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Statenfractie Noord-Brabant

Motie: Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2020;
Behandelend Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage 1-2020;

overwegende dat
* betrouwbare informatievoorziening voor de burger en de politiek een belangrijke voorwaarde is
voor zorgvuldig bestuur, vanwege transparantie richting burgers en vanwege de controlerende
taak van Provinciale Staten;
* alle openbare Statenstukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, voor iedereen
eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk op de website van de provincie gepubliceerd zouden
moeten zijn;
« het in onze provincie ondermaats is gesteld met de vindbaarheid én beschikbaarheid van
openbare(l) Statenstukken, hetgeen ook impliciet wordt aangegeven door de
provinciearchivaris;1
* het in menig andere provincie beter is gesteld met de vindbaarheid en beschikbaarheid van
openbare Statenstukken;2
dragen Gedeputeerde Staten op
* de vindbaarheid en beschikbaarheid van openbare stukken, inclusief Statenstukken, op orde te
maken;
* de zoekfunctie van de provinciale website drastisch te verbeteren, onder meer door deze te
voorzien van slimme zoekmogelijkheden en filters;
en gaan over tot de orde van de dag.
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1 https;ZZwww.brabant.nlZbestuurZprovinciale-statenZstatenstukkenZavZ20200518Zdownload?qv’^1376869, en
zie ook de bijlage bij deze motie voor voorbeelden
2 Zie de bijlage bij deze motie

Bijlage bij motie 'Een beter Stateninformatiesysteem en een effectieve zoekmachine'
Enkele voorbeelden van de beperkingen, op het vlak van vindbaarheid en beschikbaarheid, van
openbare Statenstukken van onze provincie.
« De pagina Statenvragen en antwoorden bestaat uit een chronologische lijst van vragen en
beantwoording door elkaar, zonder mogelijkheid om te filteren op, alleen antwoorden,
indienende fractie, periode van indiening, etc.. Dit beperkt de vindbaarheid.
* De lijst met Statenvragen en antwoorden reikt niet verder dan zes maanden terug in de tijd. De
Historie Statenvragen en antwoorden begint bij begin 2015 als meest recente
vragen/beantwoording. De Statenvragen en antwoorden van de járen daartussen zijn dus niet
beschikbaar.
» De lijst met Statenvragen en antwoorden bevat maar tien items per pagina. Als je Statenvragen
of antwoorden van bijna 6 maanden geleden zoekt, moetje ettelijke malen naar beneden
scrollen om vervolgens maar maximaal twee pagina's verder te kunnen klikken. Dit is niet erg
toegankelijk.
Stel, je wilt weten hoe is gestemd over de motie Compensatie opvang dierlijke slachtoffers
windturbines, ingediend op 9 november 2018.
* Als je zoekt met het Staten Informatie Systeem (SIS), en filtert op 'Moties en amendementen',
vind ie alleen een eerder ingediende (en ingetrokken) motie met dezelfde naam.
* Als je met de nodige clicks op de pagina van de betreffende Statendag terecht bent gekomen,
vind je de motie wel tussen de stukken, maar weet je nog niet hoe er over gestemd is.
» Vervolgens moet je zoeken in de vastgestelde notulen van de betreffende vergadering om te
weten te komen hoe de fracties hebben gestemd. Dit is niet erg toegankelijk.
Andere provincies, zoals Gelderland en Limburg, hebben beduidend effectievere zoekmachines en
andere mechanismen ter beschikking.
* De website van provincie Limburg heeft op maar één klik afstand van de homepage een lijstje
met links naar zeer uitgebreide lijsten, waaronder een lijst van alle moties. Stel je zoekt een
motie over opvangcentra voor dieren in het wild; met enkel het woord 'opvang' krijg je vier
resultaten, waaronder degene die we zoeken. Op de pagina van de betreffende motie vind je alle
informatie die je maar kunt wensen; waaronder de stemminguitslag met alle voors en tegens, en
de stand van zaken betreffende de uitvoering door GS.
» Het SIS van de provincie Gelderland geeft ook vele mogelijkheden om met filters de gezochte
stukken te vinden.

