
Verzoek om interpellatie conform artikel 46 van het Reglement van Orde voor de 
vergadering van Provinciale Staten van 19 mei 2008.  
 
In de Statenvergadering dd. 31 maart werd unaniem een motie aangenomen waarin het college 
van GS werd verzocht “te komen met een voorstel op welke wijze PS betrokken blijven bij de keuze 
van projecten, zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda.” (motie bijgevoegd) Het College 
reageerde hierop per brief dd. woensdag 14 mei. De brief houdt niet meer dan een herhaling in van 
het al eerder bekende standpunt van het College. Geen voorstel zoals waar om gevraagd was. Dit 
is reden om deze interpellatie aan te vragen aangezien het antwoord van het College direct raakt 
aan de positie van de Staten. 
 
De aanleiding voor de motie was het al bekende standpunt van het College dat de Staten de kaders 
zouden mogen formuleren waarbij het College dan bepaalt of projecten uit de 
Samenwerkingsagenda hiervoor in aanmerking komen. Achteraf legt het College verantwoording af 
over het gevoerde beleid en de Staten spreken zich niet uit over de keuze van de opgevoerde  
projecten, dat is het voorrecht van het College. Dit naar mening van het College. 
 
Al vanaf december 2007 zijn de Staten in discussie met het College om hun positie in het proces 
van de Samenwerkingsagenda helder te krijgen. Kern van het debat met het College is of en de 
mate waarin, de Staten zich kunnen uitspreken over de lijst van projecten die de 
Samenwerkingsagenda uitmaakt. Dat projecten moeten vallen binnen vastgestelde beleidskaders, 
is geen discussiepunt, wel of de Staten uitspraken kunnen doen over welke projecten opgenomen 
kunnen worden in de Samenwerkingsagenda. Hierbij speelt ook een rol dat van de beleidskaders 
geen enkele selectieve werking meer uitgaat gezien de veelheid ervan, tegen de veertig, en dus 
hierin ook geen sturende functie meer is gelegen. 
 
In het debat op 31 maart tijdens de interpellatie herhaalde het College zijn bekende standpunt. 
Hierna werd de motie aangenomen waarmee de Staten zich uitspraken dat zij directer betrokken 
wensen te worden bij de samenstelling van de Samenwerkingsagenda dan het College hen tot dan 
toe toebedeelde. De Staten spraken met de aanname van de motie uit dat zij op enigerlei wijze 
betrokken wensen te worden bij de keuze van projecten die deel uitmaken van de 
Samenwerkingsagenda en verzochten het College om hiervoor met een voorstel te komen. Dit met 
kennis van de overige overwegingen en de argumentatie van het College. Zoals de considerans ook 
meldt: “dat het bestaan van beleidskaders op zich de politieke verantwoordelijkheid van de Staten 
ten aanzien van de Samenwerkingsagenda niet wegneemt.” 

De reactie van het College die wij nu gekregen hebben, roept vooral associatie op met de bekende 
uitspraak van Van Kooten en De Bie “Hou je erbuiten Kok”. Men heeft alleen het eigen standpunt 
herhaald en sfeerloos kan ook genoemd worden dat de reactie op de motie slechts ter kennisgeving 
aan de Staten wordt aangeboden. Derhalve kan niet anders dan geconstateerd worden dat het 
College geen uitvoering heeft gegeven aan de aangenomen motie, deze kennelijk ook niet serieus 
neemt en waarmee het dan ook onvermijdelijk de politieke primaat van de Staten ter discussie 
stelt. Het politieke primaat dat bepaalt o.a. dat het aan de Staten zelf is om in het kader van de 
eigen kaderstellende rol vast te stellen of en welke  betrokkenheid zij wensen bij de samenstelling 
van de Samenwerkingsagenda. 
 
Dat het technisch allemaal niet zo ingewikkeld is, men kan denken dat projecten boven een 
bepaald bedrag in de Staten komen of bespreking per jaarsnede, is op dit moment ondergeschikt. 
Centraal staat dat het College geen uitvoering heeft gegeven aan de aangenomen motie en ook de 
indruk wekt hier geen enkele interesse in te hebben omdat men slechts de eigen, al lang bekende 
opvatting herhaald. Dat kan voor het moment maar tot één vraag leiden: 
 
Is het College bereid alsnog te komen met een voorstel zoals door de Staten is verzocht 
per motie op 31 maart? 
 
Bas Nugteren 
GroenLinks 
 

Motie 2, dd. 31 maart 2008 
Motie mbt. projecten Samenwerkingsagenda 
 



Provinciale Staten bijeen op 31 maart 2008 bij de bespreking naar aanleiding van vragen over de 
‘Samenwerkingskrant’ van het College van GS die zal verschijnen op 1 april, 
 

Constaterende 
dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de mate van betrokkenheid van Provinciale Staten bij de 
uitvoering van de Samenwerkingsagenda, 
 

Overwegende voorts dat het bestaan van beleidskaders op zich de politieke verantwoordelijkheid 
van de Staten ten aanzien van de Samenwerkingsprojecten niet wegneemt, 
 

Verzoeken het college voor de zomer te komen met een voorstel op welke wijze de Staten 
betrokken blijven bij de keuze van projecten zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda, 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 


