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Leeswijzer 

In dit onderzoeksplan beschrijven we de opzet van het onderzoek naar schriftelijke 
vragen van PS. Het plan is opgesteld aan de hand van deskresearch.  
 
In het eerste hoofdstuk komt de aanleiding en de focus van het onderzoek aan de orde. 
In het tweede hoofdstuk is de concrete invulling van het onderzoek inzichtelijk gemaakt.  
 
In bijlage 1 en 2 is achtergrondinformatie over schriftelijke statenvragen in Gelderland 
en Overijssel beschreven. De geraadpleegde bronnen voor dit onderzoeksplan vindt u in 
bijlage 3.  
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1 Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk beschrijven we de aanleiding voor en focus van het onderzoek 
naar het schriftelijke vragenrecht van Provinciale Staten.  

1.1 Aanleiding 

De Provinciale Staten hebben - ten behoeve van hun volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol - diverse rechten, zoals het recht op ambtelijke 
bijstand en fractieondersteuning, het enquêterecht, het recht van initiatief, het recht 
van amendement, het recht van interpellatie en het vragenrecht. Naar dit laatste recht 
wil de Rekenkamer onderzoek doen.  
 
Het onderzoeksonderwerp Statenvragen is aan bod gekomen in enkele 
fractiegesprekken, waar verschillende reacties over de inzet en werking van dit 
instrument gegeven werden. Daarom wil de Rekenkamer hier meer inzicht in bieden.  
 
In het bijzonder wil de Rekenkamer zich in haar onderzoek richten op de schriftelijke 
vragen die Provinciale Statenleden stellen aan Gedeputeerde Staten of de Commissaris 
van de Koningin. Het goed functioneren van het instrument vragenrecht is belangrijk in 
het kader van de controlerende taak van Provinciale Staten.  
 
Het vragenrecht is bij uitstek een onderwerp waar de politieke dynamiek tussen 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten speelt. De Rekenkamer meent dat haar 
onafhankelijke positie haar extra geschikt maakt hier een onderzoek naar uit te voeren.  
 
De Rekenkamer denkt dat het onderwerp Statenvragen (proportioneel met het 
onderliggende vraagstuk) geschikt is voor een onderzoek met beperkte omvang en veel 
snelheid. Daarom pakt de Rekenkamer dit onderwerp op als een quick scan. In dit 
onderzoeksplan leest u hoe we deze quick scan willen aanpakken.   
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1.2 Focus van het onderzoek 

Deze verkenning gaat over het recht van Statenleden om schriftelijke vragen te stellen. 
Dit recht is vastgelegd in artikel 151, lid 1 van de Provinciewet:  
 

 

Provinciale Staten moeten volgens artikel 16 van de Provinciewet een Reglement van 
Orde voor hun vergaderingen en werkzaamheden vaststellen. Hierin is onder meer 
informatie opgenomen over de rechten van Statenleden, waaronder het vragenrecht.  
In onderstaande kaders zijn de artikelen over de schriftelijke vragen uit de Reglementen 
van Orde van Provinciale Staten Gelderland1 en Overijssel2 weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Verkregen van http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelderland/101292.html 
2 Verkregen van http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/reglement_van_orde_vergadering_ps_2011 
 

 

Provinciewet, artikel 151, lid 1    

Een lid van de Provinciale Staten kan Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de 

Koningin mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

Reglement van orde Provinciale Staten Gelderland, artikel 42  
Schriftelijke vragen 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 

toelichting worden voorzien. 
2. De vragen worden bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 

spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van Provinciale Staten en van 
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin worden gebracht. 

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 
dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Het antwoord wordt ter kennis van 
de leden van Provinciale Staten gebracht. 

4. Indien beantwoording niet binnen de termijn kan plaatsvinden, stellen Gedeputeerde 
Staten of de Commissaris van de Koningin de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal 
plaatsvinden. Een afschrift van het bericht wordt ter kennis van de leden van Provinciale 
Staten gebracht. 

5. De vragen en antwoorden worden opgenomen in de lijst van ingekomen stukken als 
bedoeld in artikel 21. 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelderland/101292.html
http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/reglement_van_orde_vergadering_ps_2011
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In bijlage 1 en 2 is meer achtergrondinformatie opgenomen over schriftelijke vragen van 
Provinciale Staten van Gelderland respectievelijk Overijssel.  
 
Kern van het proces rondom Statenvragen is het indienen van de vraag zelf en het 
antwoord dat gegeven wordt. Echter, het proces is breder: er gebeurt ook wat voordat 
de vraag ingediend wordt (er is een aanleiding/reden voor het indienen van de vraag en 
er vindt een afweging plaats of een Statenvraag het geëigende instrument is) en nadat 
het antwoord gegeven is (reflectie en reactie van het Statenlid op het gegeven 
antwoord). Dit proces wordt geschetst in figuur 1. Het onderzoek van de Rekenkamer 
richt zich op dit hele proces en dus niet alleen op het middenstuk.  
 
Figuur 1. Proces rondom Statenvragen  

 

 

Voordat de 
vraag ingediend 

wordt: 
aanleiding en 

afweging 

De vraag wordt 
ingediend 

Het antwoord 
wordt gegeven 

Nadat het 
antwoord 

gegeven is: 
reflectie en 

reactie 

Reglement van Orde Provinciale Staten van Overijssel, artikel 59 
Schriftelijke vragen 
1.   Een Statenlid kan aan de Commissaris van de Koningin of aan Gedeputeerde Staten 

schriftelijk vragen stellen. 
2.   De vragen worden bij de voorzitter ingediend. De voorzitter draagt er zorg voor dat de 

vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van Provinciale Staten worden gebracht. 
3.   Schriftelijke beantwoording vindt plaats binnen vier weken nadat de vragen zijn 

binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen de termijn kan plaatsvinden, stellen 
de Commissaris van de Koningin of Gedeputeerde Staten de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen 
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4.   De voorzitter of Gedeputeerde Staten zenden de antwoorden tegelijkertijd toe 

Provinciale Staten. 
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2 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van het onderzoek. Daarbij komen 
achtereenvolgens de doel- en vraagstelling, afbakening, normenkader, methodiek en 
stakeholders aan de orde. In de laatste paragraaf hebben we de planning van het 
onderzoek weergegeven. 
 

2.1 Doel- en vraagstelling 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is: 

 
 
Vraagstelling 
In figuur 1 in paragraaf 1.2 is het proces rondom Statenvragen weergegeven. Hierbij 
werd onderscheid gemaakt in vier fasen:  

1. Voorafgaand aan het indienen van de Statenvraag: aanleiding en afweging 
2. Het indienen van de Statenvraag 
3. Het geven van het antwoord 
4. Na afloop van het gegeven antwoord: reflectie en reactie  

De onderzoeksvragen die de Rekenkamer in haar onderzoek wil beantwoorden zijn in 
figuur 2 gesorteerd rondom deze vier fasen.  
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Provinciale Staten inzicht bieden in de werking van het schriftelijke vragenrecht in 
het kader van controlerende rol richting Gedeputeerde Staten en waar mogelijk 
verbeterpunten aandragen om de effectiviteit van het instrument te vergroten. 
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Figuur 2. De onderzoeksvragen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.2 Afbakening 

Het onderzoek wordt als volgt afgebakend: 

 Het onderzoek richt zich op schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van 
Orde voor Provinciale Staten van Gelderland danwel schriftelijke vragen ex artikel 
59 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Overijssel. Mondelinge 

1. In hoeverre is er sprake van een aanleiding of reden voor het indienen van 
Statenvragen?  

2. In hoeverre is er sprake van een afweging om te kiezen voor het indienen van 
Statenvragen?  

 

Voordat de vraag gesteld 

wordt: aanleiding en afweging 

3.    Wat zijn de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van (leden 
van) Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de 
Koningin en de griffie bij het proces van schriftelijke vragen?  

4a.  Hoeveel schriftelijke vragen hebben de (leden van) Provinciale Staten van 
Gelderland en Overijssel ingediend van maart 2011 tot en met september 
2012? 

4b. Hoe is de verdeling van ingediende Statenvragen over de verschillende 
politieke partijen?  

4c.  Wat is de aard van de ingediende Statenvragen?  
4d.  Op welke beleidsterreinen hebben de ingediende Statenvragen betrekking? 
5.  Hoe waren de ingediende Statenvragen geformuleerd?  
6. In hoeverre is bij de ingediende Statenvragen de aanleiding of reden voor 

het indienen van de vragen beschreven?  

   Vraag 

7. Is er antwoord gegeven op de ingediende Statenvragen?  
8. Wat is de aard van de gegeven antwoorden op de ingediende Statenvragen?  
9. In hoeverre zijn de ingediende Statenvragen binnen de daarvoor gestelde 

termijn beantwoord?  
 

  

      Antwoord 

10. In hoeverre is de informatiebehoefte van de Statenleden vervuld met de 
gegeven antwoorden op de ingediende Statenvragen?  

11. In hoeverre zijn de Statenleden tevreden over het proces van de 
beantwoording van de ingediende Statenvragen?  

12. In hoeverre leidt het proces van het schriftelijke vragen tot vervolgacties bij 
Provinciale Staten danwel Gedeputeerde Staten? 

 
 

  

Nadat het antwoord gegeven is: 

reflectie en reactie 
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vragen en andersoortige (‘overige’) vragen worden niet in het onderzoek 
meegenomen. 

 Het onderzoek kijkt terug op de periode maart 2011 tot en met september 2012. Er 
is gekozen voor maart 2011 als start van de onderzoeksperiode, omdat er toen 
provinciale Statenverkiezingen zijn geweest en er nieuwe Staten zijn begonnen. Er 
is gekozen voor september 2012 als einde van de onderzoeksperiode, omdat - gelet 
op de termijn die voor beantwoording van Statenvragen staat - het antwoord op de 
ingediende vragen in deze periode gegeven zou moeten zijn als de Rekenkamer met 
haar ‘onderzoeksweek’ (week van 19 november 2012) begint.  

 In het onderzoek wordt niet gekeken naar kostenefficiëntie. Voor zowel Gelderland 
en Overijssel is al eerder een inventarisatie gedaan naar de kosten van de 
beantwoording van Statenvragen (zie bijlage 1 en 2).  

2.3 Normenkader 

In onderstaande figuur is het normenkader weergegeven. De normen zijn wederom 
gesorteerd naar de eerder genoemde fasen.  
 

Figuur 3. Het normenkader 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

• Er is sprake van een duidelijke aanleiding of reden voor het indienen van 
Statenvragen.  

• Er is sprake van een expliciete afweging voor het indienen van Statenvragen. 

 

Voordat de vraag gesteld 

wordt: aanleiding en afweging 

• Bij Statenvragen is de aanleiding van of reden voor het indienen van de 
Statenvragen beschreven.  

• De Statenvragen zijn kort en duidelijk geformuleerd.  
• De Statenvragen zijn verspreid onder alle Statenleden.  
 

  

         Vraag 

• De ingediende Statenvragen worden binnen de daarvoor gestelde termijn 
beantwoord. (Gelderland: 30 dagen en Overijssel: 4 weken) 

• De antwoorden op de ingediende Statenvragen zijn verspreid onder alle 
Statenleden.  

 

  

      Antwoord 

• Met de antwoorden op ingediende Statenvragen wordt de informatie-
behoefte van Statenleden vervuld.  

• Statenleden zijn tevreden over het proces van de beantwoording van de 
ingediende Statenvragen.  

 

Nadat het antwoord gegeven is: 

reflectie en reactie 
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In onderstaande tabel is de aard van de normen en de bron van de norm weergegeven.  

 
Tabel 1 Aard en bron van de normen 

Norm Aard norm Bron norm 
• Er is sprake van een duidelijke aanleiding of 

reden voor het indienen van Statenvragen.  
Kwalitatief Rekenkamer Oost Nederland 

• Er is sprake van een expliciete afweging voor 
het indienen van Statenvragen. 

Kwalitatief Rekenkamer Oost Nederland 

• Bij Statenvragen is de aanleiding van of 
reden voor het indienen van de 
Statenvragen beschreven.  

Kwantitatief Rekenkamer Oost Nederland 

• De Statenvragen zijn kort en duidelijk 
geformuleerd.  

Kwalitatief Reglement van Orde PS Gelderland, 

artikel 42, lid 1 (norm wordt 

overgenomen voor Overijssel) 

• De Statenvragen zijn verspreid onder alle 
Statenleden.  

Kwantitatief Reglement van Orde PS Gelderland, 

artikel 42, lid 2 en Reglement van Orde 

PS Overijssel, artikel 59, lid 2 

• De ingediende Statenvragen worden 
binnen de daarvoor gestelde termijn 
beantwoord. (Gelderland: 30 dagen en 
Overijssel: 4 weken) 

Kwantitatief Reglement van Orde PS Gelderland, 

artikel 42, lid 3 en Reglement van Orde 

PS Overijssel, artikel 59, lid 3 

• De antwoorden op de ingediende 
Statenvragen zijn verspreid onder alle 
Statenleden.  

Kwantitatief Reglement van Orde PS Gelderland, 

artikel 42, lid 4 en Reglement van Orde 

PS Overijssel, artikel 59, lid 4 

• Met de antwoorden op ingediende 
Statenvragen wordt de informatie-
behoefte van Statenleden vervuld.  

Kwalitatief Rekenkamer Oost Nederland 

• Statenleden zijn tevreden over het proces 
van de beantwoording van de ingediende 
Statenvragen.  

Kwalitatief Rekenkamer Oost Nederland 

2.4 Onderzoeksmethodiek 

Interviews (vraag 3) 
Er worden algemene interviews gehouden met de griffies van Gelderland en Overijssel. 
Zo kan informatie verkregen worden over de procedure rondom en de 
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokkenen bij schriftelijke 
Statenvragen. 
 
Bureau onderzoek (vraag 4, 6, 7, 8 en 9) 
Ten behoeve van dit onderzoeksplan zijn relevante documenten bestudeerd, hierbij kan 
gedacht worden aan de Reglementen van Orde van de Provinciale Staten van Gelderland 
en Overijssel. 
  
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het verzamelen en analyseren van de 
ingediende vragen en gegeven antwoorden in de periode maart 2011 - september 2012.  
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Casestudy met interviews (vraag 1, 2, 5 en 10, 11, 12) 
Voor het onderzoek worden per provincie 10 cases/Statenvragen geselecteerd waar 
dieper op wordt ingegaan. De Statenleden die betreffende vragen hebben ingediend 
worden geïnterviewd. Dit is met name om meer te weten te komen over de voorkant 
(aanleiding en afweging) en achterkant (reflectie en reactie) van het proces rondom 
Statenvragen. Ook willen we een telefonisch spreken met de ambtenaren die betrokken 
waren bij de beantwoording van de vraag, om te weten te komen of de vraag voor hen 
duidelijk was. 
 
Bij de selectie van cases wordt er op gelet dat de vragen verspreid zijn over de 
onderzoeksperiode, van verschillende politieke partijen zijn en over verschillende 
onderwerpen gaan. De casestudy geeft - door het beperkte aantal statenvragen dat 
bekeken wordt - niet een algemeen dekkend beeld/is niet representatief voor alle 
Statenvragen, maar wij denken dat denken dat het wel een waardevolle aanvulling kan 
geven of als illustratie kan dienen.  
 
De fracties partijen die geen Statenvragen ingediend hebben of wiens Statenvragen niet 
binnen de casestudy vallen, worden telefonisch benaderd voor een gesprek over de 
inzet en werking van het instrument Statenvragen.  

2.5 Stakeholders 

In de provinciewet (artikel 151, lid 1) worden drie stakeholders genoemd die betrokken 
zijn bij het vragenrecht:  

 Provinciale Staten;  

 Gedeputeerde Staten en de  

 Commissaris van de Koningin.  
Daarnaast is de griffie betrokken als ambtelijke ondersteuning van de Provinciale Staten. 
En is de ambtelijke organisatie, waar zij wordt ingezet in voorbereiding op de 
beantwoording van schriftelijke vragen, betrokken.  

 

Onderdeel van het onderzoek is het omschrijven van de verantwoordelijkheden, taken 
en bevoegdheden van de diverse stakeholders.  

2.6 Betrokkenheid PS 

Statenleden zijn en worden op diverse manieren bij het onderzoek betrokken: 

 Het onderzoeksonderwerp Statenvragen is aan bod gekomen in enkele 
fractiegesprekken, waar verschillende reacties over de inzet en werking van dit 
instrument gegeven werden. Dit vormde een aanleiding om het onderwerp 
Statenvragen op te pakken.  

 Statenleden krijgen de mogelijkheid om hun vragen, opmerkingen, aanvullingen op 
het onderzoeksplan aan ons kenbaar te maken.  
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 In het kader van de casestudy willen we Statenleden interviewen die schriftelijke 
vragen hebben ingediend. Ook fracties die geen Statenvragen ingediend hebben of 
wiens Statenvragen niet binnen de casestudy vallen worden voor enkele vragen 
benaderd.  

2.7 Planning 

De Rekenkamer pakt het onderwerp Statenvragen op als een quick scan met een korte 
onderzoeksperiode. In tabel 2 is de planning van het onderzoek opgenomen. 
 

Tabel 2 Planning onderzoek Statenvragen 

Onderzoeksfase Planning 

Oriëntatie & vooronderzoek Oktober/november 2012 

Onderzoeksplan  November 2012 

Uitvoering  November 2012 (met name week 47: ‘de onderzoeksweek’ ) 

Rapportage November/december 2012 

Ambtelijk hoor- en wederhoor December 2012 

Afronding/publicatie Publicatiedatum is mede afhankelijk van het overleg met de 
provinciesecretaris om de periode voor ambtelijke hoor- en 
wederhoor te verkorten. 
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Bijlage 1: 
Artikel 42 vragen bij provincie Gelderland 

Artikel 42 vragen 
In Gelderland heeft artikel 42 van het Reglement van Orde betrekking op de schriftelijke 
vragen van Statenleden. In onderstaand kader is de volledige tekst van artikel 423 
weergegeven:  

 
 

Specifieke afspraken rondom schriftelijke vragen 
In een inventariserend onderzoek van provincie Zuid-Holland naar afspraken rondom 
het gebruik van schriftelijke vragen komt naar voren dat in Gelderland geen specifieke 
afspraken en/of geen specifieke criteria zijn opgesteld. 
 
Echter, in het Reglement van Orde staat expliciet genoemd dat vragen ‘kort en duidelijk’ 
geformuleerd dienen te worden (zie kader hierboven).  
 
Aantal artikel 42 vragen 
De griffie van provincie Gelderland neemt in haar jaarverslag onder andere informatie 
op over het aantal schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO. In tabel 3 is het aantal artikel 42 
vragen voor de afgelopen drie jaar weergegeven.  
 
 
 
 

                                                      
3 Verkregen van http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelderland/101292.html 

Artikel 42. Schriftelijke vragen 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 

toelichting worden voorzien. 
2. De vragen worden bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 

spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van Provinciale Staten en van 
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin worden gebracht. 

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch in ieder geval binnen 
dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Het antwoord wordt ter kennis van 
de leden van Provinciale Staten gebracht. 

4. Indien beantwoording niet binnen de termijn kan plaatsvinden, stellen Gedeputeerde 
Staten of de Commissaris van de Koningin de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal 
plaatsvinden. Een afschrift van het bericht wordt ter kennis van de leden van Provinciale 
Staten gebracht. 

5. De vragen en antwoorden worden opgenomen in de lijst van ingekomen stukken als 
bedoeld in artikel 21. 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gelderland/101292.html
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Tabel 3 Aantal schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 
 

Jaar Aantal vragen 

2009 113 

2010 63 

2011 92 (let op splitsing: PS verkiezingen) 

Bron: Jaarverslag griffie 2009, 2010 en 2011 
 

Kosten/ambtelijke inzet artikel 42 vragen 
Het College van Gedeputeerde Staten heeft in 2010 verzocht om door middel van een 
globale inventarisatie de gemiddelde kosten voor de beantwoording van schriftelijke 
vragen van Provinciale Staten in beeld te brengen. Uit de inventarisatie (PS2010-171, 16 
februari 2010) kwam naar voren dat er grote verschillen zijn in de tijd die gemoeid is 
met de beantwoording van een Statenvraag. Complexiteit van de vraag was hierbij de 
belangrijkste factor. De opgegeven tijden varieerden van 12 tot 16 tot 25 uur. Het ging 
daarbij om de beantwoording van de Statenvraag, inclusief de eventueel nodige 
overleggen (binnen de afdeling, tussen afdelingen en in de portefeuilleberaden). Het 
gemiddelde uurloon (inclusief overhead etc.) van een werknemer kon toentertijd op 
€100 worden gesteld. In 2009 waren er 114 Statenvragen gesteld. De beantwoording 
van een Statenvraag kostte, afhankelijk van de complexiteit, dus ongeveer €1200 - 
€2500. Over 2009 ging het dan globaal over een totaal bedrag tussen de €136.800 - 
€285.000 voor de beantwoording van het totaal aantal gestelde vragen.  
 
Beantwoording artikel 42 vragen 
In de inventarisatie tot nu toe zijn nog geen informatie of onderzoeken gevonden met 
betrekking op de beantwoording van Statenvragen in Gelderland.  
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Bijlage 2: 
Artikel 59 vragen bij provincie Overijssel 

Artikel 59 vragen 
De term ‘artikel 59 vragen’ slaat terug op het Reglement van Orde (RvO) voor Provinciale 
Staten van Overijssel 2011. Artikel 59 over schriftelijke vragen is opgenomen in het 
hoofdstuk over rechten van Statenleden tijdens de vergadering van PS. In onderstaand 
kader is de volledige tekst van artikel 594 weergegeven:  
 

 
Specifieke afspraken rondom schriftelijke vragen 
Uit een inventariserend onderzoek van provincie Zuid-Holland naar afspraken rondom 
het gebruik schriftelijke vragen komt naar voren dat in Overijssel geen specifieke 
afspraken en/of geen specifieke criteria zijn opgesteld. 
 
 
PvdA-Statenlid De Bree heeft maart 2012 vragen gesteld over het aantal artikel 59-
vragen dat is ingediend en de kosten ambtelijke ondersteuning die daarvoor gemaakt 
zijn (PS2012-164). Deze vragen zijn gesteld ‘in het licht van de roep om efficiency en 
bezuinigingen’.  
 
Aantal artikel 59 vragen 
Het College antwoordde op bovenstaande vraag van de heer de Bree dat er 30 vragen 
op grond van artikel 59 RvO zijn ingediend in de periode van april 2011 tot 1 maart 2012. 
Het College geeft aan zich bij de beantwoording van de vraag op deze periode te richten, 
omdat zij met ingang van deze zittingsperiode, april 2011, zijn gestart met de registratie 
van vragen (en de daarmee gemoeide ambtelijke inzet).  
 

                                                      
4 Verkregen van http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/reglement_van_orde_vergadering_ps_2011 

  

Artikel 59. Schriftelijke vragen 
1.   Een Statenlid kan aan de Commissaris van de Koningin of aan Gedeputeerde Staten 

schriftelijk vragen stellen. 
2.   De vragen worden bij de voorzitter ingediend. De voorzitter draagt er zorg voor dat de 

vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van Provinciale Staten worden gebracht. 
3.   Schriftelijke beantwoording vindt plaats binnen vier weken nadat de vragen zijn 

binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen de termijn kan plaatsvinden, stellen 
de Commissaris van de Koningin of Gedeputeerde Staten de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen 
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4.   De voorzitter of Gedeputeerde Staten zenden de antwoorden tegelijkertijd toe 

Provinciale Staten. 

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/reglement_van_orde_vergadering_ps_2011
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Behalve naar artikel 59 vragen heeft de heer De Bree ook gevraagd hoeveel overige 
vragen er zijn ingediend door PS (hierbij gaat het om vragen die niet ad hoc, veelal 
mondeling, konden worden afgedaan). Het College heeft aangegeven dat er in een 
kleine 50 gevallen zogenoemde ‘overige’ vragen zijn gesteld. Hierbij rekenen ze ook de 
gevallen waarin technische briefing of inloopsessies zijn georganiseerd. Het aantal 
gestelde vragen tijdens dit soort sessies is niet apart bijgehouden.  
 

Kosten/ambtelijke inzet artikel 59 vragen 
De heer De Bree (PvdA) heeft ook gevraagd welke kosten gemaakt zijn om de artikel 59 
vragen te behandelen en te beantwoorden en wat deze kosten bedragen. Het College 
heeft geantwoord dat er voor de beantwoording van de artikel 59 vragen geen andere 
kosten gemaakt zijn dan reguliere interne kosten verbonden aan ambtelijke en 
bestuurlijke voorbereiding, beoordeling en vaststelling van de antwoorden.  
 
Ten slot heeft de heer De Bree gevraagd hoeveel ambtelijke inzet, uitgedrukt in fte, 
nodig is geweest om de ingediende artikel 59 vragen af te handelen. Hierop antwoordde 
het College dat de ambtelijke inzet voor voorbereiding van beantwoording van de artikel 
59 vragen afgerond 800 uur bedragen (dit gaat dus om de 30 vragen van april 2011 tot 
maart 2012). Omgezet in fte’s komt dit neer op circa 0,6 fte.  
 
Voor de beantwoording van Statenvragen zijn in Overijssel geen specifieke middelen 
opgenomen in de begroting.  
 
Beantwoording artikel 59 vragen 
In de inventarisatie tot nu toe zijn nog geen informatie of onderzoeken gevonden met 
betrekking op de beantwoording van Statenvragen in Overijssel.  
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Bijlage 3: 
Geraadpleegde bronnen 

 
Provinciewet, artikel 16 en 151.  
Provincie Zuid-Holland. Memo van Statengriffie (2 mei 2012) voor beantwoording 

vragen dhr. Wenneker (D66) over kosten en afspraken m.b.t. schriftelijke vragen in 
andere provincies.  

 
Provincie Gelderland 
Provincie Gelderland. Reglement van Orde.  
Provincie Gelderland (16 februari 2010). PS2010-171. Inventarisatie kosten 

beantwoording statenvragen.  
Jaarverslag griffie 2009, provincie Gelderland.  
Jaarverslag griffie 2010, provincie Gelderland.  
Jaarverslag griffie 2011, provincie Gelderland.  
 
Provincie Overijssel 
Provincie Overijssel. Reglement van Orde.  
Provincie Overijssel (27 maart 2012). PS2012-164. Beantwoording statenvragen artikel 

59 de heer De Bree.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


