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Bijlage(n):  
 

In uw vergadering van 28 juni jl. heeft de voorzitter op een vraag van het statenlid mevr. 
Fokker toegezegd de vaste vergaderdag - zijnde de maandag – in het fractievoorzittersconvent 
aan de orde te stellen voor de nieuwe statenperiode vanaf maart 2011. Achterliggende 
reden is dat kandidaat statenleden de maandag als een belemmering zouden zien vanwege hun 
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast hebben ook enkele zittende statenleden te kennen 
gegeven een andere vergaderdag te prefereren.   
 
Jaarlijks wordt het vergaderschema direct na het zomerreces vastgesteld vanwege de al  
bestaande agendaverplichtingen voor 2011. Om geen vertraging op te lopen zijn door de 
griffie de fractievoorzitters in de gelegenheid gesteld een voorkeur aan te geven voor het 
vaststellen van de vergaderdag. Dit heeft een divers beeld van wensen opgeleverd.     
Het Presidium heeft in haar vergadering van 23 augustus jl. kennis genomen van de inbreng 
van het fractievoorzitters en doet met ingang van de nieuwe statenperiode het volgende 
voorstel met een keuze uit twee varianten: 
 
Variant 1: 
 
De vrijdag wordt met ingang van maart 2011 in de vergadercyclus van vier weken de vaste 
vergaderdag vanaf 09.30 uur tot en met de middag voor in principe alle activiteiten van de 
Staten, te weten: de statenvergaderingen, de commissievergaderingen, de werkbezoeken in 
commissieverband en de statenexcursie. De eerstvolgende donderdagavond volgend op de 
statenvergadering blijft de reserveavond voor de statenvergadering .    
 



Variant 2: 
 
De vrijdag wordt met ingang van maart 2011 in de vergadercyclus van vier weken de vaste 
vergaderdag vanaf 09.30 uur tot en met de middag voor de statenvergaderingen (met als 
reserve de eerstvolgende donderdagavond), de werkbezoeken in commissieverband en de 
statenexcursie.  
De commissievergaderingen worden op de maandagavond gehouden waarbij steeds twee 
commissievergaderingen gelijktijdig worden gepland.   
(N.B. de werkgroep Balemans komt nog voor de nieuwe statenperiode met een aanvullend 
voorstel voor wat betreft het plannen van de commissievergaderingen). 
 
Tot slot enige feitelijke informatie over het vergaderen bij de andere provincies. 
Zes provincies vergaderen op de woensdag (met name noord-oost Nederland en Zuid-
Holland), drie provincies vergaderen op de vrijdag (te weten de zuidelijke provincies), twee 
vergaderen op de maandag, naast Utrecht is dat Noord-Holland en één provincie vergadert op 
de donderdag.  
 
Het Presidum stelt u voor - met ingang van de nieuwe statenperiode - de vrijdag als vaste 
vergaderdag aan te wijzen met als keuzevariant daarvan af te wijken voor wat betreft de 
vergaderingen van de statencommissies (= variant 2).  
 
N.B. Tot de nieuwe statenperiode wordt de bestaande systematiek van de planning van 
vergaderingen aangehouden. Een volwaardige planning voor geheel 2011 wordt opgesteld na 
besluitvorming over dit voorstel.    
 



Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 27 september 2010 tot vaststelling van de vaste vergaderdag. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Overwegende: 
 

- dat vanuit de Staten de wens te kennen is gegeven de maandag als vaste vergaderdag voor 
Provinciale Staten opnieuw te bezien; 

- dat de fractievoorzitters in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken; 
- dat het Presidium op basis van deze inbreng op 23 augustus jl. een standpunt heeft bepaald 

zoals verwoord in het dictum van dit besluit.     
 
Besluiten:  
 
Een keuze te maken uit één van onderstaande varianten:  
 
Variant 1: 
 
De vrijdag wordt met ingang van maart 2011 in de vergadercyclus van vier weken de vaste 
vergaderdag vanaf 09.30 uur tot en met de middag voor in principe alle activiteiten van de 
Staten, te weten: de statenvergaderingen, de commissievergaderingen, de werkbezoeken in 
commissieverband en de statenexcursie. De eerstvolgende donderdagavond volgend op de 
statenvergadering blijft de reserveavond voor de statenvergaderingen .    
 
Variant 2: 
 
De vrijdag wordt met ingang van maart 2011 in de vergadercyclus van vier weken de vaste 
vergaderdag vanaf 09.30 uur tot en met de middag voor de statenvergaderingen (met als 
reserve de eerstvolgende donderdagavond), de werkbezoeken in commissieverband en de 
statenexcursie.  
De commissievergaderingen worden op de maandagavond gehouden waarbij steeds twee 
commissievergaderingen gelijktijdig worden gepland.   
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