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Inleiding 

Door middel van dit statenvoorstel ontvangen Provinciale Staten het Onderzoeksprogramma Provinci-
ale Staten Drenthe 2013. Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol stellen Provinciale Staten jaarlijks 
het onderzoeksprogramma vast. Onderzoek voor PS is ingesteld om de kwaliteit van de besluitvor-
ming van Provinciale Staten te verbeteren en om de Staten te ondersteunen in hun volksvertegen-
woordigende, normstellende en controlerende rol. Welke onderzoeken versterken de positie van Pro-
vinciale Staten en hebben hierdoor toegevoegde waarde voor de Staten? Om dit te bepalen is in het 
onderzoeksprogramma de politieke agenda van PS voor 2012 als uitgangspunt genomen. Hieruit zijn 
de naar verwachting belangrijke inhoudelijke thema’s voor 2013 afgeleid met de daaraan gekoppelde 
onderzoeksproducten. Omdat de besluitvorming over de vergaderstructuur op 30 januari 2013 in PS 
heeft plaatsgevonden en dit consequenties heeft voor het onderzoek voor PS, vindt de besluitvorming 
over het onderzoeksprogramma in PS wat later in het jaar plaats. Ook is de uitvoeringsagenda van GS 
als relevante bron op een later moment beschikbaar gekomen.  
 
In 2013 staan naar verwachting de volgende thema’s op de politieke agenda van Provinciale Staten: 
1. (Stimuleren van) Werkgelegenheid  
2. Woningmarkt  
3. Biobased economy 
4. Ontwikkelopgave Natuur 
5. Energie 
6. Gebiedsagenda’s 
7. Vitaal Platteland 
Daarnaast is een aantal thema’s in 2013 actueel omdat er door PS besluitvorming over zal moeten 
plaatsvinden. Het gaat om de thema’s: zendmachtiging van de regionale omroep, Groningen Airport 
Eelde en de eindevaluatie van het instrument onderzoek voor PS. Tot slot zijn drie onderwerpen (Ver-
bonden partijen, Transitie jeugdzorg en Interbestuurlijk toezicht) extra toegevoegd omdat deze vol-
gens de toezeggingenlijsten in 2013 in de commissies terugkomen. 
In het onderzoeksprogramma 2013 worden deze thema’s en de daaraan gekoppelde onderzoekspro-
ducten per kwartaal weergegeven. Omdat er gedurende het jaar veranderingen kunnen optreden in de 
door PS gewenste producten, is flexibele ruimte in het programma opgenomen ten behoeve van actu-
ele onderzoeksvragen en zogenaamde dagdeelvragen. De Commissie van Onderzoek gaat evenals 
het onderzoeksprogramma ook over actuele onderzoeksvragen die in de flexibele ruimte worden uit-
gevoerd.  
Bijgaand advies wordt u voorgelegd door de Commissie van Onderzoek. De commissie heeft hierbij 
rekening gehouden met het advies van prof. Elzinga en zijn hierover met hem in gesprek geweest. 

 

Advies 

Vaststellen Onderzoeksprogramma Provincie Staten Drenthe 2013 
 
 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

- De Staten worden ondersteund bij hun volksvertegenwoordigende, normstellende en controleren-
de rol. 

- De kwaliteit van de besluitvorming van Provinciale Staten verbetert.  
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Argumenten  

1. Door het vaststellen van het onderzoeksprogramma mandateren PS het in opdracht van PS uit te 
voeren onderzoek. 

Het onderzoeksprogramma is een concrete uitwerking van het onderzoek dat in opdracht van PS 
wordt uitgevoerd en geven de Staten de mogelijkheid om op de invulling van het onderzoek te sturen. 
 
2. De Staten kunnen prioriteiten stellen door het vaststellen van het jaarprogramma 
Het onderzoeksprogramma is bij uitstek een instrument voor de Staten om prioriteiten te stellen bij het 
onderzoek voor PS in 2013. Prioriteiten kunnen worden gesteld ten aanzien van de thema’s waarop 
onderzoek plaatsvindt en het type onderzoek dat wordt uitgevoerd.  
 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning  
- Provinciale Staten op 13 maart 2013 
 
Financiën 
Provinciale Staten hebben jaarlijks onderzoeksbudget beschikbaar. Dit wordt volgens voorstel onder 
andere ingezet ten behoeve van de organisatie van statenontmoetingen, inhuur van externe expertise 
en de eindevaluatie van het instrument onderzoek voor PS (uitbesteding). Een en ander in overleg 
met de Commissie van Onderzoek (zie onderzoeksprotocol Statengriffie Drenthe).  
  
Monitoring en evaluatie  
N.v.t. 
 
Extern betrokkenen  
N.v.t. 
 
Communicatie  
N.v.t. 
 
Bijlagen   
1. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2013 
 
 
 
Assen, 19 februari 2013 
Kenmerk: 201300167 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
 



  2013-560-1 

  

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 19 februari 2013, ken-
merk 201300167; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
het Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2013 vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 13 maart 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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1. Inleiding 
 
Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe stellen Provinciale Staten 
jaarlijks het onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe vast. De Statengriffie bereidt in 
samenwerking met de Commissie van Onderzoek het onderzoeksprogramma voor. Provinciale Staten 
stellen vervolgens het onderzoeksprogramma vast en mandateren op deze wijze het in opdracht van 
PS uit te voeren onderzoek. Op 21 december 2011 is het eerste jaarprogramma door PS vastgesteld 
(Statenstuk 2011-503). In 2012 is tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals 
oplegnotities en het organiseren van statenontmoetingen in het kader van de pilot herijking 
vergaderstructuur. Welke onderzoeken versterken de positie van Provinciale Staten in 2013 en 
hebben hierdoor toegevoegde waarde voor de Staten? Om dit te bepalen is in dit 
onderzoeksprogramma de politieke agenda van PS voor 2012 als uitgangspunt genomen. Hieruit zijn 
de naar verwachting belangrijke inhoudelijke thema’s voor 2013 afgeleid met de daaraan gekoppelde 
onderzoeksproducten. Voor het opstellen van dit onderzoeksprogramma zijn de uitkomsten van de 
statendebatten in juni, juli en september 2012 als voorbereiding op de Begroting 2013, alsmede de 
begroting zelf en de behandeling van de begroting in de commissie BF en PS in november 2012 
belangrijke bronnen geweest voor de thema’s in het onderzoeksprogramma. Andere relevante 
documenten voor de invulling van het onderzoeksprogramma zijn de uitvoeringsagenda van GS, het 
jaarprogramma van de Noordelijke Rekenkamer, het griffieplan en het advies van prof. Elzinga over 
de kwaliteit van onderzoek voor PS. Het advies van prof. Elzinga is als bijlage bijgevoegd. 
 
Eerst wordt de verwachte politieke agenda van Provinciale Staten voor 2013 beschreven. Vervolgens 
komen de inhoudelijke (strategische) thema’s in 2013 aanbod en hoe deze worden geconcretiseerd in 
onderzoeksproducten die Provinciale Staten kunnen gebruiken bij hun normstellende, controlerende 
en volksvertegenwoordigende rol. Samenvattend is een schema opgenomen van de thema’s en de 
concrete producten per kwartaal. In de laatste kolom van het schema is de rol van PS vermeld, 
waarvoor onderzoek toegevoegde waarde kan hebben. Omdat er gedurende het jaar veranderingen 
kunnen optreden in de door PS gewenste producten, is flexibele ruimte in het programma opgenomen 
ten behoeve van actuele onderzoeksvragen en zogenaamde dagdeelvragen. De Commissie van 
Onderzoek gaat evenals het onderzoeksprogramma ook over actuele onderzoeksvragen die in de 
flexibele ruimte worden uitgevoerd. 
Ter informatie wordt het onderzoeksprogramma afgesloten met een opsomming van de taken t.b.v 
onderzoek voor PS, zoals beschreven in statenstuk 2011-465 (Onderzoeksgroep Staten Drenthe). 
 
 

2. Politieke agenda en thema’s voor 2013 
 
In 2013 staan naar verwachting de volgende thema’s op de politieke agenda van Provinciale Staten: 
1. (Stimuleren van) Werkgelegenheid  
2. Woningmarkt  
3. Biobased economy 
4. Ontwikkelopgave Natuur 
5. Energie 
6. Gebiedsagenda’s 
7. Vitaal Platteland 
 
Daarnaast is een aantal thema’s in 2013 actueel omdat er door PS besluitvorming over zal moeten 
plaatsvinden. Het gaat om de thema’s: zendmachtiging van de regionale omroep, Groningen Airport 
Eelde en de eindevaluatie instrument onderzoek voor PS. Tot slot zijn drie onderwerpen (Verbonden 
partijen, Transitie jeugdzorg en Interbestuurlijk toezicht) extra toegevoegd omdat deze volgens de 
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toezeggingenlijsten in 2013 in de commissies terugkomen. Op basis van de politieke agenda, de 
actuele thema’s en de extra onderwerpen zijn de volgende thema’s voor 2013 afgeleid. Hierna volgt 
de toelichting. 
 

Kwartaal Thema’s  Producten Commissie/ PS  Rol PS 
Eerste 
kwartaal  

(Inter)bestuurlijk toezicht  Informatieve memo BF april 2013 Normstellend 

 Zendmachtiging regionale 
omroep 

Oplegnotitie BF maart 2013 
PS maart 2013 

Controlerend 

 Wonen en werkgelegenheid Statenontmoeting 6 febr. 2013  Normstellend 

 Tussenevaluatie adviezen 
werkgroep 
programmabegroting 

Evaluatierapport BF april 2013 
PS april 2013 

Controlerend 

 Vitaal Platteland Oplegnotitie OGB mrt 2013 
PS maart 2013 

Controlerend 

Tweede 
kwartaal 

Ontwikkelopgave Natuur Oplegnotitie OGB juni 2013 Normstellend 

 Biobased Economy Oplegnotitie CE april 2013 Normstellend 

 Nog te bepalen Statenontmoeting  April 2013 Normstellend 
 Nog te bepalen Statenontmoeting  Juni 2013 Normstellend 
 Gebiedsagenda’s Informatieve memo OGB mei 2013 Controlerend 

 Stimuleren Drentse 
werkgelegenheid/ innovatie 

Monitor 
(optie: Drents Panel) 

CE april 2013 
 

Controlerend 

 Verbonden partijen Informatieve memo BF mei 2013 
PS mei 2013 

Controlerend 

 Jaarrekening 2012 (P&C) 
 

Oplegnotitie BF mei 2013 
PS mei 2013 

Controlerend  

Derde 
kwartaal 

Voorjaarsnota 2013 (P&C) Oplegnotitie BF juni 2013 
PS juli 2013 

Normstellend 

 Besluitvorming nieuwe 
vergaderwijze 

Notitie met advies PS juli 2013 Normstellend 

 Groningen Airport Eelde Overzichtsnotitie 
(optie: Drents Panel) 

BF sept. 2013 
PS sept. 2013 

Normstellend 

 Nog te bepalen Statenontmoeting okt. 2013 
(optie: Drents Panel) 

 Normstellend 

Vierde 
kwartaal 

Toegevoegde waarde 
onderzoek voor PS  

Eindevaluatie BF nov. 2013 
PS nov. 2013 

Controlerend 

 Stimuleren Drentse 
werkgelegenheid/ innovatie 

Monitor 
 

CE okt. 2013 Controlerend 

 Transitie jeugdzorg Monitor BF nov. 2013 Controlerend 
 Energiestrategie Oplegnotitie OGB okt. 2013 Normstellend 
 Begroting 2014 (P&C) Oplegnotitie BF nov. 2013 

PS nov. 2013 
Normstellend 

 Nog te bepalen Statenontmoeting 
(optie: Drents Panel) 

November Normstellend 

Doorlopend Werkgroepen/ Commissies 
vanuit PS 

Inhoudelijke ondersteuning (o.a. 
werkwijze DREUN, ontwikkeling 
P&C documenten) 

n.v.t. 
 

 

 Nieuwe werkwijze PS Voorbereiding en invulling 
statenontmoetingen/  
Statenbrede training 
debatvaardigheden 

n.v.t.  
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Toelichting op de thema’s: 
1. Biobased economy 
In januari/februari 2013 komen GS met een visie op Biobased economy. Biobased economy is een 
veelomvattend thema, dat verschillende beleidsterreinen raakt (o.a. economie, ruimtelijke ordening, 
energie en milieu). Daarmee zijn ook de rollen van de provincie verschillend van aard. Om de 
normstellende rol van PS te versterken ontvangen de Staten een oplegnotitie bij deze visie.  
2. Stimuleren Drentse werkgelegenheid/innovatie 
In januari 2013 komen GS met een Arbeidsmarktplan (Versnellingsagenda 2.0). Werkgelegenheid 
vormt een belangrijke rode draad in veel programma’s in begroting 2013. De voortgang van de 
versnellingsagenda wordt op twee momenten (april en oktober 2013) gemonitord om PS in staat te 
stellen gedurende het jaar hun controlerende rol uit te oefenen. 
3. Energiestrategie 
Naar verwachting komen GS in september/oktober 2013 met een energiestrategie, waarin de 
hoofdlijnen van het energiebeleid worden verwoord. Om hun normstellende rol te versterken 
ontvangen PS een oplegnotitie bij de strategie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een begin 
2013 te verschijnen evaluatierapport van de Noordelijke Rekenkamer over hernieuwbare 
energiebronnen. 
4. Groningen Airport Eelde 
In november 2013 vindt naar verwachting besluitvorming in de staten plaats over subsidieverstrekking 
aan Groningen Airport Eelde (GAE). PS krijgen een overzichtsnotitie aangeboden.  
5. Zendmachtiging regionale omroep 
Op grond van de Mediawet dient de provincie advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de 
Media inzake toewijzing van zendtijd (aan RTV Drenthe). In het regeerakkoord van Rutte II is 
opgenomen dat de bekostiging van de regionale omroepen over zal gaan naar het Rijk. In de 
overgangsperiode draagt de provincie nog zorg voor de bekostiging. In maart 2013 nemen PS een 
besluit over een nieuwe licentie voor RTV Drenthe voor de komende vijf jaar. In een notitie wordt de 
rol, m.b.t. de licentieverstrekking en de (on)mogelijkheden en verantwoordelijkheden van PS in dat 
kader weergegeven. 
6. Gebiedsagenda’s 
In de omgevingsvisie Drenthe is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak in gebiedsagenda’s. In 
deze gebiedsagenda’s vindt de uitvoering van (welbeschouwd) de kerntaken van de provincie plaats. 
In een informatieve memo, die voor de zomer van 2013 verschijnt, wordt gekeken naar de mate en 
wijze van betrokkenheid van PS bij dit proces en op welke momenten zij waarover worden 
geïnformeerd. De memo gaat daarmee in op het instrument gebiedsagenda, wat er in de Drentse 
gebiedsagenda’s zit en wat dit betekent voor de rol van PS. 
7.  Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
Met het inwerking treden van de nieuwe wet Revitalisering generiek toezicht is de provincie enig 
toezichthouder op de taakuitoefening van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen op een groot aantal terreinen. Ook komt de provincie zelf onder toezicht van het Rijk. Voor 
eind januari komen GS met een memo over de personele invulling van de IBT-taken. Omdat het IBT 
mogelijk consequenties heeft voor de kaderstellende en controlerende rol van de Staten, ontvangen 
PS een op de inhoud gerichte oplegnotitie.  
8. Verbonden partijen 
Provinciale Staten hebben een toezichthoudende rol richting verbonden partijen. PS hebben als 
volksvertegenwoordiger een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van verbonden 
partijen. In een informatieve memo zal vanuit een brede invalshoek gekeken worden naar de rol van 
de Staten rond verbonden partijen en wat PS nog meer nodig hebben om hun toezichthoudende rol 
goed te vervullen. Praktisch wordt een tweetal jaarverslagen benut om inzicht te geven in de 
(gewenste) positie van PS. Ook voert de Noordelijke Rekenkamer een onderzoek uit naar de wijze 
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waarop de provincie via haar aandeelhouderschap invulling geeft aan het publieke belang van een 
van de verbonden partijen, nl. GAE. 
9.  Ontwikkelopgave Natuur 
Eind 2012 heeft gedeputeerde Munniksma de toezegging gedaan om met de commissie OGB in 
discussie te gaan over het oppakken van vervallen Rijkstaken (natuurbeleid). Tegelijk met de 
beantwoording van deze toezegging ontvangen PS een oplegnotitie over dit onderwerp, waarin 
bijvoorbeeld een actueel overzicht van de financiële stromen zal zijn opgenomen.  
10. Vitaal Platteland 
In februari/ maart 2013 komen GS met een notitie waarin de kaders van vitaal platteland nader worden 
ingevuld. Bij dit stuk ontvangen PS een oplegnotitie die ingaat op de (financiële) kaders van dit beleid. 
11. Overige werkzaamheden 
a. Op verzoek van de werkgroep programmabegroting vindt een tussenevaluatie plaats van de  

adviezen van de werkgroep uit 2011 (statenstuk 2011-466).  
b.  PS ontvangen oplegnotities bij de jaarrekening 2012, voorjaarsnota 2013 en begroting 2014. 
c.  In 2013 worden leden van PS in statenwerkgroepen en –commissies inhoudelijk ondersteund. Dit  
 gebeurt onder andere door het schrijven van memo’s, zoals voor de werkgroep DrEUn en over de  
 ontwikkeling/verbetering van P&C documenten voor de werkgroep programmabegroting. 
d.  In 2013 vinden vijf verkennende Statenontmoetingen plaats. In de verkennende  
 Statenontmoetingen staat het verkrijgen van een goed inzicht door PS in een beleidsthema  
 centraal. Het gaat dan om het afbakenen van een vraagstuk, inzicht krijgen in de inhoudelijke  
 problematiek en oplossingsrichtingen, en inzicht in het beeld van wat anderen vinden en  

bedoelen. De eerste statenontmoeting over wonen en werkgelegenheid heeft op 6 februari 
plaatsgevonden. De thema’s van de overige vier statenontmoetingen moeten nog vastgesteld 
worden. Deze bijeenkomsten worden in samenspraak met de Voorbereidingscommissie 
Statenontmoetingen voorbereid en ingevuld. 

e.  In 2013 vindt besluitvorming in de Staten plaats over de nieuwe vergaderwijze vanaf 1 september.  
 Het betreft hier onder andere de nog te maken keuze m.b.t. het gewenste aantal  
 statencommissies. PS ontvangen hiertoe een advies. 
f.  Conform statenstuk 2011-465 zal in 2013 de toegevoegde waarde van het instrument onderzoek  
 voor PS worden geëvalueerd. 
 
 

3. Flexibele ruimte  
 
Lopende het jaar kunnen bepaalde onderwerpen actueel worden. Dit kan aanleiding zijn tot het stellen 
van actuele onderzoeksvragen of korte vragen die beperkte tijd vragen van de Statengriffie. De 
actuele onderzoeksvragen lopen evenals het onderzoeksprogramma via de Commissie van 
Onderzoek en kunnen voor de commissie aanleiding zijn om andere minder actuele 
onderzoeksvragen te schrappen of uit te stellen. Om deze reden is in het onderzoeksprogramma 
flexibele ruimte ter grootte van 20% van de beschikbare uren opgenomen. In het kader van de 
flexibele ruimte kunnen Provinciale Staten actuele onderzoeksvragen inbrengen of zogenaamde 
dagdeelvragen. Verder is het onderzoeksbudget ook beschikbaar voor de flexibele ruimte om 
onderzoeken uit te besteden danwel expertise in te kopen (zie onder punt 7).  
 
Dagdeelvragen 
In het onderzoeksprotocol is vastgelegd dat de Statenfracties de mogelijkheid krijgen om 
onderzoeksvragen te stellen die binnen ongeveer een dagdeel zijn te beantwoorden (zgn. 
dagdeelvragen).  
Door gebruik te maken van deze mogelijkheid kunnen de leden van Provinciale Staten snel de 
dimensies van een actueel vraagstuk overzien die de besluitvorming en/of het debat kunnen 
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ondersteunen. Ook bestaat vervolgens de mogelijkheid voor PS om naar aanleiding van de 
beantwoording van de dagdeelvraag te bepalen of er eventueel behoefte bestaat aan een verdere 
verdieping (bijvoorbeeld statenontmoeting) of agendering van het onderwerp en deze voor te leggen 
aan de commissie van onderzoek.  
 
 

4. Externe toetsing producten 
 
Omdat de onderzoekers analyses verrichten en onderzoek doen voor de leden en organen van een 
politiek lichaam zijn 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 kwaliteit 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.  
Aangezien in 2013 de evaluatie van het instrument onderzoek voor PS plaats zal vinden, staat de 
kwaliteitstoets in het teken van deze evaluatie. 
 
 

5. Inzet onderzoeksbudget 
 
In het advies van Elzinga van januari 2013 over de kwaliteit van onderzoek is geadviseerd om beter 
gebruik te maken van het onderzoeksbudget voor routinematige onderzoeksactiviteiten. Ook adviseert 
hij om evaluaties waarbij de griffie zelf onderwerp is van onderzoek uit te besteden. Voorts zijn er 
onderzoeken die de inbreng van specialistische kennis vragen. Met onderzoek samenhangende en/of 
hieruit voortvloeiende initiatieven kunnen ook uit dit budget worden betaald.  
Voor de volgende onderzoeken/producten in 2013 kan het onderzoeksbudget in ieder geval worden 
ingezet. 
1. Eindevaluatie instrument onderzoek voor PS (uitbesteding) 
2. Verbonden partijen (inhuur externe expertise) 
3. Energiestrategie (inhuur externe expertise) 
4. Werkwijze PS: Training debatvaardigheden (uitbesteding) 
5. Organisatie statenontmoetingen (diverse kosten, waaronder inhuur deskundige spreker). 
 (Statenstuk 2013-556; Pilot herijking vergaderstructuur) 
 
 
6. Zeven onderzoekstaken Statengriffie Drenthe 
 
In statenstuk 2011-465 (Onderzoeksgroep Staten Drenthe) zijn de zeven taken ten behoeve van 
onderzoek vastgelegd. In dit onderzoeksprogramma zijn deze taken als volgt geherformuleerd: 
1. Analyse van (strategische) voorstellen van GS en derden vanuit de rol van PS; 
2. Advies over de jaarlijkse planning en controldocumenten vanuit de rol van PS; 
3. Onderzoek van lopend beleid (o.a. door de inzet “Drents panel”); 
4. Verbreding, verdieping, borging en overdracht van voor PS relevante kennis; 
5. Onderzoek doen naar werkwijze van PS; 
6. Ondersteuning van PS bij (benoemde) grote projecten; 
7. Inhoudelijke ondersteuning BCA, statenwerkgroep programmabegroting c.a. 
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De zeven taken ten behoeve van onderzoek en de vaste producten die PS aangeboden krijgen, 
worden hieronder beschreven. 
 
1. Analyse van (strategische) voorstellen van GS en derden vanuit de rol van PS 
Onderdeel van deze taak is het opstellen van oplegnotities of beleidsdoorlichtingen voor intern gebruik 
door Statenleden, bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden en fractiemedewerkers.  
Concrete producten zijn: 
- Oplegnotities komen bij (strategische) voorstellen afkomstig van GS, IPO of SNN. PS worden  
 hiermee ondersteund in hun volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rol. Het is  
 aan de fracties om te bepalen in hoeverre de aangeboden informatie onderdeel zal worden van het  
 politiek-bestuurlijk debat.  
- Beleidsdoorlichtingen zijn notities waarin een evaluatie wordt gemaakt van het lopende beleid van  
 plan tot uitvoering. PS worden hierbij gesterkt in hun controlerende rol. 
 
2. Advies over de jaarlijkse planning en controldocumenten vanuit de rol van PS 
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen en analyseren van financiële documenten die in het 
kader van de P&C cyclus op vaste momenten verschijnen en het schrijven van een oplegnotitie hierbij. 
Benadrukt wordt dat het hier niet gaat om het overdoen van eerder door ambtenaren uitgevoerde 
werkzaamheden, maar om het aangeven van opvallende zaken die toegevoegde waarde hebben voor 
de Staten in het kader van hun normstellende en controlerende rol. Het gaat om de volgende P&C 
documenten: voorjaarsnota, programmabegroting, jaarrekeningen en bestuursrapportages. 
 
3. Onderzoek van lopend beleid (o.a. door de inzet “Drents panel”) 
Ter fundering van beleids- en agenda-initiatieven van PS (normstelling vooraf) wordt 
beleidsonderzoek (o.a. met behulp van het Drents Panel) uitgevoerd. Ten behoeve van de 
controlerende rol van PS worden beleidsevaluaties uitgevoerd (controle achteraf). In 2013 zullen 
afhankelijk van de behoefte van statenleden of als aansluiting bij een statenontmoeting peilingen van 
het Drents Panel plaatsvinden. 
Concrete producten zijn: 
- Informatieve memo’s/rapporten die Statenleden in staat te stellen hun normstellende en  
 controlerende rol te vervullen. Deze memo’s kunnen input zijn voor een Statenontmoeting of  
 Statendebat.  
- Beleidsevaluaties ten behoeve van beoordeling van het door GS gevoerde beleid. 
 
4. Verbreding, verdieping, borging en overdracht van voor PS relevante kennis 
In het kader van deze taak wordt de aanwezige kennis en expertise bij Provinciale Staten 
onderhouden en uitgebouwd en wordt deze kennis zoveel als mogelijk gedeeld met alle Statenleden, 
bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden en fractiemedewerkers. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de evaluatie naar de vernieuwde vergaderstructuur en het uitgebrachte eindadvies, 
worden rondom verschillende thema’s statenontmoetingen of statendebatten/ bijeenkomsten 
georganiseerd. Een andere activiteit is om na te gaan of de provincie op een bepaald terrein beleid 
heeft ontwikkeld en of dit beleid nog steeds toekomstproof is. Dit komt dan uit in de vorm van een 
notitie. 

 
5. Onderzoek doen naar de werkwijze van PS  
Bij deze taak staat de werkwijze van de Staten centraal. Het gaat om de werkwijze bij het uitoefenen 
van de vertegenwoordigende, normstellende en controlerende rol van de Staten. In het najaar 2012 is 
een vernieuwde werkwijze van de vergaderstructuur in het kader van de pilot Herijking 
Vergaderstructuur geëvalueerd. Onderdeel van deze vernieuwde werkwijze was o.a. het organiseren 
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van Statenontmoetingen op de ochtend van de Statenvergadering. In 2013 zal de nieuwe werkwijze 
worden geïmplementeerd en begeleid door statenonderzoekers in overleg met de 
begeleidingscommissie pilot herijking vergaderstructuur. 
 
6. Ondersteuning bij (benoemde) grote projecten 
De werkzaamheden bij deze taak bestaan uit het doen van onderzoek ten behoeve van het 
beoordelen van de voortgang en samenhang van grote, complexe projecten. Dit vindt plaats ter 
ondersteuning van de controlerende rol van de Staten. De werkzaamheden kunnen variëren van het 
verzamelen en analyseren van relevante documenten en het schrijven van een oplegnotitie tot het 
uitvoeren van een groter onderzoek. 
 
7.  Inhoudelijke ondersteuning BCA, statenwerkgroep programmabegroting c.a. 
Onder deze taak valt het ondersteunen van leden van PS in de statenwerkgroepen die actief zijn op 
het terrein van onderzoek en uitgaven. Het gaat om de Commissie van Onderzoek, 
Begeleidingscommissie Accountant, statenwerkgroep DrEUn, statenwerkgroep programmabegroting, 
Voorbereidingscommissie Statenontmoetingen en Begeleidingscommissie pilot herijking 
vergaderstructuur. De leden van de statenwerkgroepen/ -commissies ontvangen hierbij specifieke 
kennis en ondersteuning van de onderzoekers. Ook worden op verzoek van de werkgroep of 
commissie ondersteunende activiteiten uitgevoerd, zoals o.a. het schrijven van memo’s of het 
verzorgen van trainingen/ workshops. 
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KWALITEITSTOETS ONDERZOEKSTAAK STATENGRIFFIE DRENTHE 

Prof mr D.J. Elzinga  

 

Inleiding 

 

In het voorjaar van 2011 werd aan de griffie van de Provinciale Staten van Drenthe een onderzoeksgroep 

toegevoegd en wel op basis van het rapport ‘Onderzoeksgroep Staten Drenthe’. In het Jaarprogramma 

onderzoekstaken Statengriffie Drenthe 2011‐2012 is onder punt 5 voorzien in een jaarlijkse externe 

kwaliteitstoets. Letterlijk staat geformuleerd: ‘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 kwaliteit 

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.’ In deze notitie is de bedoelde kwaliteitstoets opgenomen. 

 

Werkwijze 

 

De griffie heeft ten behoeve van deze kwaliteitstoets een overzicht gemaakt van de activiteiten en producten 

van de onderzoeksgroep. Tevens zijn deze producten digitaal ter beschikking gesteld. Vervolgens werd 

informatie verstrekt over de context waarin de onderzoeksgroep functioneert (rapport, protocol, 

onderzoeksprogramma etc.). Bij de toetsing van de kwaliteit is in het bijzonder gelet op de vraag of de 

geleverde producten in afdoende mate invulling geven aan de beoogde doelen, zoals neergelegd in hat 

Jaarprogramma en in het rapport ‘Onderzoeksgroep Staten Drenthe’. Welke meerwaarde is tot stand 

gekomen? En is het mogelijk om in een sterk politieke omgeving als onderzoeker het hoofd koel te houden en 

voldoende distantie in acht te nemen bij het presenteren van zo objectief mogelijke onderzoeksgegevens? 

Teneinde hier een oordeel te kunnen vellen zijn de producten bestudeerd, zijn er nadere vragen gesteld aan de 

onderzoeksgroep en zullen opmerkingen van de Commissie van Onderzoek, na bespreking van deze notitie op 

16 januari, in deze notitie worden verwerkt.  

 

Opbouw  

 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Onder het volgende punt (nr. 1) wordt eerst een beknopte aanduiding 

geven van de doelstelling van de onderzoeksgroep. Aan de hand van welke criteria moeten de producten van 

de onderzoeksgroep worden beoordeeld? Onder punt 2 wordt dan per categorie een oordeel geveld over de 

afzonderlijke activiteiten, afgemeten in de eerste plaats aan de kwaliteit van het onderzoek: toegankelijkheid, 

methode, consistentie, neutraliteit etc. Onder punt 3 wordt dan ingegaan op de meerwaarde van de 

onderzoeksgroep, terwijl onder punt 4 enkele eerdere opmerkingen worden omgezet in aanbevelingen.  

 

Toetsingscriteria 

 

De doelstelling van de onderzoeksgroep is drieledig: 1. Het bevorderen van de kwaliteit van de besluitvorming 

binnen het Drentse provinciale bestuur (strategisch); (2) Provinciale Staten ondersteunen in de vervulling van 

de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rol (tactisch); (3) Provinciale Staten ondersteu‐

nen op een politiek neutrale wijze (operationeel). De volgende instrumenten zijn daarvoor beschikbaar:  

‐  inhoudelijke analyses/oplegnotities, beleidsdoorlichtingen; 

‐  beleidsonderzoek (o.a. met behulp van het Drents panel); 

‐  advisering en ondersteuning in het kader van de planning‐ en controlcyclus; 

‐  ondersteuning bij grote projecten; 
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‐  inhoudelijke ondersteuning van de programmaraad Noordelijke Rekenkamer, de BCA en de werkgroep  

  programmabegroting; 

‐  onderzoek naar de werkwijze van Provinciale Staten; 

‐  verbreding, verdieping, borging en overdracht van kennis; 

‐  dagdeelvragen. 

 

Vanuit PS bezien dient er verband te zijn met normstelling vooraf, controle vooraf, controle onderweg en 

controle achteraf.   

 

Omgezet in wat andere bewoordingen kan het beoordelingsformat als volgt worden geformuleerd. Zijn 

Provinciale Staten beter af nu zij worden bijgestaan door de onderzoeksgroep? Welke producten leveren 

daaraan de meeste bijdrage en welke minder? Hoe exclusief is de bijdrage van de onderzoeksgroep? Anders 

geformuleerd: zou de bijdrage anders of minder zijn bij een alternatieve vorm van organisatie of financiering? 

Kunnen de taken van de onderzoeksgroep voldoende scherp worden onderscheiden van de overige taken van 

de griffie? In hoeverre is het van belang dat een dergelijk onderscheid wordt aangehouden?  

 

Voordat naar een antwoord wordt gezocht op deze vragen is het nu eerst van belang om te beoordelen of de 

geleverde producten voldoende aan de maat zijn. Daarmee wordt gedoeld op de onderzoekskwaliteit, los van 

de vraag of de producten nu wel of niet een bijdrage leveren aan de rollen van Provinciale Staten.  

 

Kwaliteitsbeoordeling per categorie 

 

In het navolgende worden niet alle activiteiten van de onderzoekers genoemd en beoordeeld. De nadruk ligt op 

activiteiten met een kenbaar (schriftelijk) product. Buiten beschouwing blijven bijvoorbeeld de inbreng van de 

onderzoekers bij diverse werkgroepen: DrEUn, de financiële werkgroepen etc. Die inbreng bestaat bijvoorbeeld 

uit presentaties, trainingen etc.  

 

Categorie 1: Oplegnotities 

De onderzoeksgroep heeft de volgende oplegnotities vervaardigd:  

‐  Begroting 2013, Nota aanbieding, statenstuk 2012‐547; 

‐  DPE‐next, statenstuk 2011‐510; 

‐  aarstukken 2011; 

‐  Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur; 

‐  (Financieringstromen natuur). 

De oplegnotitie heeft een min of meer vaste structuur. Het is een document voor intern gebruik. De aanleiding 

wordt weergegeven, alsmede het kader, de conclusies en aanbevelingen. Na deze vaste en gestructureerde 

introductie volgt de inhoud van de oplegnotitie. De structuur van deze inhoud is afhankelijk van het 

onderwerp, maar kent ook wel een vaste opbouw: inleiding, bevindingen, speciale onderwerpen, bronnen.  

Moeilijk traceerbaar is of de geproduceerde oplegnotities in alle opzichten een adequaat overzicht geven van 

de diverse dimensies van het betreffende vraagstuk. Indien hier echter structurele mankementen zijn, dan zal 

daarop zeker worden gewezen vanuit GS en het ambtelijke apparaat. In de praktijk is van dergelijke 

mankementen tot op heden niet gebleken. Integendeel.  

Een belangrijk onderzoeksdoel van de oplegnotitie is complexiteitsreductie.  Omvangrijke en gecompliceerde 

dossiers worden in een oplegnotitie gepresenteerd en toegankelijk gemaakt, zodat de materie ook is te 

verstouwen door statenleden die minder zijn gespecialiseerd in het betreffende dossier. Bezien vanuit het 

oogmerk van complexiteitsreductie voldoen vrijwel alle oplegnotities aan de kwaliteitseisen die daaraan 

moeten worden gesteld.  
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Enigszins afwijkend – naar vorm en inhoud ‐ is de notitie Financieringsstromen Natuur. De oorzaak daarvan is 

waarschijnlijk de zeer beperkte voorbereidingstijd van slechts twee dagen. Dergelijke snelle notities maken de 

kans op fouten wat groter en kunnen om die reden leiden tot een niet geheel volledige weergave. Overigens 

werd deze Notitie als zeer bruikbaar gekwalificeerd.  

Het is aan te bevelen om de aanduiding ‘Oplegnotitie’te reserveren voor die producten die zorgvuldig kunnen 

worden voorbereid en waarbij voldoende tijd beschikbaar is. In dat geval kunnen aan de oplegnotities blijvend 

hoge eisen worden gesteld. Voor snellere informatieverzoeken zijn er dan de dagdeelvragen vanuit de 

afzonderlijke fracties. Indien gewenst, zou nog een tussencategorie kunnen ontstaan bij spoedverzoeken in de 

vorm van spoednotities.In dat geval moet het risico worden ingecalculeerd dat de informatie mogelijke 

gebreken kan hebben.  

Een wat meer kritische opmerking kan ook worden gemaakt over de concept‐statenvragen die in de 

oplegnotities worden geformuleerd. Zie daarvoor punt 3.  

 

Categorie 2: Drents Panel peilingen 

‐  Opiniepeiling Drents Panel Vitaal platteland in Drenthe; 

‐  Opiniepeiling Drents panel Drentse natuurbeleving. 

Omdat het Drents Panel een groep is met een duidelijk doel hebben opiniepeilingen als deze veel minder last 

van representativiteitsproblemen. Bij de samenstelling van het panel moet die representativiteit worden 

georganiseerd. Is deze eenmaal aanwezig dan is de uitvoering van de peiling een niet erg ingewikkeld traject. 

Qua methodiek, vraagstelling en verwerking voldoen de beide peilingen aan de eisen die men daaraan moet 

stellen. De betrokkenheid van de onderzoekers bij de opzet en inzet van deze peilingen is van belang. Algehele 

uitbesteding is dan ook geen optie. Bij de aanwezigheid van schaarse middelen is het wel de vraag of de 

onderzoekscapaciteit op dit punt niet nog wat ontlast zou kunnen worden door inzet van anderen. Zie daarover 

onder het volgende punt.  

 

Categorie 3: Dagdeelvragen   

‐  Dagdeelvraag ‘Overheidsondersteuning van regionale vliegvelden’; 

‐  Dagdeelvraag ‘Convenant verdubbeling N33’ 

Dagdeelvragen zijn vragen die binnen één dagdeel (max. 4 uur) zijn te beantwoorden. Elke statenfractie kan 

maximaal één dagdeelvraag per maand stellen. De antwoordtermijn is maximaal twee weken. Geen vragen 

mogen worden gesteld die ook door (ambtenaren van) GS kunnen worden beantwoord. Van deze mogelijkheid 

is in het verslagjaar nog maar beperkt gebruik gemaakt. De beide dagdeelvragen over de regionale vliegvelden 

en de verdubbeling van de N33 geven in beknopte vorm een adequaat overzicht van de verschillende 

dimensies van het vraagstuk en zijn uit dien hoofde geheel aan de maat.  

 

Categorie 4: Statenontmoetingen 

‐  Statenontmoeting ‘De Drentse economie en de rol van innovatie’; 

‐  Statenontmoeting Vitaal platteland 

In het kader van de nieuwe werkwijze zijn er statenontmoetingen voorafgaand aan de statenvergadering. De 

Statenontmoeting biedt ruimte voor brede informatieuitwisseling en opinievorming met betrekking tot 

essentiële thema’s  en bestaat uit een verkennend en een opiniërend blok. De onderzoekers van de 

Statengriffie leveren een inbreng bij de inhoud en werkvorm van de Statenontmoeting en wel via o.a. memo’s 

en presentaties. Deze activiteit van de onderzoekers waarborgt dat de ontmoetingen worden georganiseerd 

vanuit een PS‐perspectief en zoveel mogelijk een integraal karakter hebben. De opmerkingen over de 

oplegnotities zijn ook hier van toepassing en wel omdat deze notities ‘input’ kunnen vormen voor een 

Statenontmoeting.  
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Categorie 5 Overig 

‐  Pilot Herijking vergaderstructuur PS; 

‐  Opzet enquête onder statenleden (begroting 2013); 

‐  Rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen. 

Er is een lijvig en degelijk rapport geproduceerd over de vergaderstructuur van PS. Deze activiteit is eenmalig. 

In het algemeen zijn de onderzoekers en meer in het algemeen de griffie onderdeel van het te onderzoeken 

object. Om die reden is het in de eerste plaats goed om evaluaties van de nieuwe vergaderstructuur 

grotendeels uit te besteden. Ook ten aanzien van toekomstig onderzoek over de werkwijze van PS – en dus ook 

van de griffie – kan in de tweede plaats worden gezegd dat dit beter kan worden uitbesteed om te vermijden 

dat de slager het eigen vlees gaat keuren.   

 

Algemene conclusie: De producten van de onderzoeksafdeling zijn kwalitatief goed aan de maat. Ze zijn goed 

toegankelijk en informatief. Er is geen aanknopingspunt voor de conclusie dat er hiaten zijn of zaken zijn 

weggeschreven. Qua methodiek, opbouw, taalgebruik is er een algemeen beeld van degelijkheid en 

zorgvuldigheid. Er is geen enkele aanwijzing dat er problemen zijn met de neutraliteit van het gebodene.  

 

Meerwaarde voor de staten 

 

Indien wordt gekeken naar de besteding van de beschikbare tijd, dan kunnen de activiteiten van de 

onderzoekers worden onderverdeeld in a. bezoeken van relevante vergaderingen, zoals die voor de 

programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer, BCA, werkgroep programmabegroting, Commissie van 

onderzoek; b. organisatorische werkzaamheden die onderzoeksgerelateerd zijn, zoals in het kader van de 

Statenontmoetingen en c. het verrichten van daadwerkelijk onderzoek. In een organisatorische setting, waarin 

de figuur vergadering dominant is, moet scherp worden bewaakt dat de onderzoekers niet te veel het 

vergader‐ en organisatiecircuit worden ingezogen. Het primaat moet liggen bij het verrichten van onderzoek, 

omdat daarin de meerwaarde voor PS is gelegen. Voor zover er zaken moeten worden georganiseerd, zou dit 

vooral door de overige griffiemedewerkers moeten worden gedaan. Het bijwonen van onderzoeksgerelateerde 

vergaderingen moet binnen aanvaardbare grenzen blijven. In dat verband moet wel worden opgemerkt dat de 

betrokkenheid van onderzoekers bij statenontmoetingen en commissiewerk voorkomt dat de onderzoekers te 

geïsoleerd gaan opereren en zich daardoor loszingen van het reguliere statenwerk.  

 

In het verslagjaar 2011‐2012 is nauwelijks gebruik gemaakt van het onderzoeksbudget dat PS ter beschikking 

heeft en dat na besluitvorming door de Staten, de Commissie van onderzoek en de onderzoekers kan worden 

ingezet. De meerwaarde van de onderzoeksafdeling kan worden vergroot door nog wat scherper te prioriteren 

en capaciteit in te zetten op die onderdelen die voor PS de grootste opbrengst hebben. Die capaciteit kan 

worden gerealiseerd door meer routinematige onderzoeksactiviteiten uit te besteden. De daarmee 

vrijkomende capaciteit kan worden ingezet voor zaken die niet kunnen of moeten worden uitbesteed.  

Bezien vanuit de doelstellingen van de onderzoeksafdeling van de griffie leveren de oplegnotities en de 

dagdeelvragen de grootste meerwaarde op. Voor hun informatievoorziening zijn Provinciale Staten in hoge 

mate afhankelijk van informatie van GS en ambtenaren. Informatie die aan politieke besluitvorming voorafgaat 

is nogal eens ‘gekleurd’ door het politiek‐bestuurlijke belang dat er achter schuil gaat. Bestuurders en 

ambtenaren, die vooral de nadelen van hun voorstellen uitmeten, moeten nog worden geboren. Het 

presenteren van vooral voordelen van voorstellen is de gebruikelijke standaard: het zogenaamde ‘rozengeur‐ 

en maneschijn’verhaal.  Om die reden is het van cruciaal belang dat in de sfeer van informatievoorziening en 

factfinding macht en tegenmacht worden georganiseerd. Via verzoeken om oplegnotities, spoednotities en 

dagdeelvragen kan in informatief opzicht die tegenmacht het beste vorm en inhoud krijgen. Hoe beter de 

onderzoeksafdeling invulling geeft aan deze twee soorten producten, des te groter de meerwaarde voor PS kan 
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zijn. Ook om die reden zou binnen de onderzoeksafdeling, in het onderzoeksprogramma en door de Commissie 

van onderzoek scherp moeten worden geprioriteerd. Daarbij zou als oogmerk kunnen gelden dat het aantal 

oplegnotities moet worden verdubbeld, terwijl ook het aantal dagdeelvragen zou moeten toenemen.  

 

Onder het vorige punt werd geconstateerd dat de kwaliteit van de oplegnotities zeer aan de maat is. Wel kan 

een kritische opmerking worden gemaakt over de conceptvragen die in de oplegnotities zijn opgenomen. Het 

bezwaar van die concept‐vragen is dat deze bijna ongezien door fracties kunnen worden overgenomen, met als 

mogelijke gevolg dat min of meer alle fracties dezelfde vragen gaan stellen. Met andere woorden: de 

oplegnotities zijn vooral bedoeld om de statenfracties te informeren, maar door de gekozen vorm kan het ook 

leiden tot wijkend gedrag. Men hoeft niet meer zelf de dossiers te bestuderen en ook geen vragen meer te 

formuleren, want die zijn al aangereikt. Een volgend bezwaar is dat deze methodiek depolitiseert. Essentieel 

voor een goed politiek debat is dat men van alle informatie is voorzien, maar vervolgens wel zelf een politieke 

of beleidsanalyse maakt en daarop de te stellen vragen en debatpunten laat aansluiten. Dat politieke element 

vervaagt indien vanuit alle hoeken van de staten dezelfde analyse wordt gepresenteerd met identieke vragen. 

Het ware beter om in de oplegnotities wel in algemene bewoordingen gewag te maken van onzekerheden, 

onduidelijkheden, vraag‐ en twijfelpunten, maar dit uitdrukkelijk niet te vertalen in concrete concept‐vragen.   

 

Ten slotte is er de belangrijke vraag of de gekozen vorm van een onderzoeksafdeling bij de griffie meerwaarde 

heeft boven eventueel andere vormen. Die vraag kan zondermeer positief worden beantwoord. Zoals ook het 

bureau BOR van de Tweede Kamer heeft bewezen dat er grote meerwaarde is te realiseren, zo geldt dat ook 

voor de Drentse figuur. Kennis en vaardigheden kunnen worden gestapeld. Na een periode van ‘ingroei’ 

kunnen vaste informatiepatronen ontstaan waar de staten hun voordeel mee kunnen doen. Daarbij is het niet 

alleen van belang dat de Statenleden gewend raken aan deze onderzoeks‐ en informatiemogelijk; ook de 

onderzoekers ontwikkelen formats en werkwijzen die op geen enkele andere manier realiseerbaar zijn.  

 

Aanbevelingen 

 

Aanbeveling 1: Zorg er voor dat de onderzoekers niet te veel het vergadercircuit worden ingezogen; 

vergadertijd mag niet ten koste gaan van onderzoekstijd. 

 

Aanbeveling 2: Laat andere en organisatorische taken zoveel mogelijk verzorgen door overige 

griffiemedewerkers; 

 

Aanbeveling 3: Maak beter gebruik van het onderzoeksbudget door meer routinematige onderzoeksactiviteiten 

uit te besteden; 

 

Aanbeveling 4: Om de hoge eisen aan oplegnoties te kunnen handhaven zou een tussencategorie kunnen  

ontstaan in de vorm van spoednotities. Bij spoednotities kan met enkele dagen voorbereidingstijd worden 

volstaan; 

 

Aanbeveling 5: Leg meer prioriteit bij oplegnotities, spoednotities en dagdeelvragen en wel omdat deze 

grootste meerwaarde voor PS vertegenwoordigen; 

 

Aanbeveling 6: Maak niet langer gebruik van concept‐vragen in oplegnotities omdat deze wijkend gedrag in de 

hand kunnen werken en een depolitiserend effect kunnen hebben.  
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