
 

Statenfractie provincie Noord-Holland  

 

Motie Transparantie Provinciaal Bestuur (Smoelenboek) 

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2015, te Haarlem 

Constaterende dat: 

• de contactgegevens van ambtenaren niet inzichtelijk zijn voor leden van Provinciale Staten; 
• het huidige organogram op de website van provincie Noord-Holland zeer beperkt is; 

Overwegende dat: 

• de ambtelijke organisatie ten dienste staat van het bestuur van de provincie; 
• leden van Provinciale Staten recht hebben op ambtelijke bijstand; 
• leden van Provinciale Staten informatie nodig kunnen hebben van ambtenaren voor het 

controleren van het beleid en de uitvoering ervan; 
• duo-commissieleden informatie nodig kunnen hebben van ambtenaren om de voorstellen en 

voorgenomen besluiten  voor te bereiden en van adviezen te voorzien; 
• statenleden en duo-commissieleden derhalve aan de ambtenaren technische vragen moeten 

kunnen stellen; 
• In het coalitieakkoord de ambitie is gesteld om sterk te investeren in meer transparantie en 

openheid; 

Van mening zijnde dat: 

• anno 2015 een meer open en transparante bestuurs- en organisatiecultuur vanzelfsprekend 
zou moeten zijn; 

• openheid en transparantie de basis van vertrouwen is; 

Spreken de wens uit: 

• op de nieuwe provinciale website een helder openbaar toegankelijk overzicht op te nemen 
van de stemmingen door leden van Provinciale Staten; 

en verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: 

• een adequaat organogram en contactenoverzicht van de ambtelijke organisatie op te stellen;  
• deze toegankelijk te maken voor alle provinciale statenleden, duo-commissieleden en 

fractiemedewerkers; 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

ChristenUnie-SGP   GroenLinks   Dannij van de Sluijs 
Michel Klein     Fred Kramer   PVV 



 
Toelichting: 

Transparantie en openheid begint met het eenvoudig kunnen vinden van de juiste persoon. De 
Provincie Friesland heeft voor de (steun)fracties een zogenoemd Snuteboek, een ambtelijk 
contactenoverzicht met daarin helder omschreven wie wat doet en wie je waarop technisch kunt 
bevragen. Daarnaast heeft de Provincie Friesland een helder openbaar toegankelijk organogram.1  

In het coalitieakkoord staat dat de 
coalitie wil inzetten op een open en 
transparante bestuurscultuur. De 
Provincie Friesland kan ook op dit 
gebied als voorbeeld dienen met 
een helder openbaar toegankelijk 
overzicht2 waar eenvoudig is terug 
te vinden wat leden van Provinciale 
Staten gestemd hebben of wat ze 
gezegd hebben.  

In het coalitieakkoord geeft de 
coalitie aan in te zetten op 
samenwerking met anderen 
provincies om elkaar te versterken in bepaalde expertisegebieden ter verhoging van de kwaliteit en 
efficiency. Wij zien transparantie als een expertisegebied en zijn van mening dat wij als provincie 
kunnen leren van de transparantie in de provincie Friesland. 

Uit het coalitieakkoord: 

Bestuurscultuur 

Het afnemende vertrouwen in de overheid trekken wij ons aan. Het provinciaal bestuur heeft de 
afgelopen periode sterk geïnvesteerd in meer transparantie en openheid. Wij zetten deze ingezette 
lijn voort. De structuren die daarvoor zijn opgezet zijn goed geborgd. Wij blijven inzetten op een open 
en veilig werkklimaat binnen de provinciale organisatie. 

Provinciale samenwerking 

Noord-Holland werkt op tal van terreinen samen met andere provincies. Zo zijn we sinds 1 januari 
2012 samen met Friesland en Groningen verantwoordelijk voor het Waddenfonds. 

Ten aanzien van bedrijfsvoering zetten wij met kracht in op verdere samenwerking met de provincies 
Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Wij hebben daarbij als centraal doel elkaar te versterken in 
bepaalde expertisegebieden ter verhoging van de kwaliteit en efficiency. Te denken valt aan het 
uitwisselen en delen van personeel, gezamenlijke aanbestedingen, uitwisseling van kennis en 
gezamenlijke beleidsontwikkelingen, alsmede inbesteding en expertisecentra. Indien dit aan de orde 
is, worden de consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. 
 

1 http://www.fryslan.frl/3711/organogram,-nevenfuncties,-gedragscode/    

2 http://fryslan.stateninformatie.nl/leden/lid/101239/W.%20de%20Vries 

http://www.fryslan.frl/3711/organogram,-nevenfuncties,-gedragscode/�
http://fryslan.stateninformatie.nl/leden/lid/101239/W.%20de%20Vries�

