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Korte impressies op hoofdlijnen
De ontwikkeling van het dualisme in de Provincie Utrecht is een proces van aftasten.
Provinciale en Gedeputeerde Staten zoeken hun rollen vanuit diverse perspectieven: het
afbakenen van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende functies van PS
ten opzichte van de bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheden van GS, een meer
interactief optreden van de Staten en een helderder profiel van de Staten in de richting van de
burger. Grosso modo verloopt het zoekproces naar tevredenheid van de participanten: de
Staten hebben meer kleur gekregen, terwijl dat niet ten koste van het vermogen tot het nemen
van beslissingen is gegaan. In het zoekproces wordt gezocht naar een balans in het afbakenen
van de kaderstellende rol en de tijdsbesteding van statenleden. Ook is niet altijd helder wie
waar voor verantwoordelijk is. Het meer kleur krijgen van de Staten komt onder meer tot
uiting in de wijze van behandeling van een aantal majeure onderwerpen, zoals de
begrotingsbehandeling, het proces rond de herindeling van de MALDD-gemeenten en de
interpellatie over het streekplan. Door de agendasetting hebben PS een meer sturende rol
gekregen, hoewel de aansturing van die agendasetting nog een leerproces is. Maar
bijvoorbeeld bij de takendiscussie pakken de Staten hun rol op op een wijze die vóór de
invoering van het dualisme niet gekend was. Opvallend daarbij is dat de coalitiefracties zich
onafhankelijker ten opzichte van GS durven op te stellen, waardoor de discussie veel opener
is. Naar de burger toe zijn de Staten actiever geworden onder meer door vaker gebruik te
maken van het instrument werkbezoek. Overigens gaat het te ver om te stellen dat het
dualisme de oorzaak is van deze ontwikkelingen: de tijd is er rijp voor en het dualisme
fungeert als aanjager.

Rollen voorzitter en vice-voorzitter Staten
De voorzitter van PS concentreert zich sterk op zijn procesrol en geeft aan in die rol geen last
te hebben van de veelbeschreven spagaat. In die procesrol maakt hij er zich naar GS sterk
voor dat PS hun taken goed kunnen vervullen, waarbij hij met name aandacht geeft aan het
tijdig betrekken van de Staten in een vroege fase van de beleidsvorming. Naast inhoudelijk
sturing geven aan het proces heeft de voorzitter een rol in het vertegenwoordigen van PS als
hun voorzitter.
De vice-voorzitter vervult een trekkersrol in de ontwikkeling van het duaal opereren. Zo
bepaalt hij mede de agenda van fractievoorzittersconvent en presidium en heeft samen met de
griffier een maandelijks overleg met de commissaris van de Koningin en de secretaris-
directeur.

Verhouding fractievoorzittersconvent – presidium
Het fractievoorzittersconvent is verantwoordelijk voor de politieke voorbereiding van het
statenwerk. Het presidium doet de procesvoorbereiding. Als procesbesluiten politieke
implicaties kunnen hebben, wordt het fractievoorzittersconvent uitgenodigd. In veel
provincies en gemeenten zijn die taken in één orgaan gecombineerd. Het scheiden van
politieke voorbereiding en processturing heeft het voordeel dat het proces niet belast wordt
met politieke factoren. Bovendien zijn op deze wijze de commissievoorzitters beter in staat
hun verantwoordelijkheid te nemen. Voorstel is om de bestaande constellatie te handhaven.
In het verleden heeft de werkgroep dualisme geadviseerd de commissaris geen voorzitter te
laten zijn van het fractievoorzittersconvent. Besloten is door de Staten hem wel voorzitter te
laten zijn, maar bij de evaluatie  eens op een rij te zetten of dat de juiste keuze is geweest.
Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar blijkt er zowel in het fractievoorzittersconvent als
in het presidium voldoende ruimte te zijn voor fractie- resp. commissievoorzitters om richting
te geven aan de vergaderingen. Voorstel is het voorzitterschap van de commissaris van beide
organen te continueren.
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Vastgesteld kan worden dat het presidium inmiddels een aantal sturingsinstrumenten
ontwikkeld heeft. De basis voor de processturing is de agendasetting. Voor de lange termijn-
agendasetting is het statenwerkplan ontwikkeld, dat naast de uit het uitvoeringsplan GS
gedestilleerde lange termijnagenda een beschrijving van de door de Staten te gebruiken
instrumenten bevat. In het statenwerkplan zullen de Staten nadrukkelijker tot keuzes moeten
komen voor wat betreft de onderwerpen die ze kaderstellend willen bespreken. Voor de
middellange termijn staan centraal de termijnagenda, de lijst met toezeggingen en de
gesprekken van de commissievoorzitters met de gedeputeerden in het kader van het
statenwerkplan. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling, waarbij een kwaliteitsslag gemaakt
moet worden, die zijn doorwerking in de ambtelijke organisatie moet krijgen. De gesprekken
van de commissievoorzitters met de gedeputeerden kunnen gebruikt worden om te komen tot
de nadere prioritering van kaderstellend te bespreken onderwerpen. Sommigen vragen zich
wellicht af een dergelijk intensief contact tussen het bestuur en de volksvertegenwoordiging
past in een duaal bestel. De werkgroep dualisme is van opvatting dat deze contacten
afhankelijk van de inhoudelijke invulling ervan juist van groot belang kunnen zijn voor de
ontwikkeling van een duale praktijk. In deze gesprekken kunnen commissievoorzitter en
gedeputeerde ieder vanuit hun eigen rol komen tot een goede afstemming. Daarbij
concentreert de commissievoorzitter zich op zijn procesrol en zal hij richting gedeputeerde
overbrengen welke wensen de commissie heeft voor wat betreft de wijze waarop en de fase
waarin de commissie en de Staten bij een bepaalde ontwikkeling betrokken willen worden. De
gedeputeerde bekijkt hoe de wensen van de Staten in het proces in te passen zijn en kan met
de commissievoorzitter bespreken hoe hij zijn politieke agenda zodanig op de rol kan zetten
dat een adequate behandeling door commissie en Staten mogelijk is binnen het door hem
gewenste tijdsbestek. Voor de korte termijn loopt de mandatering van de vaststelling van de
commissieagenda’s aan de commissievoorzitters naar tevredenheid.

Werkwijze commissies en commissievoorzitters
De commissievergaderingen duren vaak (te) lang en veel commissieleden vinden het verloop
achteraf gezien niet bevredigend. Vaak wordt te zeer tot in detail gediscussieerd.  Doorgaans
blijft het een vraag en antwoordspel tussen commissieleden en gedeputeerde in plaats van een
debat tussen commissieleden. Regelmatig stellen commissieleden stukken die ter kennisname
op de agenda staan aan de orde die in de duale verhoudingen tot de bevoegdheid van GS
horen. De wijze waarop deze stukken aan de orde komen, behoeft een andere aanpak (ter
kennisname is ook echt ter kennisname; als het in voorkomende gevallen toch nodig is,
dan liever door meer contact met ambtenaren en meer schriftelijk afdoen). Ook door de
hoeveelheid en de lengte van (ambtelijke) presentaties wordt een fors beslag gelegd op de tijd
van de commissie, terwijl de toegevoegde waarde niet altijd even helder is. Het tijdsbeslag
hiervan dient beperkt te worden en presentaties zouden bij voorkeur aan het eind of buiten de
vergadering gehouden moeten worden. Het geven van presentaties zou beperkt moeten
worden tot voor de Staten nieuwe onderwerpen, die niet op dezelfde vergadering inhoudelijk
besproken worden. Een goede voorbereiding van zowel commissievoorzitter als gedeputeerde
en statenleden wordt vaak bemoeilijkt doordat tot 5 minuten voor de vergadering insprekers
zich nog kunnen melden, zelfs over onderwerpen die niet op de agenda staan. Ook de
ongewogen stemming bij besluitvorming kan tot vertekening leiden. Commissievoorzitters
spelen een belangrijke rol bij het in de hand houden van de lengte van de vergaderingen
door commissieleden te wijzen op bovengenoemde punten en door de spreektijdenregeling –
ook naar gedeputeerden - strak te hanteren, zodat fracties beter gaan prioriteren. Een training
voor voorzitters kan daarbij dienstig zijn. Maar ook de leden zelf moeten de hand in eigen
boezem steken en vooraf bedenken of en op welke wijze men in debat wil gaan. Daarnaast
kan meer zelfcorrigerend vermogen tussen de commissieleden onderling een bijdrage leveren
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aan een goed verloop van de vergaderingen. Bij de agendasetting kan door het voor aan de
agenda plaatsen van belangrijke agendapunten enige sturing gegeven worden in de
tijdsbesteding per onderwerp. Voorts verdienen de artikelen in het Reglement van Orde over
‘inspraak’ (art. 66, bij geagendeerde onderwerpen uiterlijk de werkdag voor de vergadering
aanmelden voor inspraak; onderwerpen die niet op de agenda staan moeten tenminste een
week voor de vergadering aangemeld worden en heeft de voorzitter de bevoegdheid om een
onderwerp door te schuiven) en ‘advies commissie’ (art. 69, gewogen stemverhouding)
aanpassing.

Werkwijze Provinciale Staten
De statenvergaderingen ontwikkelen zich al wat dualer dan de commissievergaderingen.
Doorgaans blijven debatten beperkt tot hoofdlijnen, waarbij de begrotingsbehandeling een
goed voorbeeld was van een vergadering waar op basis van gemaakte afspraken een debat op
hoofdlijnen plaatsvond waarover na afloop breed tevredenheid bestond. Het verder toespitsen
van de begrotingsbehandeling op hoofdlijnen is mogelijk door het omkeren van het proces:
eerst algemene beschouwingen, daarna commissiebehandeling. Een statenvergadering is
gebaat bij een goede voorbereiding. Dat betekent dat zowel andere fracties als het college de
gelegenheid moeten hebben gehad om zich in een onderwerp te kunnen verdiepen. Dat pleit
ervoor om moties alleen toe te staan bij punten die op de agenda staan (inclusief het
vragenhalfuurtje). Daar staat tegenover dat ook de actualiteit aan bod moet kunnen komen,
wat beter kan als de aanvraagtermijn voor een interpellatie verkort wordt tot drie dagen. Het
past niet in het duale systeem dat statenleden in uitvoerende organen zitting nemen. Diverse
lidmaatschappen van bijvoorbeeld besturen van recreatieschappen zouden afgebouwd moeten
worden. Het is zaak daarbij te letten op de wettelijke bepalingen, omdat in een aantal gevallen
daarin vastgelegd is dat deze functies vervuld moeten worden door leden van Provinciale
Staten. Door het veelvuldig gebruik van sterstukken worden veel zaken al afgehandeld in de
commissie. In het kader van het interessanter maken van statenvergaderingen zou voor
commissiestukken naast de categorieën ‘advies’ en ‘ter kennisname’ een categorie ‘ter
voorbereiding Staten’ ingevoerd kunnen worden. Over deze stukken vindt dan in de
commissie alleen een informatieve gedachtewisseling plaats, waarna in de Staten het echte
debat volgt.

In toenemende mate vormt het tijdsbeslag van het statenwerk voor statenleden een probleem:
naast een gewone baan vormt het statenwerk een forse last. Het heeft te maken met de nieuwe
werkwijze van de Staten met meer werkbezoeken en een meer pro-actieve houding. Voor een
deel heeft het te maken met het feit dat statenleden het nieuwe wel doen, maar het oude niet
kunnen laten: dat is met name zichtbaar bij het in de commissie willen behandelen van
stukken ter kennisname, waarvan de bevoegdheid in het dualisme nadrukkelijk bij GS ligt.
Vooral voor de vice-voorzitter van de Staten en de commissievoorzitters is echter sprake van
een onmiskenbaar substantieel grotere werklast. De procesrollen die zij nu vervullen zijn
wezenlijk anders en tijdrovender dan het technisch voorzitten van commissies waar in de
vorige periode mee geëxperimenteerd werd.

Functioneren Griffie
Als spiegel van de ontwikkeling van de Staten is de griffie volop in ontwikkeling. De keuze
van de Utrechtse Staten voor een kleine griffie met hoge kwalitatieve potenties is een goede
gebleken. In het begin was er een aantal groeistuipen (bijvoorbeeld de afhandeling van de
verslagen), maar die zijn inmiddels overwonnen. Wel blijft het fenomeen persberichten een
ingewikkeld punt: als een persbericht naar aanleiding van een statenvergadering ontdaan
wordt van zijn politieke inkleuring, is het voor de pers niet interessant. Maar met die
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inkleuring kan de objectiviteit van de griffie in het gedrang komen. Hier dient een
verbeterslag te worden gemaakt. De griffie biedt een gedegen ondersteuning, snel en met
zowel gevoel voor het politieke als kijk op het proces. Door de uitbesteding van de
commissieverslagen (zie de takendiscussie) is er wellicht sprake van enige ruimte. Daar staat
tegenover dat de Staten in toenemende mate ondersteuning vragen bij het organiseren van
werkbezoeken en conferenties. Daarom is in deze fase van het ontwikkelproces niet goed in te
schatten hoe de werkdruk bij de griffie zich de komende periode zal ontwikkelen. Gezien de
tendens van een steeds toenemend beroep op de griffie om zaken te organiseren is het
van belang deze ontwikkeling nauwlettend te volgen, om te voorkomen dat de belasting
van de griffie te groot wordt. De werkgroep dualisme pleit ervoor de taken- en
efficiencydiscussie voor wat betreft de griffie volgend jaar bij de voorjaarsnota te voeren als
het Statenwerkplan geëvalueerd wordt.

Verhouding PS/Griffie – GS-apparaat
Er bestaat een goede werkverhouding tussen de griffie en het GS-apparaat. Om de sturing van
het proces door het presidium mogelijk te maken, wordt er afgestemd hoe de termijnagenda
en de voortgang van moties en toezeggingen bewaakt wordt. In de regelmatige contacten
tussen griffie en GS-apparaat wordt veel aandacht besteed aan het voldoende tijd inruimen
voor de Staten in majeure processen. Daarnaast zou aandacht besteed moeten worden aan het
dualer schrijven van nota’s. Met name zou de oplegnota zodanig moeten zijn, dat bij elk
commissie- resp. statenstuk helder wordt gemaakt wat de plaats van het voorstel is in de
beleidscyclus en wat de rol van GS en PS met betrekking tot het voorgelegde onderwerp is.

Ambtelijke bijstand
Met enige regelmaat zijn er vragen om informatie geweest. Van verzoeken om ambtelijke
bijstand , waarbij inschakeling van het GS-apparaat nodig is, is nog geen sprake geweest. Er
is discussie over de in de verordening opgenomen geheimhoudingsplicht. Nadere actie zal
ondernomen worden zodra het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met
helderheid komt.

Informatieplicht GS
Tot op heden verloopt de informatievoorziening van GS aan PS goed. Er is geen behoefte
deze nader te stroomlijnen door het opstellen van een protocol of convenant.

Rekenkamer
Gezien de landelijke ontwikkeling ziet het er naar uit dat er een landsdelige rekenkamer komt.
De subcommissie voor de jaarrekening heeft initiatieven ondernomen om tot een zo groot
mogelijke dekking te komen. Na overleg met de andere provincies wordt de optie van een
Randstadrekenkamer nu verder uitgewerkt. De subcommissie denkt daarnaast na over de
nadere invulling van de rekenkamer en een eventuele beleidsauditfunctie.

Diversen
De 30 aanbevelingen van de werkgroep dualisme zijn ofwel uitgewerkt ofwel later aangepast.
Dit is met uitzondering van de aanbeveling om te komen tot een provinciale ombudsman. Op
dat punt is wel de visie van het college van GS gevraagd: is het zinvol om te komen tot een
provinciale ombudsman, of zou aansluiten bij de nationale ombudsman de voorkeur
verdienen? Van het burgerinitiatief is tot op heden geen gebruik gemaakt. Wel zijn er de
laatste tijd ontwikkelingen van een groep bewoners uit Maartensdijk die overwegen het
resultaat van de gemeentelijke herindeling aldaar ter discussie te stellen. Bezien dient te
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worden hoe met dit instrument verder moet worden omgegaan en of op enigerlei wijze het
gebruikmaken van het instrument gestimuleerd moet worden.

Conclusies
1. de ontwikkeling van het dualisme is een zoekproces, tot dusverre gaat die

ontwikkeling in de goede richting;
2. met name de kaderstellende rol dient verder afgebakend te worden;
3. door een onafhankelijkere opstelling van de Staten ten opzichte van GS is de

discussie in de Staten opener;
4. door het vaker organiseren van werkbezoeken zijn de Staten actiever geworden naar

de burger toe;
5. de rollen van voorzitter en vice-voorzitter hebben zich redelijk uitgekristalliseerd en

hebben zich hoofdzakelijk ontwikkeld in de richting van processturing;
6. de agendasetting is het belangrijkste sturingsinstrument van het presidium;
7. in de commissievergaderingen moet de duale praktijk beter gestalte krijgen;
8. het tijdsbeslag voor statenleden groeit: met name voor vice-voorzitter en

commissievoorzitters is er sprake van een substantieel hogere werklast;
9. de werkverhouding tussen griffie en GS-apparaat is goed;
10. er vindt regelmatige afstemming plaats over termijnagenda en de voortgang van

moties en toezeggingen;
11. aanpassing van de verordening algemene bijstand zal pas plaatsvinden als het

ministerie van BZK met nadere uitspraken komt over de geheimhoudingsplicht;
12. er is geen behoefte een protocol of convenant af te sluiten inzake de informatieplicht

GS;
13. de subcommissie voor de jaarrekening werkt met Flevoland, Noord- en Zuid-

Holland een rekenkamer op randstadniveau verder uit;
14. nadere visie van GS over de ombudsman wordt afgewacht.

No. Aanbevelingen Actie
15. Handhaven van het onderscheid tussen een

fractievoorzittersconvent met een politieke rol en een presidium
met een procesrol

Geen

16. De commissaris van de Koningin blijft voorzitter van het
fractievoorzittersconvent en het presidium

Geen

17. De spreektijdenregeling moet strak gehanteerd worden Commissie-
voorzitters en
cvdK

18. Het geven van presentaties wordt beperkt tot nieuwe
onderwerpen, waarvan de behandeling niet in dezelfde
vergadering plaatsvindt

Richtlijnen
verspreid in
organisatie

19. Presentaties worden aan het eind van of buiten de vergadering
gehouden

Zie 18

20. In de volgorde van de agendapunten worden belangrijke
onderwerpen vooraan geplaatst teneinde daarmee enige sturing
te geven aan de tijdsbesteding per onderwerp

Commissie-
voorzitters,
presidium

21. Er wordt een training voor commissievoorzitters georganiseerd Griffie, juni
22. Het inspreekrecht bij commissievergaderingen wordt zodanig

aangepast dat statenleden adequaat kunnen reageren
RvO, april

23. Bij de vaststelling van het commissieadvies wordt altijd gewerkt
met gewogen stemmen

RvO, april
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24. Het begrotingsbehandelingsproces wordt omgekeerd, zodat eerst
de algemene beschouwingen worden gehouden en pas daarna de
commissiebehandeling

Vergader-
schema
aanpassen,
april

25. De regels met betrekking tot moties worden aangepast RvO, april
26. De regels met betrekking tot interpellaties worden aangepast RvO, april
27. Bezien wordt of bestuurslidmaatschappen PS-leden in

uitvoeringsorganen beëindigd kunnen worden
Juridisch
advies, juni

28. Er wordt selectiever omgegaan met sterstukken en een categorie
‘ter voorbereiding Staten’ wordt toegevoegd aan het
behandelvoorstel voor commissies teneinde het debat meer in de
Staten te voeren

Nieuw format,
mei

29. Er dient een verbeterslag gemaakt te worden ten aanzien van de
persberichten naar aanleiding van PS-vergaderingen

Griffie, mei

30. De taken- en efficiencydiscussie voor wat betreft de griffie wordt
gevoerd bij de evaluatie van het statenwerkplan bij de
behandeling van de voorjaarsnota in 2005

Voorjaars-
nota, mei/ juni
2005

31. Er wordt aandacht besteed aan het dualer schrijven van nota’s Nieuw format,
mei

32. Er wordt bezien hoe verder om te gaan met het burgerinitiatief Ervaringen
Maartensdijk
gebruiken


