijksheren

Crisisbeheersing is in Nederland georganiseerd per beleids-
veld. Dat wil zeggen dat de bevoegdheid tot het nemen van 
maatregelen ligt bij het overheidsgezag dat voor het betref-
fende beleidsterrein verantwoordelijk is. De bestrijding van 
de grieppandemie was bijvoorbeeld de verantwoordelijk-
heid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Omdat crises en rampen zich niet aan bestuurlijke grenzen 
houden is afstemming noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de 
Q-koorts zijn zowel het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit als het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport betrokken. 

Op regionaal niveau zijn deze bevoegdheden decentraal bij 
regionale vertegenwoordigers per beleidsterrein belegd, de 
zogenaamde rijksheren. Deze rijksheren zijn van oudsher 
vertegenwoordigers van de verschillende ministeries en 
vervullen een spilfunctie met betrekking tot het borgen van de 
afstemming van maatregelen. Dit geldt zowel voor de verbin-
ding tussen de verschillende sectorale beleidsterreinen als 
voor de verbinding tussen de sectorale beleidsterreinen en het 

domein van openbare orde en veiligheid. In bepaalde omstan-
digheden mogen zij, namens hun minister, gebruik maken van 
noodbevoegdheden. Als Commissaris van de Koningin heb 
ik de functie van rijksheer voor de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en daarmee ben ik coördinerend 
rijksheer. Dat betekent dat de commissaris verantwoordelijk 
is voor het bevorderen van de samenwerking tussen de in zijn 
provincie werkzame rijksambtenaren, het provinciaal bestuur, 
de gemeentebesturen en de waterschapbesturen ten behoeve 
van de voorbereiding van de civiele verdediging 
(crisisbeheersing). 

Met de komst van de Wet op de Veiligheidsregio is hierin 
verandering gekomen. Het bevorderen van de samenwerking 
is in Drenthe een gedeelde taak van de voorzitter van de 
veiligheidsregio en de Commissaris van de Koningin.
Om het bestuurlijk crisisnetwerk en de onderlinge contacten 
te bevorderen is, tijdens een bijeenkomst in 2010 van de drie 
noordelijke commissarissen en de rijksheren, uitdrukkelijk 
aandacht besteed aan de rol van rijksheren in de rampenbe-
strijding en crisisbeheersing. De drie noordelijke provincies 
trekken hierin gezamenlijk op, omdat Groningen, Friesland 
en Drenthe nagenoeg alle rijksheren gemeenschappelijk 
hebben.15



5. Representatie
Naast gemeentebezoeken heb ik verschillende bedrijven, 
instellingen en evenementen bezocht. In 2009 was het 
hoogtepunt de Vuelta, waarvan de proloog en de start van de 
eerste etappe in Drenthe werden gehouden. Drenthe heeft 
zich hiermee als provincie internationaal op de kaart gezet. 
De TT op het circuit van Drenthe is een jaarlijks terug-
kerend hoogtepunt. Ook het openen en/of bijwonen van 
kleinere evenementen spraken voor mij als nieuwkomer erg 
tot de verbeelding. De dodenherdenking op 4 mei op het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork is ieder jaar weer 
bijzonder indrukwekkend.
Op 15 mei 2009 heb ik ongeveer veertig ambassadeurs en hun 
partners in de provincie Drenthe ontvangen. Het gezelschap 
maakte op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken een tweedaagse reis naar Noord-Nederland. De 
diplomaten hebben samen met mij het Museumdorp Orvelte, 
Astron en de Schaapskooi in Lhee bezocht. In de Hof van 
Saksen heeft de Stichting Marketing Drenthe een presentatie 
gegeven en toenmalig portefeuillehouder Bats sprak over het 
belang voor Drenthe van goede relaties met het buitenland. 
In dit verband wees hij onder meer op de samenwerking 
in de Europese Unie en de relatie die Noord-Nederland 

onderhoudt en verder ontwikkelt met Noordwest-Europa: 
Scandinavië, de Baltische staten tot Sint Petersburg in 
Rusland toe.
Het succes van de Go-China tentoonstelling in het Drents 
Museum heeft geleid tot de ontvangst van een Chinese 
delegatie in Drenthe en een bezoek aan China. Hierbij zijn 
documenten van een aantal handtekeningen voorzien waarbij 
de intentie is verklaard om in 2011 een collectie in het 
museum te presenteren uit de Tangdynastie. De Gouverneur 
van de provincie Shaanxi en ik hebben in april 2010 een 
vriendschapsverdrag ondertekend. Dit verstevigt de band 
tussen Shaanxi en Drenthe en maakt overleg over allerlei 
zaken gemakkelijker.
In de bijlage bij dit verslag treft u aan het totale overzicht van 
waar ik als Commissaris van de Koningin in 2009 en 2010 op 
bezoek geweest ben en wie ik ontmoet heb.
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Bijlage6. Overige taken
Ombudsfunctie
Eén van de mogelijkheden die de burger heeft om bij de 
provincie specifieke zaken onder de aandacht van het bestuur 
te brengen, is het indienen van een verzoek om bemidde-
ling bij mij. Als Commissaris van de Koningin laat ik mij 
dan informeren om waar mogelijk tot een passende oplos-
sing te komen. Vanzelfsprekend bemoei ik me niet met 
zaken die onder de rechter zijn. In 2009 zijn er 6 schriftelijke 
verzoeken binnengekomen en een aantal mondelinge, hetzij 
via de telefoon of door een bezoek aan de provinciale balie.

Comités van aanbeveling en beschermheerschappen
Vanuit mijn functie neem ik zitting in comités van aanbe-
veling. Van sommige instellingen en verenigingen ben ik 
beschermheer geworden. Hiervoor zijn criteria opgesteld. 
Zowel de criteria als de vermelding van deze nevenfuncties 
worden gepubliceerd op de website van de provincie.

Overzicht agenda CvdK Tichelaar 2009 vanaf 
2 mei 

2 mei Startschot Hoogeveen Benjamins Naar Roemenië
4 mei Dodenherdenking Kamp Westerbork
14 mei Installatievergadering en receptie
15 mei Ambassadeursbezoek Drenthe
15 mei Afrikaanse Avond Smilde
19 mei Herdenking Kamp Westerbork Sinti en Roma
19 mei Ontvangst Chinese delegatie
23 mei Prinsengrachtconcert Meppel
29 mei Eurovoetbal Assen Aftrap Heerenveen -  Real Madrid
30 mei 50e Schaapscheerdersfeest Exloo
30 mei Radiouitzending RTV Drenthe Cassata

3 juni Drents woordenboek Digitaal
12 juni Opening De Enk
12 juni Opening Energiewacht
13 juni Opening Samenloop voor de Hoop 
19 juni Bezoek HM aan Coevorden
19 juni In ontvangst nemen 1e exemplaar boek Hunebedden
20 juni 75-jarig jubileum Drents Landschap
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26 juni Bezoek TT-nacht
27 juni TT
29 juni Overdracht SNN

1 juli Installatie burgemeester Hoogeveen
6 juli Opening Fiets4daagse Hoogeveen
7 juli Dag fietsen met de Fiets4daagse

14 augustus Ambassadeur Georgië in het Drents Museum
14 augustus Shakespeare gezelschap Diever
15 augustus Etstoel Anloo
22 augustus Delfsail
27  t/m 30 augustus Vuelta (VIP-diner/proloog/eerste 
etappe)

2 september VNO/NCW
4 september Uitstapje Staten
5 september Bloemencorso Eelde ( CvdK beschermheer)
12 september Eerste Drentse Veteranendag
14 september Waterleidingmaatschappij Drenthe
16 september Drents Archief
18 t/m 21 september Finish Vuelta Spanje

23 september NAM Assen
24 september Verslavingszorg Noord-Nederland
24 september 50 jaar Bibliobus Drenthe
26 september Openingswedstrijd Red Giants Meppel
30 september IPO Jaarvergadering

2 oktober Bijeenkomst Drentse Burgemeesters in Emmen
4 oktober Kunst in de Kas Emmen
5 en 6 oktober Europabijeenkomst Brussel
6 oktober Drentse Canon
9 oktober Landschapsbeheer Drenthe
9 oktober Opening fototentoonstelling OBS Zeijen
10 oktober Opening Week van de toegankelijkheid 
Werkboerderij Kloosterhaven
14 oktober Luchthaven Eelde
15 oktober Boek Zuidlaardermarkt
15 oktober Boek Drenthe hoenders en krielen
15 oktober UMCG
16 oktober Univé Schaaktoernooi
16 oktober Opening Passagezaal Theater de Tamboer
17 oktober Schaapskooi Ruinen
26 oktober Grensoverschrijdende samenwerking bij Rampen
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28 oktober Conferentie Jeugd en alcohol
28 oktober NVBU
29 oktober KPN
29 oktober Kamer van Koophandel Noord-Nederland
29 oktober Noordelijke rekenkamer

6 november Bezoek LTO Noord
8 november Opening Expositie Drents Schildergenootschap
16 november Ontvangst Chinese Ambassadeur
22 november Veilingsmeester bij Kunstveiling Promens Care
24 november Toespraak op congres Sensor Universe
24 november Congres VDG
26 november Ontvangst bij de Molukse gemeenschap in Assen
30 november Kennismakingslunch CCA

14 december Waterschap Hunze en Aa’s

Gemeentebezoeken
20 mei Gemeentebezoek Aa en Hunze
27 mei Gemeentebezoek Midden Drenthe
28 mei Gemeentebezoek Assen
4 juni Gemeentebezoek Emmen

11 juni Gemeentebezoek De Wolden
12 juni Gemeentebezoek Borger-Odoorn
17 juni Gemeentebezoek Meppel
18 juni Gemeentebezoek Coevorden
24 juni Gemeentebezoek Noordenveld
25 juni Gemeentebezoek Westerveld
26 juni Gemeentebezoek Hoogeveen
2 december Gemeentebezoek Tynaarlo

Overzicht agenda CvdK Tichelaar 2010

7 januari 2010 Nieuwjaarsreceptie
11 januari 2010 In ontvangst nemen Koppermaandagprent
20 januari 2010 Kennismaking VNO-NCW Noord
20 januari 2010 Overleg LTO Noord
20 januari 2010 Kunst Cultuur Drenthe
23 januari 2010 Herinneringscentrum Kamp Westerbork

4 februari 2010 In ontvangst nemen boekje 
Vleermuizenverblijf
8 februari2010 DvhN-prijs
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9 februari 2010  Toespraak ondernemers MKB/MB/
Alescon/Baanzicht
10 februari 2010 MKB Noord
10 februari 2010 NK Schaatsen (Zuidlaardermeer)
11 februari 2010 Werkbezoek Flora Holland Eelde
11/12 februari 2010 Themadagen Kring van commissarissen
13 februari 2010 Jumping Indoor Zuidlaren
18 februari 2010 Opening Pijncentrum Meppel
20-28 februari 2010 Vancouver Olympische Spelen

4 maart 2010 Opening Goud uit Georgië Drents Museum
5 maart 2010 Werkbezoek Tejin Emmen
5 maart 2010 Diner 3 Noordelijke commissarissen
6 maart 2010 Reuhr Hoogeveen (Nedersaksisch)
11 maart 2010 NOM
19 maart 2010 overleg Griendtsveen 
19 maart 2010 VNO-NCW Noord prijsuitreiking
22 maart 2010 Bezoek HKH Prinses Maxima
23 maart 2010 IPO Bestuursdiner
24 maart 2010 Healthy Ageing Brussel

1 april 2010 Aanbieden DvhN op tabloid

5 april –11 april 2010 China met Drents Museum
15 april 2010 Leskoffer WOII
15 april 2010 Challenge your future
19 april 2010 Bedrijvensociëteit A37 Inleiding
24 april 2010 Opening Expo in Barger-Compascuum
25 april 2010 Superbike TT-circuit
28 april 2010 Openingshandeling Work Pro De Brug
29 april 2010 BS De Driemaster Voorleeskoffer
29 april 2010 Turkse consulaat kennismaken

4 mei 2010 Herinneringscentrum Kamp Westerbork - 
dodenherdenking
16 mei 2010 Superleague TT-circuit
19 mei 2010 Boek Sinti en Roma in ontvangst nemen
20 mei 2010 Werkbezoek Embrace
20 mei 2010 Gastspreker Business Club TT-circuit
26 mei 2010 Ontbijtsessie BNI opening
26 mei 2010 Toespraak Stichting Indië Monument te Emmen
27 mei 2010 Lijsttrekkersdebat Rijksuniversiteit te 
Groningen
28 mei 2010 Lunchbijeenkomst Rotary Hoogeveen
28 mei 2010 TB onderwijsproject Techniektalent
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3 juni 2010 prijsuitreiking Challenge your future
12 juni 2010 Opening Lofar Exloo door Hare Majesteit de 
Koningin 
15 juni 2010 Haringparty Noord-Nederland
18 juni 2010 Werkbezoek de Buitenplaats Eelde
18 juni 2010 Opening Kingma Flutes te Grolloo
18 juni 2010 Opening Shakespearetheater te Diever
25 juni 2010 TT Veiligheid met gemeente Assen
26 juni 2010 Dutch TT – TT-circuit Assen
30 juni 2010 Toespraak voor de Maatschappij 

4 juli 2010 5 sterren project BOKD te Echten

28–30 augustus 2010 Vuelta Sevilla

2 september 2010 Opening Veenhuizen
3 september 2010 Ondernemersgala VNO-NCW
5 september 2010 Opening kunst langs het spoor
9 september 2010 werkbezoek 3 Noordelijke commissarissen
10 september 2010 Opening Promens Care Hoogeveen
10 september 2010 Opening Midnight Walk Assen + 
deelname

11 september 2010 Glasblazersfestival Nieuw Buinen 
11 september 2010 Tweede Drentse Veteranendag te Assen
16 september 2010 Bijwonen Vigep oefening
17 september 2010 Drenthe in Balans
18 september2010 Marketing Drenthe Proefleven Kasteel 
Coevorden
19 september 2010 Opening Week van de smaak te 
Coevorden
19 september 2010 Opening Centennial TT-circuit
19 september 2010 Markthal Meppel Culinair Feest
21 september 2010 Prinsjesdag
22 september 2010 Prinsjesdaglezing Rabobank Assen
22 september 2010 Mecenaatsavond voor Drents Museum te 
Coevorden
23 september 2010 Ambassadeur of Azarbeijan
25 september 2010 Kameropera Dido en Aeneas Buitenplaats 
te Eelde
28 september 2010 Ontvangst ZKH de Prins van Oranje 
(Ultra pure water)
29 september 2010 Ambassadeur Ierland
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1 oktober 2010 Stichting Drents Landschap
6 oktober 2010 IPO jaarconferentie
7 oktober 2010 Hanzehogeschool
8 oktober 2010 Nijsinghhuis piano-concert
21 oktober 2010 Bijeenkomst Integriteit met Drentse 
Burgemeesters
24 oktober 2010 Opening schaaktoernooi Hoogeveen + 
deelname
28 oktober 2010 Marketing Drenthe Drentse secretaressedag
29 oktober 2010 Deelname Prominenten Schaaktoernooi

1 november 2010 Ministerie L&V kennismaking regiodirec-
teur
4 november 2010 Opening symposium Drents-Friese Wold
5 november 2010 Afscheid Burgemeester Slagman van 
Westerveld
5 november 2010 Opening Art Event te Assen
10 november 2010 Prins Claus Concert Groningen
11 november 2010 Overdracht deel Kunstcollectie ING aan 
Drents Museum 
12 november 2010 Drents Oestergala

25 november 2010 Opening Informatiebijeenkomst 
Risicokaart Drenthe te Assen
28 november 2010 Nedersaksisch vocaal ensemble

8 december 2010 Jury DvhN prijs
9 december 2010 Opening recreatiecongres
12 december2010 Rotary Meppel Reestdal
15 december 2010 Kennismaking de heer De Landmeter 
(Commandant RMC-Noord)
16 december 2010 Opening Kinderwereld te Roden
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Burgerjaarverslag 2009-2010
Samenvatting



Voorwoord

Vertegenwoordigers van het Drentse verenigings- en 
bedrijfsleven, regionale en landelijke politici en een verte-
genwoordiging van het ambtelijk apparaat gaven mij een 
bijzonder warm onthaal, toen ik in mei 2009 aantrad als 
commissaris van de Koningin. Dit deed mij goed. Ik kijk met 
veel genoegen terug op mijn binnenkomst in Drenthe.

Als nieuwe commissaris ga je eerst kennismaken met de 
gemeenten en allerlei instellingen en bedrijven. Er was een 
prima introductieprogramma voor gemaakt. Nog voor 
de zomer van 2009 had ik elf van de twaalf gemeenten 
bezocht. In de meeste gevallen was het een combinatie van 
een bestuurlijke kennismaking en het bezoeken van één of 
meerdere bedrijven en/of instellingen. Het heeft mij een goed 
inzicht in de Drentse samenleving gegeven. Ik heb Drenthe 
leren kennen als een prachtige provincie met veel natuur, een 
hoog voorzieningenniveau en een zeer actief bedrijfsleven.

In 2010 heb ik afgezien van gemeentebezoeken. Ik was er 
het jaar daarvoor al geweest en er waren raadsverkiezingen. 
Daardoor veranderden de raden en de colleges van burge-



Voorwoord

meester en wethouders. Omdat ze de tijd moeten hebben 
zich in te werken, pak ik de gemeentebezoeken in 2011 weer 
op. Overigens wil ik per bestuursperiode van vier jaar elke 
gemeente twee keer een bezoek brengen.

De discussie over de plaats van de provincie in bestuurlijk 
Nederland is nog gaande. Dit heeft geleid tot een bestuursak-
koord met de rijksoverheid, waarin staat dat een aantal rollen 
en taken van de provincie door de gemeenten zullen worden 
uitgevoerd. Om de veranderingen een ‘zachte landing’ te 
laten maken, overleggen provincie en gemeenten in Drenthe 
intensief en werken ze nauw samen. De druk op de decen-
trale overheden wordt nog groter door de discussie naar 
aanleiding van de landelijke bezuinigingsvoorstellen. Ook 
de inrichting van het openbaar bestuur komt hierbij aan de 
orde. Het motto is ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, 
waarbij voor elke overheidstaak geldt dat maximaal twee 
overheidslagen zich met eenzelfde taak mogen bezighouden. 
Dat zou moeten leiden tot efficiënte, daadkrachtige bestuurs-
organen. Veel doen tegen lage kosten is het doel. Net als u 
ben ik benieuwd wat de discussie oplevert.

Het Burgerjaarverslag is een van de rapportages van de 
overheid over haar functioneren. Dit Burgerjaarverslag gaat 
over de provinciale prestaties van de jaren 2009 en 2010. Het 
is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de dienst-
verlening en het beleid van de provincie Drenthe. Het geeft 
zicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de provincie 
en de manier waarop de Drentse bevolking wordt betrokken 
bij het beleid. Luisteren naar de wensen en gedachten van de 
burgers is belangrijk.
Dit verslag kan aanzetten tot nadenken en tot een dialoog. 
Ik nodig u van harte uit op de inhoud te reageren. Met uw 
mening of advies kan de provincie de dienstverlening aan 
de inwoners van Drenthe en daarmee de betrokkenheid van 
burgers verder verbeteren.

Assen, april 2011

De Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe,

Jacques Tichelaar
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De provincie in grote lijnen

bestaat uit 25.000 sprietantennes verspreid over diverse 
landen. De kern van de telescoop bestaat uit 96 Lofar-
antennes van 1.60 meter hoog op een terrein van 100 x 75 
meter in een stil gebied op de Drentse Hondsrug. Het project 
wordt gecombineerd met natuur- en agrarische ontwikkeling. 
Drenthe heeft overigens al sinds de jaren vijftig een traditie 
als het gaat om radiotelescopen. Eerst Dwingeloo en later 
Westerbork zijn daarvan de vestigingsplaatsen.
Prinses Maximá was op 22 maart 2010 in Assen op de 
scholengemeenschap Vincent van Gogh. Ze opende er een 
leerlingenmarkt en woonde presentaties bij over haar geliefde 
onderwerp microkredieten.
Op 28 september 2010 opende Zijne Koninklijke Hoogheid 
de Prins van Oranje de Ultra pure waterfabriek te Emmen. 
Hier wordt van afvalwater puur water gemaakt dat wordt 
gebruikt om stoom te injecteren bij de oliewinning van de 
NAM in Schoonebeek.

In mei 2009 werd Drenthe vereerd door een bezoek van meer 
dan veertig ambassadeurs uit diverse landen. Ze hebben, 
onder begeleiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

In Drenthe hebben we een driepartijen college, bestaande uit 
gedeputeerden van PvdA (3), VVD (2) en ChristenUnie (1). 
Per 1 februari 2009 is door ziekte de heer Looman vervangen 
door mevrouw Vlietstra. Vanwege vertrek naar het buiten-
land is per 1 oktober 2010 gedeputeerde Bats vervangen door 
de heer Swierstra. De verkiezingen van provinciale staten 
op 2 maart 2011 leiden tot een andere samenstelling van het 
college van gedeputeerde staten. Hoe dat er uit gaat zien of 
ziet is te vinden op de website van de provincie Drenthe. 
Op het moment dat ik dit burgerjaarverslag schrijf, zijn de 
onderhandelingen nog gaande.

Na het Streekbezoek dat Hare Majesteit de Koningin in 2008 
aan Drenthe bracht was ze op 19 juni 2009 weer bij ons om 
in de gemeente Coevorden de Kunstroute te openen. Ze 
bezocht alle 6 objecten die in de verschillende dorpen zijn 
neergezet en was vol lof over de prestaties van de kunste-
naars. De publieke belangstelling was overweldigend en dat 
deed onze Koningin zichtbaar goed.
Op 12 juni 2010 is in Exloo door Hare Majesteit de grootste 
radiotelescoop ter wereld geactiveerd. Deze Lofar-telescoop 
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kennis gemaakt met de veelzijdigheid die Drenthe in zich 
heeft. Uit de reacties viel op te maken dat men Drenthe de 
mooiste provincie van Nederland vindt.

Eind augustus 2009 is Drenthe aangedaan door de wieler-
ronde van Spanje, de Vuelta. De coureurs hebben door 
grote delen van Drenthe gekoerst. Steden en dorpen waren 
helemaal opgetuigd en stonden bol van activiteiten. De 
(internationale) media-aandacht was enorm, ongekend voor 
Nederland. Inmiddels zijn er plannen in ontwikkeling om de 
Vuelta nog een keer naar Drenthe te halen.
Drenthe dóet er toe, ook internationaal.

De provincie als overheid
De 41 leden van provinciale staten hebben in 2009 en 2010 
stevig gediscussieerd over de taken van de provincie als 
middenbestuur. Dit zal gevolgen hebben voor de toekom-
stige taakvelden van de verschillende bestuurslagen. Tot 
voor kort speelde de provincie een belangrijke rol op het 
terrein van onder meer ruimtelijke ontwikkeling, werken, 
zorg, milieu, toerisme, cultuur, verkeer en openbaar vervoer. 
De centrale vraag nu is: welke overheid voert welke taken 

op welke terreinen uit? In Provincie Nieuwe Stijl + hebben 
provinciale staten afgesproken dat de provincie zich gaat 
richten op het ruimtelijke economisch domein, het culturele 
domein èn op het sociale domein. Wat Drenthe betreft, is 
in ieder geval het uitgangspunt dat de samenwerking met 
gemeenten, maar ook met waterschappen, moet worden 
verbeterd. De eerste stappen zijn genomen in het besef dat er 
nog veel moet gebeuren. 

Provinciale staten
Provinciale staten zijn het parlement van de provincie. De 
leden hebben als volksvertegenwoordigers een kaderstellende 
en controlerende rol en stellen jaarlijks de begroting vast. De 
reguliere vergaderingen van provinciale staten en commis-
sies zijn openbaar. Provinciale staten zijn in 2009 dertien 
keer voor een plenaire vergadering bijeengeweest. In 2010 
kwamen ze tien keer bijeen.
De Statengriffie zorgt voor de ondersteuning van provinciale 
staten. Zij bereidt vergaderingen voor en draagt zorg voor de 
bekendmaking van besluiten.
Er is veel aandacht geweest voor het nieuwe omgevingsbeleid 
en de eerder genoemde rollen en taken van de provincie.
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Aantal statenleden  41
Aantal commissieleden niet zijnde statenleden  4
Fracties met zetelaantal PvdA 13

CDA  10 
VVD 8
SP 5
ChristenUnie 3
GroenLinks 2

Gedeputeerde staten
Het college van gedeputeerde staten is het dagelijks bestuur 
van de provincie. De leden zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid, dat zij in hoofdlijnen hebben 
vastgelegd in het Collegeprogramma 2007 – 2011: Kiezen 
voor de kracht van Drenthe. In het collegeprogramma zijn 
vijf hoofdpijlers van beleid geformuleerd:
•	 de provincie dóet ertoe;
•	 samenleving met samenhang;
•	 ruimte en bereikbaarheid;
•	 kennis wérkt;
•	 leefomgeving.

Net als de samenstelling van het college zal het 
Collegeprogramma 2011 – 2015 ook wijzigen. Bestaand 
beleid zal voor een goed deel worden voortgezet, maar 
andere tijden vragen andere besluiten.
Het college van gedeputeerde staten komt wekelijks op 
dinsdag bijeen. Openbare besluiten worden in een persbe-
richt of besluitenlijst bekendgemaakt en staan onder 
GS-besluiten vermeld op www.drenthe.nl. 
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Commissaris van de Koningin
De Commissaris van de Koningin zit zowel provinciale 
staten als gedeputeerde staten voor. In provinciale staten 
heeft de commissaris geen stemrecht; in het college van 
gedeputeerde staten heeft de commissaris onder voorwaarden 
wel stemrecht. Iedere gedeputeerde heeft zijn of haar 
eigen werkterrein (portefeuille), maar besluiten worden in 
gezamenlijkheid in het college van GS genomen.

De Commissaris van de Koningin is daarnaast nauw 
betrokken bij de benoeming en het functioneren van burge-
meesters in Drenthe. In 2009 zijn in Drenthe twee nieuwe 
burgemeesters benoemd: Jan Broertjes in Midden-Drenthe 
en Helmer Koetje in Hoogeveen. De heer Koetje is op 31 
mei 2010 overleden. Margreeth de Boer heeft het burge-
meestersambt waargenomen van 15 augustus 2010 tot 15 
februari 2011. Karel Loohuis is de nieuwe burgemeester 
van Hoogeveen. Burgemeester Bert Bouwmeester van 
Coevorden is in 2009 voor de periode van zes jaar herbe-
noemd. De gemeente Westerveld heeft per 1 november 2010 
afscheid genomen van waarnemend burgemeester Trynstje 

Slagman. Met ingang van 1 december 2010 is Riekus Jager 
benoemd als burgemeester.
De Commissaris van de Koningin onderhoudt ook 
contacten met het rijk en andere provincies. De Kring van 
Commissarissen komt maandelijks bijeen. De minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
Commissarissen van de Koningin hebben aansluitend 
overleg. Daar kunnen op uitnodiging ook andere ministers 
bij worden betrokken. In de buitenlandse contacten was 
de Ronde van Spanje, de Vuelta, een hoogtepunt. Verder 
ontvangt de Commissaris ambassadeurs, die Drenthe beter 
willen leren kennen en met hun land contacten willen leggen. 
In 2009 ging het om de ambassadeurs van China en Georgië 
en er was natuurlijk het eerder genoemde bezoek aan 
Drenthe van de grote delegatie ambassadeurs in mei 2009. In 
april 2010 is de Commissaris als delegatieleider naar China 
geweest. Met de provincie Shaanxi is een vriendschapsver-
drag gesloten. Het Drents Museum heeft contracten kunnen 
tekenen om in 2011 de tentoonstelling over De Gouden 
Eeuw van China / Tang Dynastie naar het dan ingrijpend 
verbouwde museum te halen.
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Het voorzitterschap van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
in de provincie Drenthe is eveneens een taak die hoort tot de 
functie. Het fonds ondersteunt projecten op het gebied van 
cultuur en natuurbehoud. Zie ook www.prinsbernhardcul-
tuurfonds.nl. 

Dienstverlening en Burgerparticipatie
Afgesproken is dat de provincie eerst de mening van haar 
inwoners peilt, voordat beleid wordt ontwikkeld. Daarvoor 
zijn verschillende vormen van inspraak in het leven geroepen, 
zoals informatiebijeenkomsten. Ook een aantal wetten, 
waaronder de Algemene wet bestuursrecht voorziet in een 
reactiemogelijkheid voor burgers. 
Een sprekend voorbeeld van burgerparticipatie is de wijze 
waarop is gekomen tot een nieuwe Omgevingsvisie van 
Drenthe. Door te praten met betrokkenen, ambtenaren, 
bestuurders, belangengroepen, ondernemingen maar vooral 
met inwoners van Drenthe zijn bouwstenen verzameld 
om te komen tot deze visie, het strategische kader voor de 
ruimtelijke en economische ontwikkeling, de toekomst van 
onze provincie. Het concept-ontwerp Omgevingsvisie is 
door GS vastgesteld en is in 2009 opnieuw besproken met 

de genoemde betrokkenen. Op 14 januari 2009 hebben vijf 
mensen gesproken over het nieuwe omgevingsbeleid en drie 
insprekers hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht 
bij de behandeling van de brief over de stand van zaken 
ontwerp tracébesluit verdubbeling N33 op 17 juni 2009. 
Beide onderwerpen werden behandeld in de commissie 
Omgevingsbeleid. In 2009 hebben in totaal 16 mensen bij de 
commissievergaderingen ingesproken. 
Op 12 mei 2010 startte de Statencommissie Omgevingsbeleid 
met de behandeling van de concept omgevingsvisie 
Drenthe. Tweeëntwintig insprekers maakten gebruik van 
hun inspreekrecht. De definitieve versie is op 2 juni 2010 in 
provinciale staten vastgesteld.
Een ander aansprekend voorbeeld van “beleid in samen-
spraak” is het Innovatief Actieprogramma Drenthe 
2008-2010, waarmee de provincie ondernemers wil stimu-
leren vernieuwende activiteiten te ontwikkelen en daarmee 
de concurrentiepositie van het Drentse bedrijfsleven te 
verbeteren. 
De BurgerServiceCode (BSC) vormt het kader voor de 
dienstverlening van de provincie Drenthe. Het is een 
gedragscode die is gebaseerd op het Handvest digitale 
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contacten en het landelijk onderzoek “De burger aan bod”, 
beide uit 2004. Deze gedragscode is geschreven vanuit het 
perspectief van de burger en bevat tien normen waaraan de 
(digitale) contacten moeten voldoen. Elke norm is tweezijdig 
geformuleerd: als een recht van de burger met een daarbij 
behorende plicht van de overheid. Wat overigens niet wil 
zeggen dat burgers geen plichten hebben. De burger is 
immers niet alleen klant van overheidsdiensten maar ook 
gebruiker van collectieve voorzieningen, onderdaan die 
regels moet naleven en staatsburger in het politieke proces. 
De BSC is breed aanvaard binnen de overheid als code die 
zowel de politieke ambities van overheden verwoordt als 
de verwachtingen die burgers hebben van de elektronische 
overheid. De provincie Drenthe heeft de BSC als uitgangs-
punt vastgesteld. 
De eerste zeven normen van de BSC hebben betrekking 
op dienstverlening. Deze zijn integraal overgenomen in dit 
dienstverleningsconcept als ontwikkelrichting tot 2020. 

12



1. Keuzevrijheid contactkanaal
De burger kan zelf kiezen op welke manier hij met de 
provincie zaken doet. De provincie zorgt ervoor dat alle 
contactkanalen beschikbaar zijn (balie, brief, telefoon, e-mail, 
internet).

2. Vindbare overheidsproducten
De burger weet waar hij terecht kan voor overheidsinfor-
matie en -diensten. De provincie stuurt de burger niet van 
het kastje naar de muur en treedt op als één concern.
3. Begrijpelijke voorzieningen
De burger weet onder welke voorwaarden hij recht heeft op 
welke voorzieningen. De provincie maakt zijn rechten en 
plichten permanent inzichtelijk.

4. Persoonlijke informatieservice
De burger heeft recht op juiste, volledige en actuele infor-
matie. De provincie levert die actief, op maat en afgestemd 
op de situatie van de burger.

5. Gemakkelijke dienstverlening
De burger hoeft gegevens maar één keer aan te leveren en 
kan gebruik maken van pro-actieve diensten. De provincie 
maakt inzichtelijk wat zij van de burger weet en gebruikt de 
gegevens van de burger niet zonder zijn toestemming.

6. Transparante werkwijzen
De burger kan gemakkelijk te weten komen hoe de provincie 
werkt. De provincie houdt de burger op de hoogte van het 
verloop van de procedures waarbij hij betrokken is.

7. Digitale betrouwbaarheid
De burger kan ervan op aan dat de overheid haar digitale 
zaken op orde heeft. De overheid garandeert vertrouwelijk-
heid van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvul-
dige elektronische archivering.
Op grond van de Burgerservicecode heeft de provincie in 
2010 haar dienstverleningsconcept (visie) opgesteld.  De 
spelregels voor de provinciale dienstverlening staan in het 
kwaliteitshandvest.
Het kwaliteitshandvest geeft uitleg over de dienstverlening 
van de provincie. Het geeft informatie over telefonische 
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bereikbaarheid, normen voor correspondentie (reguliere 
afhandeltermijnen, en afwijkingen hiervan), facturen en de 
klachtenregeling. Op deze wijze wordt aan relaties helder-
heid gegeven over de dienstverlening. Ook wordt aan de 
hand van het kwaliteitshandvest periodiek nagegaan hoe de 
provincie met haar dienstverlening presteert. 
Eind 2010 en begin 2011 heeft de provincie een organisa-
tiebreed klanttevredenheidsonderzoek laten verrichten. 
De servicenormen in het kwaliteitshandvest vormden de 
basis voor het onderzoek. Tegelijk met Drenthe hebben 
zes andere provincies hetzelfde onderzoek laten verrichten. 
Van alle resultaten is een benchmark gemaakt. Hieruit komt 
Drenthe met een gemiddelde score van 7,35 als beste uit de 
bus. Er zijn echter ook punten waarop Drenthe minder dan 
gemiddeld scoort. Enkele van deze verbeterpunten betreffen 
diensten in één keer goed leveren, diensten binnen de 
gestelde termijn leveren en eenduidige informatie verstrek-
king.

Als voorbeeld hiervan geldt de afhandelingstermijn van 
facturen. Hierover heeft gedeputeerde staten van Drenthe 
besloten deze termijn in verband met de kredietcrisis terug te 
brengen van dertig naar twintig dagen. Dit wordt gemeten en 
gebleken is dat de provincie de termijnen haalt.
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Tot slot
Deze samenvatting en de gegevens op de website en/of in 
andere publicaties geven aan wat de provincie doet om haar 
inwoners te betrekken bij haar beleid en de dienstverlening 
aan de burgers te verbeteren. Heldere en duidelijke commu-
nicatie staat daarbij voorop, terwijl de digitale ontsluiting 
van informatie een steeds belangrijkere rol speelt. In het 
Collegeprogramma 2007 – 2011 is het als volgt verwoord: 
“Onze ambitie is de provincie te laten léven, ook bij haar 
inwoners”. Wat het Collegeprogramma 2011 – 2015 brengt 
moet op dit moment nog worden afgewacht. 
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