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Inleiding 

2014 is het jaar dat de aanloop vormt naar de provinciale verkiezingen van 2015. Voor Provinciale 
Staten en het college is het een “oogstjaar”. Eind 2014 is ook het moment om een tussenstand op te 
maken van verschillende strategische beleidsagenda’s, die aan het begin van de collegeperiode zijn 
vastgesteld. Verder is 2014 het jaar dat het sluitstuk vormt van de transitie van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Belangrijk is te bepalen welke onderzoeken hierbij de positie van PS in 2014 kunnen ver-
sterken. Een en ander is voorbereid in nauw overleg met de Commissie van Onderzoek. 
 
Door middel van dit statenvoorstel ontvangen Provinciale Staten het Onderzoeksprogramma Provinci-
ale Staten Drenthe 2014. 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, kaderstellende en controlerende rol. De verbeteringen uit de (lopende) externe evaluatie 
van de onderzoeksfunctie zullen worden meegenomen bij de uitvoering van het onderzoeksprogram-
ma in 2014.  
 
De begroting 2014 en de behandeling hiervan in de commissie FCBE en PS zijn belangrijke bronnen. 
Andere relevante documenten voor de invulling van het onderzoeksprogramma zijn de Voorjaarsnota 
2013 en de uitvoeringsagenda van GS geweest. Uit dit alles zijn de belangrijkste inhoudelijke thema’s 
voor 2014 afgeleid met de daaraan gekoppelde onderzoeksproducten. 
 
In 2014 staan naar verwachting de volgende thema’s op de politieke agenda van Provinciale Staten: 

1. Actualisatie omgevingsvisie 
2. Werkgelegenheid  
3. Biobased-economy 
4. Controle op verbonden partijen 
5. Energie (o.a. Green deals) 
6. Subsidies (cultuur en sociaal) 
7. Vitaal Platteland (waaronder breedband) 
8. Transitie taken naar gemeente (jeugdzorg) 
9. Groningen Airport Eelde 
10. Provinciale financiën 

  11. Verkiezingen 2015 
 
Naast bovengenoemde politieke agenda is vanuit de Staten (indirect) aangegeven dat er behoefte is 
aan inhoudelijke kennisoverdracht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: Drentse kennisinstellingen en 
Verbonden partijen. 
 
In het onderzoeksprogramma 2014 worden deze thema’s en de daaraan gekoppelde onderzoekspro-
ducten en taakvelden 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 actuele onderzoeksvragen en zogenaamde dagdeelvragen. De Commissie van Onder-
zoek gaat, naast het onderzoeksprogramma, ook over actuele onderzoeksvragen die in de flexibele 
ruimte worden uitgevoerd.  
Bijgaand advies wordt u voorgelegd door de Commissie van Onderzoek.  
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Advies  

Vaststellen Onderzoeksprogramma Provincie Staten Drenthe 2014 
 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

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

- De kwaliteit van de besluitvorming van Provinciale Staten verbetert.  
 

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 2014. 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 18 december 2013 
 
Financiën 
Provinciale Staten hebben jaarlijks onderzoeksbudget beschikbaar. Dit wordt ingezet ten behoeve van 
de organisatie van statenontmoetingen, de evaluatie van de onderzoeksfunctie voor PS en extern 
onderzoek (de organisatie van de masterclass verbonden partijen, onderzoek verkiezingen 2015 en 
inzet Stemwijzer/ Kieskompas). Een en ander in overleg met de Commissie van Onderzoek (zie on-
derzoeksprotocol Statengriffie Drenthe). Volledigheidshalve wordt u verwezen naar het onderzoeks-
programma. 
  
Monitoring en evaluatie  
N.v.t. 
 
Extern betrokkenen  
N.v.t. 
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Communicatie  
N.v.t. 
 
Bijlagen   
1. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2014 
 
 
 
 
Assen, 16 december 2013 
Kenmerk: 48/SG/201301552 
 
 
 
 
Het Presidium van Provinciale Staten, 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 16 december 2013, 
kenmerk 48/SG/201301552; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
het Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2014 vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 18 december 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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1. Inleiding 
 
2014 is het jaar dat de aanloop vormt naar de provinciale verkiezingen van 2015. Voor Provinciale 
Staten en het college is het een “oogstjaar”. Eind 2014 is ook het moment om een tussenstand op te 
maken van verschillende strategische beleidsagenda’s, die aan het begin van de collegeperiode zijn 
vastgesteld. Verder is 2014 het jaar dat het sluitstuk vormt van de transitie van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Belangrijk is te bepalen welke onderzoeken hierbij de positie van PS in 2014 kunnen 
versterken.  
 
De begroting 2014 en de behandeling hiervan in de commissie FCBE en PS zijn belangrijke bronnen. 
Andere relevante documenten voor de invulling van het onderzoeksprogramma zijn de Voorjaarsnota 
2013 en de uitvoeringsagenda van GS geweest. Uit dit alles zijn de belangrijkste inhoudelijke thema’s 
voor 2014 afgeleid met de daaraan gekoppelde onderzoeksproducten. 
 
Voortvloeiend uit het onderzoeksprotocol Provinciale Staten Drenthe stellen Provinciale Staten 
jaarlijks het onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe vast en mandateren op deze wijze het 
in opdracht van PS uit te voeren onderzoek. In samenwerking met de Commissie van Onderzoek 
bereidt de Statengriffie het onderzoeksprogramma voor. De verbeteringen uit de (lopende) externe 
evaluatie van de onderzoeksfunctie zullen worden meegenomen bij de uitvoering van het 
onderzoeksprogramma in 2014.  
 
Leeswijzer 
Hieronder wordt op grond van bovenstaande de verwachte politieke agenda van PS voor 2014 
beschreven. Vervolgens komen de inhoudelijke (strategische) thema’s in 2014 aanbod en hoe deze 
geconcretiseerd kunnen worden in onderzoeksproducten die PS kunnen gebruiken bij hun 
kaderstellende, 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 het 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 dagdeelvragen. 
De Commissie van Onderzoek gaat, naast 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 2014 
 
In 2014 staan naar verwachting de volgende thema’s op de politieke agenda van Provinciale Staten: 

1. Actualisatie omgevingsvisie 
2. Werkgelegenheid  
3. Biobased-economy 
4. Controle op verbonden partijen 
5. Energie (o.a. Green deals) 
6. Subsidies (cultuur en sociaal) 
7. Vitaal Platteland (waaronder breedband) 
8. Transitie taken naar gemeente (jeugdzorg) 
9. Groningen Airport Eelde 
10. Provinciale financiën 
11. Verkiezingen 2015 
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Deze thema’s komen terug in de onderzoeksproducten van 2014. Werkgelegenheid loopt als rode 
draad door alle onderzoeken/producten heen. Hiernaar zal in 2014 geen apart onderzoek worden 
uitgevoerd, ook omdat GS de toezegging hebben gedaan de werkgelegenheidseffecten van projecten 
te monitoren.  
 
Naast bovengenoemde politieke agenda is vanuit de Staten (indirect) aangegeven dat er behoefte is 
aan inhoudelijke kennisoverdracht. Het gaat hierbij om: Drentse kennisinstellingen en Verbonden 
partijen. Op basis van bovenstaande zaken zijn de volgende onderzoeksproducten voor 2014 
afgeleid.  
 

1. Monitor strategische beleidsagenda’s 
Veel strategische beleidsagenda’s, zoals Kader voor Economische Investeringen, Energieprogramma 
2012-2015 en Cultuurnota zijn opgesteld in het begin van de huidige collegeperiode en hebben een 
looptijd van 3 of 4 jaar. Dit betekent dat eind 2014 hét moment is om een tussenstand op te maken. In 
een monitor wordt de stand van zaken van de strategische beleidsagenda’s weergegeven inclusief de 
verschenen rapporten. Dit product past binnen taakveld 3 van de onderzoekstaken: Onderzoek van 
lopend beleid. Zie voor een overzicht van de onderzoekstaken paragraaf 6. 
 
 2. Kennisinstellingen 
De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2013 onderzoek naar kennisinstellingen gedaan. In de discussie 
in PS die hier op volgde zijn vragen gesteld over de maatschappelijke effecten van subsidiering. In 
een notitie komt dit aan de orde. Dit product vloeit voort uit taakveld 3: Onderzoek van lopend beleid. 
 

3. Actualisatie omgevingsvisie 
Momenteel vindt er een actualisatie van de omgevingsvisie plaats. Deze loopt verder in 2014. 
Verschillende onderdelen van de visie worden op verschillende momenten geactualiseerd. De Staten 
worden hierbij betrokken middels de werkgroep STACOM. Als informatie naar PS wordt een document 
gemaakt met een overzicht van de stand van zaken (“wat is al gedaan/ vastgesteld”) en een 
vooruitblik op het vervolgtraject van de actualisatie (“wat gaat nog komen”). Dit product past binnen 
taakveld 3: Onderzoek van lopend beleid. 
 

4. Verbonden partijen 
Vanuit de rol van PS ten aanzien van verbonden partijen kan op twee manieren naar hun positie 
worden gekeken. In het eerste geval gaat het om de sturingspositie en in het tweede geval om de 
informatiepositie van PS. Beide vormen een toepassing van het te ontwikkelen analysekader rond 
verbonden partijen.  
a. RUD (sturingspositie) 
In de zomer van 2013 is PS geïnformeerd over de vorming, organisatie en de ontwikkeling van de 
RUD. In deze discussie zijn toezeggingen door GS gedaan en een aantal vragen over de bestuurlijke 
organisatie voor PS nog onbeantwoord gebleven. In een monitoringsrapport wordt hier op ingegaan.  
b. Jaarverslagen (informatiepositie) 
Het jaarverslag van een verbonden partij plus aanvullende informatie moet PS informatie geven over 
minimaal 2 zaken: de eventuele financiële risico’s en de bijdrage aan de provinciale doelstellingen. Dit 
jaar wordt van twee jaarverslagen een analyse gemaakt welke aanvullende informatie nodig is om de 
informatiepositie van PS te versterken.  
Beide producten passen binnen taakveld 4: Verbreding van kennis. 
 

5. Groningen Airport Eelde 
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Op 31 oktober heeft vliegveld Eelde een businessplan gepresenteerd. Hierin verzoekt het vliegveld 
om een financiële bijdrage van de aandeelhouders, waaronder provincie Drenthe. In een oplegnotitie 
bij het GS-voorstel zal ingegaan worden op de positie van de Staten in dit proces. Hierbij wordt zowel 
het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer als het onderzoek van de RUG naar de 
maatschappelijke kosten en baten van het vliegveld meegenomen. Dit product past binnen taakveld 1: 
analyse van voorstellen van GS. 
 

6. Vitaal Platteland. 
De motie Vitaal Platteland is inmiddels drie jaar geleden aangenomen. In de tussentijd zijn er 
statenontmoetingen en diverse Statenstukken gewijd aan dit onderwerp. Wat is de stand van zaken 
met betrekking tot de uitvoering van de motie? De discussie rond breedband in dunbevolkte gebieden 
zal hierbij meegenomen worden. Ook wordt gekeken welke leerpunten er zijn te behalen uit het proces 
rond de uitvoering van de motie. De in een monitoring opgenomen informatie kunnen PS gebruiken bij 
de voorbereiding van de behandeling van de voorjaarsnota 2014. Dit product past binnen taakveld 3: 
Onderzoek van lopend beleid. 
 

7. Transitie jeugdzorg (en andere taken naar gemeenten) 
Voor de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten is 2014 een cruciaal jaar. In het 
kader van de volksvertegenwoordigende rol en het waarborgen van de kwaliteit van de jeugdzorg is 
het van belang dat deze overdracht goed verloopt. Om die reden wordt een tussenevaluatie/ 
monitoring van de overdracht uitgevoerd. Dit product past binnen taakveld 3: Onderzoek van lopend 
beleid. 
 

8. Financiële oplegnotities 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 zullen door PS keuzes moeten worden gemaakt uit de 
voorgestelde bezuinigingsscenario’s. De informatievoorziening aan PS betreffende de P&C-cyclus 
(voorjaarsnota, jaarrekening en begroting) wordt ondersteund met behulp van oplegnotities. Deze 
producten vloeien voort uit taakveld 2: Advies planning en controldocumenten. 
 

9. Vergaderwijze 
PS vergaderen sinds september 2013 op een nieuwe wijze. De werkwijze vloeit voort uit de pilot 
herijking vergaderstructuur. Afgesproken is dat er een inventarisatie van ervaringen plaats zal vinden 
over de huidige werkwijze. Op basis hiervan wordt een overdrachtsdocument voor de nieuwe Staten 
gemaakt. Dit product past binnen taakveld 5: Onderzoek naar de werkwijze van PS.  
 

10. Onderzoek in de voorbereiding naar verkiezingen 2015 
1. In maart 2015 vinden de verkiezingen van Provinciale Staten plaats. De verkiezingen zijn primair 
het domein van de partijen daar waar het gaat om hun eigen politieke voorkeuren. Uit onderzoek blijkt 
dat burgers eerder naar de stembus gaan wanneer zij bekend zijn met die politieke voorkeuren. 
Burgers bepalen hun partijkeuze mede door het vergelijken van programma’s. Daarom zal in het kader 
van programmavergelijking de provincie opnieuw participeren in de stemwijzer/kieskompas (nader te 
bepalen). 
2. Aan het eind van de vorige statenperiode heeft onder de Drenten een externe peiling 
plaatsgevonden naar de (on)bekendheid van Statenleden en over belangrijke beleidsthema’s als 
opmaat naar de verkiezingen. De resultaten werden o.a. gebruikt voor media-aandacht. Het 
programma heeft in 2011 gezorgd voor extra aandacht voor de verkiezingen. Voorgesteld wordt om in 
de aanloop van de verkiezingen 2015 een dergelijke peiling weer plaats te laten vinden als basis voor 
een op te zetten mediaprogramma. De precieze invulling zal nog nader bepaald worden. 
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3. In 2014 zal ook een panelonderzoek plaatsvinden om zicht te krijgen op de effecten van de 
communicatie-inspanningen van PS, zoals Gast van de Staten, advertenties, social media e.d., mede 
met het oog op het communicatieplan van de verkiezingen. 
 

11. Het Drents Panel 
Het Drents Panel wordt in 2014 minimaal drie keer geraadpleegd over een onderwerp waarover PS de 
mening (of het gedrag) van de bevolking willen weten. Mogelijke onderwerpen zijn: 
- effecten van communicatie-inspanningen van PS. 
- bekendheid en waardering van culturele instellingen, die provinciale subsidie ontvangen. Vanuit PS 
zijn signalen gegeven dat er behoefte is om meer over het bereik van de culturele voorzieningen te 
weten. 
- voorjaarsnota/ thema’s uit bezuinigingsscenario’s met blik op de nieuwe beleidsperiode.  
De uitkomsten van een peiling sluiten waar mogelijk aan op een statenontmoeting. Dit product valt 
binnen taakveld 3: Onderzoek van lopend beleid. 
 
 12. Overige werkzaamheden 
a. In 2014 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. 
 
b. In 2014 vinden drie verkennende Statenontmoetingen plaats. Als extra product wordt in het eerste 
kwartaal een externe masterclass over verbonden partijen aangeboden. 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 thema’s van de 
statenontmoetingen moeten nog vastgesteld worden. Deze bijeenkomsten worden in samenspraak 
met de Voorbereidingscommissie Statenontmoetingen voorbereid en ingevuld. 
 
Hieronder treft u een samenhangend overzicht aan. 
 

Kwartaal Thema’s/ Producten  Taakveld Beleidsveld Rol PS 
Eerste 
kwartaal 

Extern onderzoek Verbonden 
Partijen: Onderzoeksrapportage 

4: verbreding van kennis FCBE/ PS Controlerend 

 IPO: statenontmoeting 4: verbreding van kennis nvt Kaderstellend 

 Verbonden partijen: Masterclass 
(extern)  

4: verbreding van kennis FCBE/ PS Controlerend 

 Actualisatie Omgevingsvisie: 
Overzicht en vooruitblik 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

OGB Controlerend 
 

 RUD (verbonden partij): Monitoring  4: verbreding van kennis FCBE Controlerend 

 Groningen Airport Eelde: oplegnotitie 
bij GS-voorstel 

1: analyse van 
voorstellen GS 

FCBE/ PS Kaderstellend/ 
Controlerend 

 Externe evaluatie onderzoeksfunctie: 
Onderzoeksrapportage 

4: verbreden van kennis PS Kaderstellend 

Tweede 
kwartaal 

Vitaal platteland: Monitoring van 
uitvoering 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

OGB Controlerend 

 Kennisinstellingen: notitie 3: onderzoek van lopend 
beleid 

OGB Controlerend 

 Transitie taken provincie  
gemeenten (jeugdzorg): Monitoring 
van overdracht 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

FCBE Volksvertegen-
woordigend 

 Jaarrekening 2013 (P&C): 
Oplegnotitie 

2: advies planning en 
controldocumenten 

FCBE/ PS Kaderstellend 
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 Voorjaarsnota 2014 (P&C): 
Oplegnotitie 

2: advies planning en 
controldocumenten 

FCBE/ PS Kaderstellend 

 Peiling Drents Panel: Rapport met 
resultaten 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

nvt nvt 

 Nader te bepalen thema: 
statenontmoeting 

4: verbreden van kennis nvt Kaderstellend 

Derde 
kwartaal 

Jaarverslag verbonden partij: notitie  4: verbreden van kennis FCBE Controlerend 

 Tussenevaluatie nieuwe 
vergaderwijze: Overdrachtsdocument 

5: onderzoek naar 
werkwijze PS 

PS nvt 

 Monitor green deals of biobased 
economy (nader te bepalen): 
Monitoring 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

OGB/ FCBE Kaderstellend 
Controlerend 

Vierde 
kwartaal 

Jaarverslag verbonden partij: notitie  4: verbreden van kennis FCBE Controlerend 

 Peiling Drents Panel: Rapport met 
resultaten 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

nvt nvt 

 Nader te bepalen thema: 
statenontmoeting 

4: verbreden van kennis nvt Kaderstellend 

 Verkiezingen 2015: extern onderzoek 
en peiling Drents Panel 

4: verbreden van kennis PS nvt 

 Subsidies (cultuur en sociaal): 
monitoring 

3: onderzoek van lopend 
beleid 

FCBE Controlerend

 Begroting 2015 (P&C): oplegnotitie 2: advies planning en 
controldocumenten 

FCBE/ PS Kaderstellend 

Doorlopend Werkgroepen/ Commissies vanuit PS: 
Beantwoording dagdeelvragen 
Inhoudelijke ondersteuning, o.a. 
- Commissie van Onderzoek 
- Voorbereidingscommissie/Staten

ontmoetingen 
- Werkgroep Dreun 
- Ontwikkeling P&C documenten 
-      Financiële werkgroepen 

   

 
 

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 dan wel expertise in te kopen (zie onder punt 5).  
 
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).  
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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 
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. Uitbesteding onderzoek 
 
In 2014 vindt in ieder geval een externe evaluatie van het onderbrengen bij en uitvoeren van 
onderzoek door de griffie plaats. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door Universiteit Tilburg. 
Daarnaast vindt begin 2014 een Masterclass Verbonden Partijen plaats, uitgevoerd door Arena 
Consulting. In het vierde kwartaal zal een extern onderzoek plaats vinden als aanloop naar de 
verkiezingen 2015. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van Stemwijzer/ Kieskompas. 
 

5. Inzet onderzoeksbudget 
 
Voor de volgende onderzoeken/producten in 2014 kan het onderzoeksbudget in ieder geval worden 
ingezet. 
A. Organisatie Drents Panel (beheerskosten) 
B.  Extern onderzoek  
- externe evaluatie onderzoeksfunctie 
- organisatie masterclass verbonden partijen 
- extern onderzoek verkiezingen 2015 
- inzet Stemwijzer/ Kieskompas 
 
 
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. 
 
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  
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 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. In 2014 worden rondom 
verschillende thema’s statenontmoetingen 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 
van Statenontmoetingen op de ochtend van de Statenvergadering. In 2014 zal deze werkwijze worden 
gecontinueerd en begeleid door statenonderzoekers in overleg met de Voorbereidingscommissie 
statenontmoetingen. 
 
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. 
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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, 
en de voorbereidingscommissie Statenontmoetingen. 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. 
  

 


