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Inleiding  

Op 25 juni 2014 is in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie het statenvoorstel 
2014-613 besproken. In verband met gerezen vragen over de onderbouwing van het voorstel is het 
voorstel ter vergadering teruggetrokken. Kern van dit voorstel was om door middel van deze veror-
dening gebruik te maken van de bevoegdheid op grond van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit 
staten- en commissieleden een hogere vergoeding toe te kennen aan de leden van de Commissie 
Leefomgeving en de Adviescommissie Cultuur. Tevens werd voorgesteld de verordening te actuali-
seren door enkele niet meer bestaande commissies uit de verordening te halen.  
Met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan de gevraagde nadere onderbouwing en gang van  
zaken. 
 
Wettelijke grondslag 
Leden van een provinciale commissie hebben op basis van artikel 13 van het Rechtspositiebesluit 
staten- en commissieleden recht op een vergoeding van € 105,43 per vergadering. Op grond van ar-
tikel 14 van dit besluit kan bij verordening een hogere vergoeding worden vastgesteld in de volgende 
gevallen: 
- als sprake is van een lid van een commissie dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige des-

kundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is 
aangetrokken; 

- een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een re-
delijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te ver-
richten arbeid. 

 
Harmonisatie en evaluatie van vergoedingen 
Bij brief van 19 juni 2014 hebben wij u bericht dat wij van mening zijn dat het wenselijk is de hoogte 
van de vergoedingen van de verschillende commissies en de wijze van hanteren van de criteria om tot 
een hogere vergoeding over te gaan, integraal en systematisch te evalueren. De start van de nieuwe 
bestuursperiode lijkt ons daarvoor een goed moment, omdat het zowel om GS- als PS-commissies 
gaat. Er is dan voldoende tijd om te komen tot een voorstel voor een nadere invulling van het wettelijk 
kader van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Dit kader kan dan als 
leidraad dienen voor de beoordeling van een passende vergoeding voor de hier bedoelde commis-
sies. 
Tevens speelt hierbij een rol dat de leden van de hier bedoelde commissies op verschillende mo-
menten zijn benoemd en het in de rede ligt om eventuele nieuwe vergoedingen in te voeren bij een 
nieuwe benoeming of herbenoeming. 
 
Commissie Leefomgeving (voorheen: AFLO) 
Op 18 december 2013 hebben uw Staten ingestemd met de benoeming van de leden en voorzitter 
van de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving (AFLO) voor een periode van twee jaar. In-
middels is de naam gewijzigd in de Commissie Leefomgeving (CieL).  
De leden van deze commissie zijn, in tegenstelling tot de voormalige AFLO, aangetrokken op grond 
van hun specifieke beroepsmatige deskundigheid en hun netwerken. De commissie heeft als taak om 
GS en PS gevraagd en ongevraagd te adviseren op onderwerpen die de fysieke leefomgeving aan-
gaan. Van hen wordt verwacht dat zij deze deskundigheid proactief inzetten en ideeën uit de samen-
leving vertalen naar beleidsadviezen aan de voorkant van het proces. De commissie nieuwe stijl is 
ingedeeld naar werkvelden en thema's. Naast beroepsmatige deskundigheid wordt van hen verwacht 
dat zij beschikken over een brede blik, kennis en affiniteit met beleid, oog voor de provinciale positie 
en die van andere partijen.  
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De voorgestelde vergoeding voor deze commissie ter hoogte van 250% van de reguliere vergoeding 
past bij een dergelijke rol en de gevraagde kennis en inzet.  
Een vergelijk met andere provincies laat zien dat de geldende vergoedingen voor een vergelijkbare 
commissie liggen tussen de 200% en 350%. Bij een aantal provincies is door Provinciale Staten de 
vaststelling van een hogere vergoeding gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten, waardoor een hogere 
vergoeding niet uit de verordening blijkt.  
Voorgesteld wordt om deze vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 toe te kennen.  
 
Adviescommissie Cultuur 
De hogere vergoeding van de Adviescommissie Cultuur is al in 2009 vastgesteld en sedertdien uit-
betaald. De basis hiervoor ligt in de besluitvorming over "Cultuur als magneet", Culturele en museale 
agenda 2009-2012. Door het opnemen van de vergoeding in de Verordening rechtspositie gedepu-
teerden, staten- en commissieleden wordt de vergoeding geformaliseerd. Deze vergoeding wordt dan 
ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 aan de commissieleden en voorzitter toegekend. 
Ook deze vergoeding zal bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode worden geëvalueerd. 

Advies  

1. Instemmen met de wijziging van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, statenleden en 
commissieleden inzake de vergoedingen voor de commissie Leefomgeving en de Adviescom-
missie Cultuur. 

Beoogd effect 

Formalisering en harmonisering vergoedingen voor leden van provinciale commissies en het op-
schonen van de verordening t.a.v. commissies die niet meer bestaan. 

Argumenten 

1.1. Passende vergoeding voor de deskundigheid en inzet van commissieleden 
Uit een vergelijk met vergoedingen bij andere provincies blijkt dat wij op het gemiddelde zitten van de 
voor de CieL verleende vergoedingen.  
Met de vergoeding wordt erkenning verleend voor de tijd en deskundigheid die de leden besteden aan 
de door de provincie Drenthe toegekende rol en taken. De door de wet bepaalde vergoeding geldt 
voor een vergadering. Bekend is dat er veel voor- en nawerk dient te worden verricht om tot de be-
leidsadviezen te komen. Met de voorgestelde vergoedingen zijn we ook in staat om deskundig en 
kwalitatief goede leden te werven.  
De vergoeding van de voorzitter van de Adviescommissie Cultuur is vanaf 2008 vastgesteld op 400%. 
De commissieleden ontvangen 200%. Bij de vaststelling van dit percentage is rekening gehouden met 
de vele niet vergoede reisuren van de voorzitter en de overige niet vergoede activiteiten die de voor-
zitter en/of de commissieleden verrichten om hun adviestaak op een kwalitatief goede wijze uit te  
voeren.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Evaluatie vergoedingen commissies eind 2015 
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Financiën 
Niet van toepassing 
Budgetten bij eerdere besluitvorming geregeld. Voor CieL zie statenstuk 2013-596, Benoeming leden 
AFLO. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Bekendmaking via Provinciaal Blad en toezending aan leden CieL en Adviescommissie Cultuur. 

Bijlagen 
Geen. 
 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 20 augustus 2014 
Kenmerk: 34/3.2/2014004894 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 augustus 2014, kenmerk 
34/3.2/2014004894; 
 
gelet op het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. artikel 34, lid 4, onder a en c, van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en com-

missieleden als volgt te wijzigen: 
a. onder a. de zinsneden "de leden van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften van 

de provincie Drenthe, de Klachtencommissie Seksuele Intimidatie en de voorzitter van de Be-
stuurscommissie Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg 250%" wijzigen in  "de leden van 
de Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de provincie Drenthe en de leden van 
de Commissie Leefomgeving 250%"; 

b. onder c. de zinsnede "de leden van de Provinciale Adviescommissie Beeldende Kunst en de 
voorzitter van de Klachtencommissie Jeugdzorg 200%" vervangen door  "de leden van de Ad-
viescommissie Cultuur 200% en de voorzitter van deze commissie 400%"; 

 
II. dat de in artikel I, onder a, bedoelde wijziging ten aanzien van de Commissie Leefomgeving terug-

werkt tot 1 januari 2014 en de onder b bedoelde wijziging ten aanzien van de Adviescommissie 
Cultuur tot 1 januari 2009. 

 
 
Assen, 12 november 2014 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
wa/coll. 
 


