AGENDASETTING

PROVINCIALE STATEN
Om de agendasetting van Provinciale Staten in kaart te
brengen en verbeteren, zijn 32 Statenleden en griffiers
geïnterviewd. Daarnaast zijn alle formele instrumenten (bijv.
moties) gemeten in negen provincies tussen 2019-2022.

TOTAAL AANTAL INGEDIENDE MOTIES, AMENDEMENTEN EN
VRAGEN PER PROVINCIE TUSSEN 1 JAN 2019 - 15 FEB 2022
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Er zijn grote verschillen tussen provincies. Zo gebruiken Statenleden in
Friesland en Noord-Brabant bijna drie keer zo vaak moties als hun
collega's in Zeeland en Flevoland.
Dit lijkt een cultuurverschil te zijn. In sommige provincies ligt
besluitvorming al eerder vast door de agendacommissie of in
commissievergaderingen. In andere provincies wordt besluitvorming
eerder 'geforceerd' via moties, vragen en amendementen. Waar deze
verschillen verder precies vandaan komen, is een suggestie voor verder
onderzoek.
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Aangenomen moties en
amendementen totaal

69,3% van alle moties,
amendementen en vragen
wordt ingediend door
oppositiepartijen.

Slechts 20,3% van alle moties
en amendementen wordt
aangenomen. 79,7% wordt
verworpen, ingetrokken of
aangehouden.
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Het percentage aangenomen
moties en amendementen is
nog lager als deze alleen van
oppositiepartijen worden
meegenomen: 18,6%.
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Dit onderzoek is uitgevoerd voor Statenlidnu door vijf studenten van Tilburg University in het kader van
hun bachelor bestuurskunde.
*Met inachtneming van gewisselde colleges gedurende Statenperiode 2019-2023
**2019: Zwarte gedeelte is vóór de vorming van een nieuw college, grijs is daarna. 2022 van 1 jan tot 15 feb.

AGENDASETTING PROVINCIALE STATEN

AANBEVELINGEN
Uit het onderzoek volgen de volgende aanbevelingen. Voor
een volledige uitleg, zie de samenvatting en het complete
advies.

LESS IS MORE
Statenleden gaven aan behoefte te hebben aan kortere
beleidsstukken met samenvattingen om zo sneller tot de kern
te komen en efficiënter te werken.

MORE IS LESS
Er is echter ook een flinke informatiebehoefte. Zorg voor een
actievere informatiehouding vanuit GS, zodat er meer
inspraak is vanuit PS met minder tijdsbesteding achteraf.

INVESTEER IN DE VÓÓRKANT VAN BESLUITVORMING
Door te investeren in de voorkant van de besluitvorming, is de
verwachting dat er aan de achterkant van de besluitvorming
(tijdens de Statenvergadering) minder tijd nodig is om
Statenvergaderingen te voltooien en meer inspraak mogelijk
is.

BESPREEKBARE
VERGADERCULTUUR
Statenleden proberen hun
provincie allemaal het beste te
dienen. Probeer de vergader- en
bestuurscultuur dan ook zo in te
richten. Maak als Provinciale
Staten regelmatig afspraken over
het reglement van orde en de
manier waarop wordt vergaderd.

UNIFORM BELEID IN
ONDERSTEUNING
De ondersteuning van de fracties
in de vorm van medewerkers of
burgerstatenleden, is in iedere
provincie anders geregeld. Een
meer uniform beleid omtrent
fractieondersteuning zou een
oplossing kunnen zijn om
werkdruk te verlagen, kennis en
ervaring te vergroten en de
doorlooptijd te verhogen.

HOGERE VERGOEDING
Bijna unaniem zijn Statenleden het eens over een hogere vergoeding. Ze
zijn het er echter ook over eens dat dit geen knelpunten oplost. Een
hogere vergoeding op zichzelf heeft dus geen verwacht effect op de
agendasetting van Statenleden, maar alleen als dit meer tijd oplevert
voor hun statenwerk.

STATENAGENDA

DOORLOOPTIJD EN
KENNIS

Statenleden beter waar ze aan toe
zijn en kunnen zij beter hun
momenten kiezen op de provinciale
agenda te bepalen met een eigen
agenda. Zeker voor beginnende
Statenleden zal het een houvast
bieden, is de verwachting. Hierbij
moet wel de ruimte blijven voor ad
hoc agendasetting.

Veel Statenleden geven aan weinig
kennis en ervaring te hebben toen
zij aan hun Statenperiode
begonnen. Zorg enerzijds dat de
doorlooptijd wordt verhoogd en
politieke geheugen zo bewaard
blijft binnen fracties. Zet anderzijds
meer in op scholing voor
Statenleden.

LEER VAN ELKAAR
Iedere provincie is uniek. Dat heeft zijn charmes, maar dat betekent
ook dat er van elkaar ontzettend veel te leren valt. Gebruik
samenwerkingsverbanden, overkoepelende verenigingen en andere
provincies om te kijken hoe anderen het doen.
Dit onderzoek is uitgevoerd voor Statenlidnu door vijf studenten van Tilburg
University in het kader van hun bachelor bestuurskunde.

