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%HVOXLW�YDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�YDQ�8WUHFKW�YDQ����RNWREHU������KRXGHQGH�HHQ�UHJOHPHQW�YDQ
RUGH�YRRU�KXQ�YHUJDGHULQJHQ�HQ�DQGHUH�ZHUN]DDPKHGHQ��5HJOHPHQW�YDQ�RUGH�SURYLQFLH
8WUHFKW�������

                              Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 juli 1998, BSDIBBO, nr. 199gBSD000378i;

Gelet op artikel 16 van de Provinciewet;

Besluiten:

�� 7DDN��YDQ�GH�YRRU]LWWHU
Pr. w. 9: De commissaris van de Koning is voorzitter van provinciale staten.

ARTIKEL 1.

De voorzitter is, naast hetgeen hem verder bij dit reglement is opgedragen, belast met het
leiden van de vergadering en het doen naleven van dit reglement.

2. )UDFWLHV
ARTIKEL 2.

Indien leden alleen of  te zamen als een afzonderlijke fractie wensen op te treden, geven zij
hiervan kennis aan de voorzitter onder mededeling van de samenstelling van hun fractie
alsmede - zo nodig - van haar benaming.

��� 6HQLRUHQFRQYHQW
ARTIKEL 3.

1. De gezamenlijke voorzitters van de fracties of hun plaatsvervangers vormen het
       seniorenconvent; de voorzitter van provinciale staten zit de vergaderingen van het
       seniorenconvent voor.
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2. Het seniorenconvent wordt geraadpleegd wanneer provinciale staten, gedeputeerde staten
of de voorzitter dat nodig oordelen.

3. Indien ten minste een derde gedeelte van het aantal leden van het seniorenconvent om een
vergadering vraagt, wordt deze gehouden binnen twee weken nadat dit verzoek is
ingekomen.

4.� Provinciale staten

Tijd van vergaderen; vergaderschema

    Pr.w. 17-1: Provinciale staten vergaderen zo vaak als zij daartoe hebben besloten.

ARTIKEL 4.

1. Provinciale staten vergaderen in beginsel eenmaal per maand, behalve in het zomerreces.
2. Voor het begin van elk kalenderjaar ontvangen de leden van provinciale staten van de

voorzitter een overzicht van de data waarop dat jaar de vergaderingen van provinciale
staten worden gehouden.

Vergadering op verzoek

        Pr.w. 17-2: Voorts vergaderen zij indien de commissaris van de Koning  het nodig
oordeelt of indien ten   minste een vijfde van het aantal leden waaruit
provinciale staten bestaan schriftelijk, met opgave van redenen,

                         daarom verzoekt.

ARTIKEL 5.

Indien op grond van artikel 17, tweede lid, van de Provinciewet een in die bepaling
aangegeven aantal leden om een vergadering van provinciale staten vraagt, wordt deze
gehouden binnen twee weken nadat dit verzoek is ontvangen.

Onderzoek van de geloofsbrieven en toelating

ARTIKEL 6.

1. Het onderzoek van de geloofsbrieven, met de daarbij behorende bescheiden, van nieuw
        benoemde leden geschiedt door een commissie uit provinciale staten, door de voorzitter te
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benoemen. Deze benoeming geschiedt telkens na de opening van de eerste vergadering
van een zittingsperiode, voor de duur van die periode. De commissie bestaat uit een
voorzitter en vier leden; zonodig kunnen plaatsvervangers worden aangewezen.

2. De commissie onderzoekt de volgens de Kieswet vereiste bescheiden. Zij betrekt tevens in
       haar beoordeling andere ter zake door provinciale staten vereiste en aan haar overgelegde
     stukken.
3. Namens de commissie brengt haar voorzitter daarna verslag uit, waarna de vergadering zo
       mogelijk dadelijk over de toelating beslist.

Nevenfuncties

     Pr. w. 11-1: De leden van provinciale staten maken openbaar welke andere functies dan
                                het lidmaatschap van provinciale staten zij vervullen.

                       2: Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in
                              het eerste lid bedoelde functies op het provinciehuis.

ARTIKEL 7.

Na de toelating doet ieder lid bij de voorzitter opgave van de andere functies dan het
lidmaatschap van provinciale staten die worden vervuld als bedoeld in artikel 11 van de
Provinciewet. Een eventueel noodzakelijke aanvulling of wijziging van deze opgave brengt het
lid direct ter kennis van de voorzitter.

Eed

    Pr. w. 14: Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van provinciale
staten in de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed
(verklaring en belofte) af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van provinciale staten benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel
ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen ofte laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of
zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten
zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van provinciale staten naar
eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
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Eerste vergadering

           Pr. w. 18: Provinciale staten vergaderen na de periodieke verkiezing van hun leden voor
de eerste maal in nieuwe samenstelling op de dag met ingang waarvan de
leden van provinciale staten in oude samenstelling aftreden.

Oproep voor vergadering

         Pr. w. 19- 1: De commissaris roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

                 2: Tegelijkertijd met de oproeping brengt de commissaris dag, tijdstip en plaats
                     van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende
                     voorstellen met uitzondering van de in artikel 25, tweede lid, bedoelde
                    stukken worden tegelijkertijd met de oproeping op een bij de openbare
                  kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

ARTIKEL 8.

De oproeping voor de vergadering wordt ten minste tien dagen voor de vergadering aan de
leden verzonden.

Agenda

ARTIKEL 9.

1. De voorzitter stelt na overleg met gedeputeerde staten een agenda samen voor de eerstvol-
gende vergadering. Gedeputeerde staten geven op de agenda aan hoe de daarop vermelde
onderwerpen naar hun mening kunnen worden afgedaan. De leden ontvangen een
voorlopige agenda vier weken voor de vergadering. De definitieve agenda wordt met de
oproep voor de vergadering aan de leden toegezonden.

2. De aan provinciale staten gerichte stukken, die geen betrekking hebben op statenvoorstellen,
worden geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende statenagenda.
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7RH]HQGLQJ�VWDWHQYRRUVWHOOHQ

ARTIKEL 10.

1. De aan provinciale staten gerichte voorstellen van gedeputeerde staten en eventueel
          andere stukken worden ten minste tien dagen voor de vergadering aan de leden
          toegezonden.
2. Indien een stuk later wordt toegezonden kunnen provinciale staten, op voorstel van ten
          minste vijf leden, besluiten het niet te behandelen.

Terinzagelegging stukken

ARTIKEL 1 l.

Niet tevoren aan de leden toegezonden stukken waarvan zij in verband met de af te handelen
agenda kennis moeten kunnen nemen, liggen op het provinciehuis voor hen en een ieder ter
inzage, behoudens stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd op grond van
artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet. Zij kunnen worden ingezien vanaf de dag dat de
agenda is verzonden tot na afloop van de betreffende vergadering.

Schorsing

ARTIKEL 12.

Indien dat naar de mening van de voorzitter in verband met de verstoring van de orde
gewenst is, schorst hij de vergadering voor een door hem te bepalen tijd. In andere gevallen
kan hij dit eveneens doen, al dan niet op verzoek van een of meer leden van de staten.
De beraadslaging wordt hervat nadat de schorsingsperiode is verlopen.

Verdaging

ARTIKEL 13.

Na raadpleging van de staten kan de voorzitter de vergadering verdagen tot een gelijktijdig
daarbij door hem te bepalen dag en uur.
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3UHVHQWLH
ARTIKEL 14.

leder lid��komende ter vergadering, tekent de presentielijst. Deze blijft bij de door de griffier
aangewezen ambtenaar op de tafel liggen voor ondertekening door leden die na het openen
van de vergadering binnenkomen. Een lid dat vertrekt voor het einde van de vergadering,
meldt zich af bij de door de griffier aangewezen ambtenaar.

=LWSODDWVHQ
ARTIKEL 15.

leder lid heeft in de vergaderzaal een vaste zitplaats, door de voorzitter na overleg met het
convent aan te wijzen. De leden nemen hun zitplaats in, wanneer de voorzitter de wens daartoe
te kennen geeft.

2SHQLQJ��TXRUXP
ARTIKEL 16.

De voorzitter opent de vergadering zodra de meegedeelde aanvangstijd is bereikt en het
vereiste aantal leden tegenwoordig is.

     Pr. w. 20- 1: De vergadering van provinciale staten wordt niet geopend voordat blijkens de
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden
tegenwoordig is.

  2: Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt
de commissaris van de Koning, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw
een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het
bezorgen van de oproeping is gelegen.

3: Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van
toepassing. Provinciale staten kunnen echter over andere aangelegenheden
dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was
belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer
dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.
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Spreekregels

ARTIKEL 17.

1. Het staat de leden vrij zittend of staande vanaf de hun toegewezen plaats of staande achter
de katheder het woord te voeren. De voorzitter kan aanwijzingen geven.

2. De leden richten het woord tot de voorzitter.
3. Met toestemming van de voorzitter kan een spreker demonstratiemateriaal in de

vergaderzaal doen opstellen of documentatiemateriaal doen verspreiden.

Pr. w. 21-1: De commissaris van de Koning heeft het recht in de vergadering aan de
              beraadslaging deel te nemen.

  Pr. w. 21-2: Een gedeputeerde kan al dan niet op zijn verzoek door provinciale staten
           worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en aan de
           beraadslaging deel te nemen.

Volgorde sprekers

ARTIKEL 18.

1. Geen lid voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te
hebben.

2. De voorzitter verleent zoveel mogelijk het woord in de volgorde waarin het is gevraagd,
tenzij hieromtrent in het seniorenconvent andere afspraken zijn gemaakt.

3. Deze volgorde kan worden verbroken, wanneer een lid het woord vraagt:
a. over een persoonlijk feit;
b. om een motie of een voorstel van orde in te dienen;
c. over de vaststelling van het te beslissen vraagpunt.

Openbaarheid

 Pr. w. 23-1. De vergadering van provinciale staten wordt in het openbaar gehouden.

2.�De deuren worden gesloten wanneer ten minste een tiende van het aantal
leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het

   nodig oordeelt.

3.�Provinciale staten beslissen vervolgens of met gesloten deuren zal worden
vergaderd.

4.�Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag
 opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij provinciale staten anders

                                beslissen.

5.  Provinciale staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de
 povincie gebruikelijke wijze openbaar. Provinciale staten laten
openbaarmaking. Achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien
waarvan op grond van artikel geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan
openbaarmaking in strijd is met het openbare belang.
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3U�Z����� ,Q�HHQ�EHVORWHQ�YHUJDGHULQJ�NDQ�QLHW�ZRUGHQ�EHUDDGVODDJG�DIJHVORWHQ�RYHU�
D� GH�WRHODWLQJ�YDQ�QLHXZ�EHQRHPGH�OHGHQ�
E� GH�YDVWVWHOOLQJ�HQ�ZLM]LJLQJ�YDQ�GH�EHJURWLQJ�HQ�GH�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�GH

MDDUUHNHQLQJ�
F� GH�LQYRHULQJ��ZLM]LJLQJ�HQ�DIVFKDIILQJ�YDQ�SURYLQFLDOH�EHODVWLQJHQ�HQ
G�� GH�EHQRHPLQJ�HQ�KHW�RQWVODJ�YDQ�JHGHSXWHHUGHQ�

*HKHLPKRXGLQJ
3U�Z������� 3URYLQFLDOH�VWDWHQ�NXQQHQ�RS�JURQG�YDQ�HHQ�EHODQJ��JHQRHPG�LQ�DUWLNHO���

YDQ�GH�:HW�RSHQEDDUKHLG�YDQ�EHVWXXU��RPWUHQW�KHW�LQ�HHQ�EHVORWHQ
YHUJDGHULQJ�EHKDQGHOGH�HQ�RPWUHQW�GH�LQKRXG�YDQ�VWXNNHQ�GLH�DDQ�SURYLQFLDOH
�VWDWHQ�ZRUGHQ�YRRUJHOHJG��JHKHLPKRXGLQJ�RSOHJJHQ��*HKHLPKRXGLQJ�RPWUHQW
KHW�LQ�HHQ�EHVORWHQ�YHUJDGHULQJ�EHKDQGHOGH�ZRUGW�WLMGHQV�GLH�YHUJDGHULQJ�RSJHOHJG�
'H�JHKHLPKRXGLQJ�ZRUGW�GRRU�KHQ�GLH�ELM�GH�EHKDQGHOLQJ�DDQZH]LJ�ZDUHQ�HQ
DOOHQ�GLH�YDQ�KHW�EHKDQGHOGH�RI�GH�VWXNNHQNHQQLV�GUDJHQ��LQ�DFKW�JHQRPHQ�WRWGDW
SURYLQFLDOH�VWDWHQ�KDDU�RSKHIIHQ�

������ ��� 2S�JURQG�YDQ�HHQ�EHODQJ��JHQRHPG�LQ�DUWLNHO����YDQ�GH�:HW�RSHQEDDUKHLG
YDQ�EHVWXXU��NDQ�GH�JHKHLPKRXGLQJ�HYHQHHQV�ZRUGHQ�RSJHOHJG�GRRU�JHGHSXWHHUGH
VWDWHQ��GH�FRPPLVVDULV�YDQ�GH�.RQLQJ�HQ�HHQ�FRPPLVVLH��LHGHU�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ
VWXNNHQ�GLH�]LM�DDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�RI�DDQ�OHGHQ�YDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ
RYHUOHJJHQ��'DDUYDQ�ZRUGW�RS�GH�VWXNNHQ�PHOGLQJ�JHPDDNW�

������������� �� 'H�NUDFKWHQV�KHW�WZHHGH�OLG�RSJHOHJGH�YHUSOLFKWLQJ�WRW�JHKHLPKRXGLQJ�PHW
EHWUHNNLQJ�WRW�DDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�RYHUJHOHJGH�VWXNNHQ�YHUYDOW��LQGLHQ�GH
RSOHJJLQJ�QLHW�GRRU�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�LQ�KXQ�HHUVWYROJHQGH�YHUJDGHULQJ�GLH�EOLMNHQV
GH�SUHVHQWLHOLMVW�GRRU�PHHU�GDQ�GH�KHOIW�YDQ�KHW�DDQWDO�]LWWLQJ�KHEEHQGH�OHGHQ�LV
EH]RFKW��ZRUGW�EHNUDFKWLJG�

� ������ �� 'H�NUDFKWHQV�KHW�WZHHGH�OLG�RSJHOHJGH�YHUSOLFKWLQJ�WRW�JHKHLPKRXGLQJ�PHW
EHWUHNNLQJ�WRW�DDQ�OHGHQ�YDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�RYHUJHOHJGH�VWXNNHQ�ZRUGW�LQ�DFKW
JHQRPHQ�WRWGDW�KHW�RUJDDQ�GDW�GH�YHUSOLFKWLQJ�KHHIW�RSJHOHJG��GDQ�ZHO��LQGLHQ
KHW�VWXN�ZDDURPWUHQW�JHKHLPKRXGLQJ�LV�RSJHOHJG�DDQ�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�LV
YRRUJHOHJG��WRWGDW�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�KDDU�RSKHIIHQ��3URYLQFLDOH�VWDWHQ�NXQQHQ�GH]H
EHVOLVVLQJ�DOOHHQ�QHPHQ�LQ�HHUW�YHUJDGHULQJ�GLH�EOLMNHQV�GH�SUHVHQWLHOLMVW�GRRU�PHHU
GDQ�GH�KHOIW�YDQ�KHW�DDQWDO�]LWWLQJ�KHEEHQGH�OHGHQ�LV�EH]RFKW�
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Orde

3U��Z������� 'H�YRRU]LWWHU�]RUJW�YRRU�GH�KDQGKDYLQJ�YDQ�GH�RUGH�LQ�GH�YHUJDGHULQJ�HQ�LV�EHYRHJG�
ZDQQHHU�GLH�RUGH�RS�HQLJHUOHL�ZLM]H�GRRU�WRHKRRUGHUV�ZRUGW�YHUVWRRUG��GH]H�HQ
]RQRGLJ�DQGHUH�WRHKRRUGHUV�WH�GRHQ�YHUWUHNNHQ�

2: Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering
verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te 
ontzeggen.

ARTIKEL 19.

1. Indien een lid zich beledigende of onbehoorlijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van
het aan de orde zijnde onderwerp, of op andere wijze de orde verstoort, wordt hij door de
voorzitter tot de orde geroepen.

2. Indien het lid hieraan geen gehoor geeft, kan de voorzitter hem het woord ontnemen. In
de vergadering, waarin dit gebeurt, mag het lid aan wie het woord is ontnomen niet meer
aan de beraadslagingen over het aan de orde zijnde onderwerp deelnemen.

 Pr.w. 26-3: Hij (de voorzitter) kan provinciale staten voorstellen aan een lid dat door zijn
        gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de
         vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na

                              aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig
doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid

          bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering
         worden ontzegd.

3. De voorzitter kan, zo mogelijk na overleg met het seniorenconvent, bepalen dat hetgeen heeft
geleid tot maatregelen als bedoeld in het eerste of tweede lid of artikel 26, derde lid, van de
Provinciewet niet in het verslag van de vergadering wordt opgenomen.

Voorstellen van orde

ARTIKEL 20.

Een voorstel van orde kan uitsluitend de werkzaamheden van de vergadering betreffen en
komt alleen in behandeling wanneer dit door ten minste drie andere leden wordt ondersteund.
De beraadslaging erover heeft voorrang boven die over het onderwerp zelf.
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Interrupties

ARTIKEL 21.

De voorzitter biedt de leden de gelegenheid korte interrupties te plaatsen, tenzij de normale
gang van de vergadering door herhaalde interrupties dreigt te worden verstoord.

Aantal spreekbeurten

ARTIKEL 22.

1. Een lid krijgt niet meer dan twee maal de gelegenheid over eenzelfde aangelegenheid,
onderdeel of artikel te spreken. Het indienen van amendementen en moties schept,
behalve voor de indiener, geen nieuwe spreektermijn.

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan de voorzitter afwijking toestaan.
3. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

a. het lid van gedeputeerde staten dat met de verdediging van een voorstel van dat college is belast;
    b. de ondertekenaar van een voorstel, amendement of motie die met de verdediging daarvan is belast;

c. de rapporteur of woordvoerder van een door provinciale staten ingestelde commissie
    met betrekking tot het voorstel waarover het rapport van de commissie handelt.

Spreektijd

ARTIKEL 23.

De voorzitter kan na overleg met het seniorenconvent voor de behandeling van een of meer
onderwerpen of voor de gehele vergadering de spreektijd regelen.

Volgorde beslissingen

ARTIKEL 24.

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst beslist over
dat amendement en vervolgens over het voorstel waarop het betrekking heeft in zijn

      geheel, zoals het dan luidt.

2.  Indien twee of meer amendementen zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde
     waarin daarover zal worden beslist. Daarbij geldt de regel dat over het verst strekkende het
     eerst wordt beslist.
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Te beslissen vraagpunt

ARTIKEL 25.

Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord verlangt, stelt de voorzitter
het te beslissen vraagpunt.

Stemverklaring

ARTIKEL 26.

Ieder lid heeft het recht na het sluiten van de beraadslaging en voor tot besluitvorming wordt
overgegaan, een korte stemverklaring af te leggen.

Besluitvorming

ARTIKEL 27.

1. Over voorstellen tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen wordt gestemd indien
de voorzitter of een van de leden dat verlangt.

Pr.w. 31-1: De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten
of  aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes.

2. Inzake voorstellen tot andere beslissingen dan bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Provincie-
Wet kan de voorzitter een meningspeiling houden. Een meningspeiling kan plaats vinden:
-    door de mening van de fracties te vragen;
- bij handopsteken;
- op andere wijze.

       Op basis van de meningspeiling kan de voorzitter vaststellen dat het voorstel is aangenomen,
Dan wel geacht wordt te zijn verworpen, tenzij hij of een der leden alsnog stemming verlangt.

Pr.w. 32-3: Indien een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.

3. Indien de voorzitter of een der leden, al dan niet na en meningspeiling, stemming over een
voorstel tot een andere beslissing dan bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Provinciewet
verlangt, vindt die stemming plaats bij hoofdelijke oproeping en wel mondeling of

 electronisch.

Pr.w. 32-1: De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping indien de
Voorzitter of een der leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij
mondeling.
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Aantekening geacht tegen te hebben gestemd

ARTIKEL 28.

Indien een voorstel zonder stemming wordt aangenomen, kunnen ter vergadering aanwezige
leden aantekening vragen dat zij geacht willen worden te hebben tegen gestemd.

Aankondiging stemming

ARTIKEL 29.

De voorzitter kondigt een stemming duidelijk aan. Bij de stemming nemen de leden hun
plaats in de vergaderzaal in.

Last

Pr.w. 27: De leden van provinciale staten stemmen zonder last.

Deelnemen aan de stemming

Pr.w. 28-1: Een lid van provinciale staten neemt niet deel aan de stemming over:
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat

 of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij

rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort

                       2: Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot
personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is
beperkt.

                     3: Het eerste lid is niet van toepassing bij de beslissing betreffende de
        geloofsbrieven van de na periodieke verkiezing benoemde leden.
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Geldigheidstemming

Pr.w. 29-1: Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden
dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming  moet

            onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

2: Het eerste lid is niet van toepassing.
a: in geval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming,

 van een of meer personen ten aanzien van wie
 in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig
 was;

                  b:  in een vergadering als bedoeld in artikel 20, tweede lid, voor zover het
betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge
artikel 20, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren
gesteld.

Stemquorum

Pr. W. 30-1: Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte
meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

6WHPPHQ�over personen

Stemopnemingscommissie

ARTIKEL 30.

1. Wanneer een schriftelijke stemming over personen voor het doen van een benoeming,
voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter vier leden tot
stemopnemers.

2. Voorafgaande aan de stemming stelt de voorzitter vast hoeveel leden in de vergaderzaal
aanwezig zijn en zich niet op grond van artikel 28 van de Provinciewet van stemmen
behoeven te onthouden. Deze leden zijn verplicht eik één stembriefje in te leveren.

3. De stemopnemers onderzoeken of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het
door de voorzitter vastgestelde aantal leden en stellen de uitslag van de stemming vast.

Schriftelijke stemming

Pr.w. 28-2: Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming
 verstaan het inleveren van een stembriefje.
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Nieuwe stemming

ARTIKEL 31.

Indien er verschil is tussen het aantal ingeleverde stembriefjes en het aantal van de leden,
dat in de vergaderzaal aanwezig was en zich niet van stemmen behoefde te onthouden, en de
vergadering op voorstel van de voorzitter of ten minste vier leden beslist dat dit verschil van
invloed kan zijn op de uitslag van de gehouden stemming, wordt een nieuwe stemming
gehouden.

Uitbrengen van een stem

Pr.w. 30-2: Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem
verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje,

Twijfel over stembriefje

ARTIKEL 32.

Bij twijfel over het al dan niet behoorlijk ingevuld zijn van een stembriefje beslist de voorzitter
na raadpleging van de vergadering.

Aantal stemmingen

ARTIKEL 33.

1. Er hebben zoveel stemmingen plaats als personen te benoemen, voor te dragen of aan te
bevelen zijn.

2. De vergadering kan op voorstel van de voorzitter of ten minste vier leden besluiten dat
van het vorige lid wordt afgeweken.

Herstemming en tussenstemming

ARTIKEL 34.

Pr.w. 31-2: Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht
 of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een
 herstemming gehouden.
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Indien bij een stemming als bedoeld in artikel 33 door niemand de volstrekte meerderheid is
verkregen, heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de eerstbedoelde
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de eerstbedoelde stemming
de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming
uitgemaakt over welke twee personen de herstemming zal lopen.

/RWLQJ�QD�VWHPPLQJ
Pr.w. 31-3: Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

ARTIKEL 35.

Wanneer het lot moet beslissen, schrijft een van de stemopnemers de namen van hen tussen
wie de beslissing moet plaatshebben op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes. Deze briefjes
worden nadat zij door de andere stemopnemers zijn gecontroleerd, door een van hen op
gelijke wijze naar binnen gevouwen, in een bus gedaan en omgeschud. Vervolgens neemt de
voorzitter één van de briefjes uit de bus. Degene, wiens naam op dit briefje voorkomt, is
gekozen.

9HUQLHWLJLQJ�VWHPEULHIMHV
ARTIKEL 36.

De griffier zorgt ervoor dat de stembriefjes onmiddelijk na afloop van de vergadering worden
vernietigd.

6WHPPHQ�RYHU�]DNHQ
Stemplicht

Pr.w. 32-2: Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet
van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of
 tegen uit te brengen.
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Mondelinge stemming

ARTIKEL 37.

1. Mondelinge stemming bij hoofdelijke oproeping vindt plaats naar de volgorde van de
namen op de uit de presentielijst samengestelde stemlijst. Voor iedere stemming bepaalt
de voorzitter door trekking van een nummer bij welke naam op de sternlijst het afroepen
van de namen wordt begonnen.

2. Indien een lid van gedeputeerde staten de vergadering voor zit, brengt dit lid het laatst
zijn stem uit.

3. Ieder lid brengt zijn stem uit met het woord "voor" of het woord "tegen", zonder enige
bijvoeging.

4. Van de uitgebrachte stemmen houdt de griffier aantekening op de stemlijst.
5. De uitslag van de stemming wordt aan de hand van deze lijst bepaald.

Electronische stemming

ARTIKEL 38.

Bij electronische stemming draagt de voorzitter zorg dat tijdens of na de stemming van ieder
lid dat aan de stemming heeft deelgenomen de naam wordt bekend gemaakt en of hij voor of
tegen heeft gestemd. De uitgebrachte stemmen worden bewaard in een bestand dat als
stemlijst fungeert.

Vergissing bij uitbrengen stem

ARTIKEL 39.

Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij bij een mondelinge
stemming deze vergissing herstellen zolang het op hem volgende lid zijn stem nog niet heeft
uitgebracht dan wel, indien hij als laatste stemde, totdat de voorzitter de uitslag van de
stemming mededeelt. Bemerkt hij zijn vergissing eerst later of maakte hij haar bij een electronische
stemming, dan kan hij na afloop van de stemming aantekening vragen dat hij zich vergist
heeft. In de uitslag van de stemming brengt dit geen wijziging.
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1LHXZH�VWHPPLQJ
ARTIKEL 40.

Indien blijkt, dat een of meer stemmen niet juist op de stemlijst zijn aangegeven dan wel
indien de uitslag niet juist is vastgesteld of aangekondigd alsmede bij twijfel over een en
ander, kan de vergadering, op voorstel van de voorzitter of ten minste vier leden, binnen een
kwartier na de stemming besluiten tot het houden van een nieuwe stemming.

6WDNHQ�YDQ�VWHPPHQ
Pr.w. 32-4: Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen

van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de
beraadslagingen kunnen worden heropend.

5:  Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het
vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.

6:  Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle
leden waaruit provinciale staten bestaan, voor zover zij zich niet van
deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht.

7ZHHGH�OH]LQJ�YRRUVWHO
ARTIKEL 4 1.

Veranderingen in de volgnummers en andere aanduidingen van onderdelen of artikelen of in
de aanhaling van nummers van onderdelen of artikelen, nodig geworden door de bij de
beraadslaging in een voorstel of ontwerp-besluit aangebrachte wijzigingen of door aangenomen
amendementen, worden aangebracht door gedeputeerde staten.

6WHPPHQ�YRRU�YHUNLH]LQJ�OHGHQ�(HUVWH�.DPHU
ARTIKEL 42.

1. Bij de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
maken de leden van provinciale staten gebruik van de daarvoor in de vergaderzaal inge-
richte plaats.

2. Na het uitbrengen van zijn stem steekt het lid het stembiljet ter inlevering bij de voorzitter
in een onder diens berusting zijnde stembus.
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Amendementen

ARTIKEL 43.

1. Ieder lid is bevoegd wijzigingen in een aan de orde zijnd ontwerp-besluit voor te stellen.
2.  Elk amendement wordt schriftelijk aan de voorzitter ter hand gesteld en kan door de

voorsteller worden toegelicht. Het moet om in behandeling te komen door ten minste drie
andere leden worden medeondertekend.

3.    Een ingediend amendement wordt, tenzij de vergadering anders beslist, zo spoedig mogelijk
       vermenigvuldigd en aan de leden rondgedeeld.

Moties

ARTIKEL 44.

1. Een lid dat het woord voert kan daarbij een motie over het in behandeling zijnde onderwerp
indienen. Artikel 43, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2. Een motie die buiten de agenda valt, kan op ieder moment schriftelijk bij de voorzitter
worden ingediend. Artikel 43, tweede lid, laatste zin, en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

3. Op voorstel van de voorzitter bepaalt de vergadering wanneer de indiener de motie mondeling
kan toelichten. De vergadering kan, hetzij op dezelfde, hetzij op een nader te bepalen dag,
de motie in overweging nemen.

Initiatiefvoorstellen

ARTIKEL 45.

1. Voorstellen die buiten de agenda vallen, kunnen op ieder moment schriftelijk bij de voorzitter
worden ingediend. Artikel 43, tweede lid, laatste zin, en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Voorstellen die buiten de vergadering zijn ingediend, plaatst de voorzitter op de agenda
voor de eerstvolgende vergadering.

3. Op voorstel van de voorzitter bepaalt de vergadering wanneer de indiener zijn voorstel
mondeling kan toelichten. De vergadering kan, hetzij op dezelfde, hetzij op een nader te bepalen
dag, het voorstel in overweging nemen.
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9HUDQWZRRUGLQJ��LQOLFKWLQJHQ
         Pr.w. 167-1 : Gedeputeede staten en elk van hun leden afzonderlijk zijn aan  provinciale

en verantwoording schuldig voor het door hen gevoerde bestuur.

2.�Zij geven provinciale staten alle inlichtingen die provinciale staten voor de
uitoefening van hun taak nodig hebben.

3.� Zij geven provinciale staten mondeling of schriftelijk de door een of meer
leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met
het openbaar belang.

4.� Zij geven provinciale staten vooraf inlichtingen over de uitoefening van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 158, eerste lid, onder e, f en h, indien
provinciale staten daarom verzoeken of indien de uitoefening ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de provincie. In het laatste geval nemen
gedeputeerde staten geen besluit dan nadat provinciale staten hun wensen
en bedenkingen terzake ter kennis van gedeputeerde staten hebben kunnen
brengen.

5.� Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 158, eerste lid,
onder f, geen uitstel kan leiden, geven zij in afwijking van het vierde lid
provinciale staten zo spoedig mogelijk inlichten over de uitoefening van
deze bevoegdheid en het terzake genomen besluit.

,QWHUSHOODWLHV
ARTIKEL 46.

1. Indien een lid meent dat verantwoording of inlichtingen moeten worden gevraagd en door
gedeputeerde staten of een lid van dat college aan provinciale staten moeten worden
gegeven over een onderwerp dat niet op de agenda is aangekondigd, dient bij daartoe een
schriftelijk voorstel tot het houden van een interpellatie in bij de voorzitter, met een
toelichting. Hij doet dat ten minste tien dagen voor de betreffende vergadering en geeft
daarbij op welke vragen hij wil stellen.

2. De voorzitter brengt de inhoud van het voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis van de
leden.

3. Provinciale staten kunnen de interpellant toestaan zijn voorstel toe te lichten.
3. Voor zover provinciale staten zich met het voorstel verenigen, bepalen zij de dag waarop

de gevraagde verantwoording of inlichtingen zullen worden gegeven.
4. Gedeputeerde staten kunnen, indien dat hun gewenst voorkomt, het antwoord op de

gestelde vragen reeds schriftelijk aan provinciale staten meedelen. De vragen en het
eventuele schriftelijk antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering waarin de
interpellatie gehouden zal worden.

5. Provinciale staten kunnen, indien gedeputeerde staten daarmee instemmen, besluiten tot
een mondelinge afdoening terstond na de aanvaarding van het voorstel tot het houden
van een interpellatie. In een eerste spreektermijn krijgt alleen de interpellant het woord.
Na het antwoord van gedeputeerde staten of een lid van dat college kan de interpellant
opnieuw het woord verkrijgen. Vervolgens kunnen ook andere leden in beginsel in ten
hoogste twee spreektermijnen aan de beraadslaging deelnemen.
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Schriftelijke vragen

ARTIKEL 47.

1. leder lid kan, ook wanneer geen vergadering wordt gehouden, aan gedeputeerde staten
schriftelijk vragen stellen over het door hen gevoerde bestuur.

2. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Zij worden bij de voorzitter
ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen, tenzij tegen de vorm of inhoud
daarvan bezwaar bestaat, binnen acht dagen ter kennis van de overige leden van
provinciale staten worden gebracht.

3. Gedeputeerde staten beantwoorden de vragen binnen dertig dagen nadat zij zijn ingeko-
men. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geven gedeputeerde
staten daarvan binnen die termijn bericht aan de vragenstellers en de overige leden van
provinciale staten onder mededeling binnen welke termijn het antwoord zal komen.

4. Van het antwoord op de vragen stellen gedeputeerde staten de vragenstellers en de overige
leden van provinciale staten in kennis.

Mondelinge vragen (vragenhalfuur)

ARTIKEL 48.

1. Indien een lid over een onderwerp dat buiten de agenda valt verantwoording of inlichtingen
van gedeputeerde staten verlangt. bepaalt de voorzitter het tijdstip waarop hem tijdens
de vergadering de gelegenheid wordt geboden daarover mondeling vragen te stellen.
Bij het stellen van vragen door een lid over meer dan een onderwerp, kan de voorzitter een
of meer vragen verwijzen naar de eerstvolgende vergadering. In dat geval dient de
vragensteller de rangorde voor te stellen.

2. De vragen moeten kort en duidelijk worden geformuleerd en mogen van een korte toe-
lichting zijn voorzien. De vragen betreffen de actualiteit.
Er worden geen vragen gesteld als:

- reeds eerder schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp zijn gesteld
- het onderwerp reeds commissiebehandeling voorzien is

3. De vragen moeten uiterlijk op de dag van statenvergadering, voor 09.00 uur, schriftelijk
bij de griffier worden ingediend.

4. Afhankelijk van de inhoud en het tijdstip van indiening van de vragen, geven gedeputeer-
de staten antwoord tijdens de eerstvolgende statenvergadering waarbij zij zo mogelijk
de verlangde verantwoording of inlichtingen geven.

5. Na de beantwoording kan de vragensteller over hetzelfde onderwerp nog een of meer
korte nadere vragen stellen en deze op beknopte wijze toelichten en kan beraadslaging
over de gestelde vragen plaats vinden.

6. De behandeling van de mondelinge vragen neemt ten hoogste een half uur in beslag, tenzij
de vergadering op voorstel het presidium anders beslist.



24

Informatieplicht statenleden

ARTIKEL 49.

1. leder lid kan vragen stellen aan door of op voordracht of aanbeveling van provinciale
staten uit hun midden benoemde leden van organen van  privaat- en publiekrechtelijke
lichamen over aangelegenheden die tot het werkterrein van die lichamen behoren.

2. Deze vragen worden schriftelijk bij de voorzitter ingediend met vermelding van de naam
en kwaliteit van degene tot wie de vragen zijn gericht. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de vragen, tenzij tegen de vorm of inhoud daarvan bezwaar bestaat, binnen acht dagen
ter kennis van de overige leden van provinciale staten worden gebracht,

3. De voorzitter stelt degene tot wie de vragen zijn gericht in de gelegenheid daarop schrifte-
lijk te antwoorden binnen vier weken nadat zij zijn ingekomen. Indien beantwoording niet
binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft degene tot wie de vragen zijn gericht daarvan
binnen die termijn bericht aan de vragenstellers en de overige leden van provinciale staten,
met mededeling binnen welke termijn het antwoord zal komen.

4. Van het antwoord op de vragen stelt de voorzitter de vragenstellers en de overige leden
van provinciale staten in kennis.

5. Indien het lid dat vragen wil stellen mondelinge beantwoording mogelijk of wenselijk
vindt, is artikel 48 van overeenkomstige toepassing. De griffier stelt degene tot wie de
vragen zijn gericht daarvan terstond na de indiening overeenkomstig het derde lid van dat
artikel in kennis.

Verslag

ARTIKEL 50.

1. Van het verhandelde in een vergadering wordt door de zorg van gedeputeerde staten een
verslag opgemaakt.

2. Het verslag bevat:
a. de namen van de voorzitter, de griffier en de ter vergadering aanwezige leden alsmede

de namen van de leden die al dan niet met kennisgeving afwezig waren;
b. de vermelding van ingekomen stukken, mededelingen, voorstellen en hetgeen door de

vergadering is besloten, onder vermelding van de namen van de fracties of leden die
aantekening hebben verzocht dat zij geacht wensen te worden tegen het voorstel te
hebben gestemd;

c. de uitkomst van de stemmingen en, wat stemmingen bij hoofdelijke oproeping betreft,
de namen van hen die voor en die tegen stemden;

d. een zo getrouw mogelijke weergave van wat in de vergadering is gezegd; met toestem-
ming van de voorzitter worden aan deze weergave toegevoegd de gegevens welke door
een lid als toelichting bij het door hem gesprokene zijn gebruikt.

3.  Het verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden en daarna ter vaststelling
aan provinciale staten voorgelegd.
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Verslag besloten vergadering

ARTIKEL 51.

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgesteld. Het wordt in een
volgende besloten vergadering aan provinciale staten ter vaststelling voorgelegd. Het verslag
van die vergadering wordt zo mogelijk tijdens de vergadering vastgesteld.

Uitleg en afivijking hoofdstuk 4

ARTIKEL 52.

Bij twijfel over de uitleg van dit hoofdstuk en in de gevallen waarin de wet of dit reglement
niet voorziet, beslist de voorzitter na overleg met de staten.

�� &RPPLVVLHV
Toepasbaarheid

ARTIKEL 53.

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de vaste commissies van advies aan gedeputeerde
staten of aan de commissaris van de Koningin als bedoeld in artikel 89, tweede lid, van de
Provinciewet.

2. Indien een commissie op voorstel van de commissaris van de Koningin is ingesteld, is het
bepaalde in dit hoofdstuk ten aanzien van gedeputeerde staten van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van hem.

3. Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op de andere door provinciale staten uit
hun midden ingestelde commissies, voor zover in hun instellingsbesluiten niet anders is
bepaald.
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6DPHQVWHOOLQJ
ARTIKEL 54.

1. De commissie bestaat uit een door provinciale staten te bepalen aantal leden uit hun
midden. De fracties zijn evenwichtig onder de leden vertegenwoordigd.

2. Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd. Een plaatsvervanger treedt
slechts als lid op bij afwezigheid van het lid dat hij vervangt.

3. Tenzij provinciale staten de benoeming aan zich houden, geschiedt de benoeming van de
leden en de plaatsvervangende leden door de voorzitter van provinciale staten.

ARTIKEL 54A

1. Indien:
a. een lid langdurig is verhinderd of
b. een fractie uit niet meer dan twee personen bestaat;

kan, in afwijking van artikel 54, eerste lid, als of in de vertegenwoordiging van de betreffende
fractie al s lid van de commissie een persoon worden benoemd die niet tevens lid is van
provinciale staten, mits hij de laatste verkiezingen voor provinciale staten is genoemd op
de geldig verklaarde kandidatenlijst voor die fractie. De artikelen 10, 12, 13 en 15 van de
Provinciewet en artikel 7 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, legt het lid van de commissie in de vergadering van
Provinciale staten, in handen van de voorzitter, een eed (verklaring en belofte) af zoals
Weergegeven in artikel 14 van de Provinciewet, met dien verstande dat:
- in de eerste zin “provinciale staten” wordt vervangen door de aanduiding van de commissie;
- in de tweede zin  “dit ambt” wordt vervangen door: deze functie;
- in de derde zin “lid van het provinciaal bestuur” vervangen wordt door: adviseur van het

provinciaal bestuur.

3. Een benoeming in het geval, bedoeld in het eerste lid, onder a, eindigt, onverminderd artikel
55, wanneer de verhindering is geëindigd

4. Het aantal personen dat voor dezelfde fractie wordt benoemd in het geval, bedoeld in het eerste
lid, onder b, is in alle commissies als bedoeld in artikel 53 samen ten hoogste twee.

5. Een benoeming in het geval, bedoeld in het eerste lid, onder b, vindt niet plaats in de
Commissie, bedoeld in artikel 69, tweede lid.

ARTIKEL 54B

Bij verhindering van zowel het lid als het plaatsvervangende lid kan het lid worden vervangen door
een lid van provinciale staten dat of door een persoon als bedoeld in artikel 54a die tot dezelfde fractie
als het lid behoort. Ten aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 54a is het vijfde lid van dat
artikel van overeenkomstige toepassing.

=LWWLQJVGXXU��HLQGH�OLGPDDWVFKDS
ARTIKEL 55.

1. De zittingsduur van de leden van de commissie is gelijk aan die van de leden van provin-
ciale staten en loopt daarmee parallel.

2. Het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap houden op tegelijk met het einde
van het lidmaatschap van het betrokken lid van provinciale staten.

3. Het lidmaatschap dan wel het plaatsvervangend lidmaatschap eindigt voorts door ontslag-
neming of door het verlenen van tussentijds ontslag door de voorzitter van provinciale
staten in overeenstemming met het lid. Is de overeenstemming niet mogelijk, dan wordt
het ontslag verleend door provinciale staten.
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7DDN
ARTIKEL 56.

1. Het werkterrein van de commissie wordt bepaald bij haar instelling.
2. De commissie heeft tot taak gedeputeerde staten op verzoek of uit eigen beweging van

advies te dienen bij de voorbereiding van de besluitvorming op haar werkterrein in
provinciale staten.

3. De commissie dient gedeputeerde staten van advies bij de voorbereiding van de
besluitvorming door gedeputeerde staten indien gedeputeerde staten haar dat met betrekking
tot haar werkterrein verzoeken.

4. De commissie dient provinciale staten van advies indien provinciale staten of
gedeputeerde staten haar dat met betrekking tot haar werkterrein verzoeken.

Voorzitter

ARTIKEL 57.

1. De voorzitter van provinciale staten benoemt de voorzitter van de commissie uit de leden
      van provinciale staten, in overeenstemming met het seniorenconvent. Leden van de
      betreffende commissie en van gedeputeerde staten kunnen niet worden benoemd.
2. Het voorzitterschap houdt op tegelijk met het einde van het lidmaatschap van provinciale

staten.
3. Het voorzitterschap eindigt voorts door ontslagnerning en door het verlenen van tussen-

tijds ontslag door de voorzitter van provinciale staten, in overeenstemming met het
seniorenconvent.

4. Bij ontstentenis of afwezigheid van een voorzitter neemt het oudste lid in anciënniteit van
de commissie dat aanwezig is het voorzitterschap waar. Bij gelijke anciënniteit gaat het
oudste lid in jaren dat aanwezig is voor. Artikel 64, vierde lid, is in dat geval niet van
toepassing.

Taak voorzitter

ARTIKEL 58.

De voorzitter leidt de commissievergadering en zorgt voor de handhaving van de orde tijdens
de vergadering. Hij verleent het woord, omschrijft de door de vergadering te nemen
beslissingen en formuleert de adviezen van de commissie. Hij is bevoegd de personen die de orde
verstoren te doen verwijderen.

Secretariaat

ARTIKEL 59.

Gedeputeerde staten regelen het secretariaat van de commissie.



28

Tijd van vergaderen, oproep

ARTIKEL 60.

1. De commissie vergadert op de tijdstippen vermeld in een vergaderschema dat wordt
vastgesteld door gedeputeerde staten.

2. Gedeputeerde staten stellen de agenda voor de vergadering vast.
3. Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen met opgaaf van redenen een

vergadering laten vervallen. Zij berichten dat aan de leden in beginsel ten minste zeven dagen
voor de dag waarop de vergadering zou worden gehouden.

4. Indien de voorzitter het nodig oordeelt of wanneer er door gedeputeerde staten of ten
minste drie leden van verschillende fracties schriftelijk met opgaaf van redenen om is
gevraagd, vergadert de commissie in afwijking van het vergaderschema. Met inachtneming
van het gestelde in dit reglement, bepaalt de voorzitter na overleg met het betrokken lid of
de betrokken leden van gedeputeerde staten en zo mogelijk de leden van de commissie
dag en uur van de vergadering.

5. De voorzitter, of namens hem de secretaris, roept de leden schriftelijk tot de vergadering
op onder gelijktijdige aanbieding van de vergaderstukken. De oproeping tot een
vergadering geschiedt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag

       waarop ze gehouden wordt. Indien een vergaderstuk later wordt toegezonden kan de
       commissie, op voorstel van een lid, beslissen het niet te behandelen.

Pr.w. 80-5 jo. 19-2     (alleen voor vaste Commissies van advies aan gedeputeerde staten):
Tegelijkertijd met de oproeping brengt (de voorzitter) dag, tijdstip en plaats
van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende
voorstellen met uitzondering van de stukken (waaromtrent geheimhouding is
opgelegd) worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare

                                   kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

Quorum

ARTIKEL 61.

1.   De commissie neemt geen beslissingen indien niet ten minste de helft van het aantal zitting
hebbende leden aanwezig is.

2.  Ingeval een half uur na de opening van de vergadering het volgens het eerste lid  vereiste aantal
leden nog niet aanwezig is, bepaalt de voorzitter in overeenstemming met de aanwezige leden en
leden van gedeputeerde staten of de vergadering wordt gesloten dan wel of de beraadslagingen
worden voortgezet. Ingeval de vergadering wordt gesloten, bepaalt de voorzitter dag en uur waarop
een nieuwe vergadering zal worden gehouden. Tussen deze nieuwe vergadering en de eerste
vergadering ligt een periode van teil minste twee maal vierentwintig uur.

3.  Indien krachtens het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, is in die vergadering de
 aanwezigheid van een derde deel van het aantal zitting hebbende leden voldoende om te
 besluiten over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld.
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 Pr. w. 80-5 jo. 23 (alleen voor vaste commissies van advies aan gedeputeerde staten):

1.�De vergadering van (de commissie) wordt in het openbaar gehouden.

2.�De deuren worden gesloten wanneer ten minste een tiende van het aantal
leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter
het nodig oordeelt.

ARTIKEL 62.

De deuren worden eveneens gesloten wanneer een lid van gedeputeerde staten dat in de
vergadering aanwezig is, daarom verzoekt.

 Pr.w. 80-5 jo 23-3. (De commissie beslist) vervolgens of met gesloten deuren zal worden
 vergaderd.

4.�Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag
opgemaakt. dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij (de commissie) anders

  beslist.

5.�(zie pag. 11)

Geheimhouding

Pr. w. 91 – 1. Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd
in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het die vergadering
met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aars de
commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent
het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering
opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig
waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht
genomen totdat de commissie haar opheft.

                 
2.� Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid

van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de
voorzitter van de commissie, gedeputeerde staten en de commissaris van de
Koning, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de commissie overleggen.
'DDUYDQ�ZRUGW�RS�GH�VWXNNHQ�PHOGLQJ�JHPDDNW��'H�JHKHLPKRXGLQJ�ZRUGW�LQ
DFKW�JHQRPHQ�WRWGDW�KHW�RUJDDQ�GDW�GH�YHUSOLFKWLQJ�KHHIW�RSJHOHJG��GDQ�ZHO
SURYLQFLDOH�VWDWHQ�KDDU�RSKHIIHQ�

��� ,QGLHQ�GH�FRPPLVVLH�]LFK�WHU�]DNH�YDQ�KHW�EHKDQGHOGH�ZDDUYRRU�HHQ
YHUSOLFKWLQJ�WRW�JHKHLPKRXGLQJ�JHOGW�WRW�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�KHHIW�JHULFKW�
ZRUGW�GH�JHKHLPKRXGLQJ�LQ�DFKW�JHQRPHQ�WRWGDW�SURYLQFLDOH�VWDWHQ�KDDU
RSKHIIHQ�
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ARTIKEL 63.

Een verplichting tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de leden van gedeputeerde
staten en de griffier. Zij geldt ook niet ten aanzien van de leden van provinciale staten, maar
dan slechts voor zover dat niet in strijd is met het openbaar belang.

Deelnemen aan beraadslagingen

ARTIKEL 64.

1. De eerst betrokken leden van gedeputeerde staten, alsmede de andere leden van gedepu-
teerde staten en aanwezige plaatsvervangende leden kunnen aan de beraadslagingen in de
commissie deelnemen.

2. Bij de vaststelling van een advies als bedoeld in artikel 56, vierde lid, hebben de leden van
gedeputeerde staten een adviserende stem.

3. Ingeval een andere commissie is uitgenodigd om bij de behandeling van een agendapunt
in de commissie aanwezig te zijn, kunnen de leden of plaatsvervangende leden van die
commissie eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

4. De voorzitter van de commissie neemt niet deel aan de beraadslagingen of de
besluitvorming.

5. Het betrokken lid van gedeputeerde staten bepaalt of, en zo ja welke ambtenaren of
externe adviseurs aanwezig zijn bij de inhoudelijke bespreking van een onderwerp tijdens de
vergadering. Deze ambtenaren of externe adviseurs kunnen namens hem het woord
voeren indien hij hen dat vraagt.

Spreektijd

ARTIKEL 65.

De voorzitter kan na overleg met de leden voor de behandeling van een of meer onderwerpen
of voor de gehele vergadering de spreektijd regelen.
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Meespreken toehoorders

ARTIKEL 66.

1. De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering van de commissie op hun
verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering.

2. Het hiervoor bedoelde verzoek dient uiterlijk voor het begin van de vergadering bij de
secretaris te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover
men het woord wil voeren.

3. Onmiddellijk na de opening van de vergadering stelt de voorzitter degene die het daartoe
strekkend verzoek heeft ingediend in de gelegenheid het woord te voeren over niet op de
agenda staande. maar wel op het terrein van de commissie liggende, punten.

4. Bij de behandeling van ieder agendapunt met uitzondering van de rondvraag, stelt de
voorzitter degene die het daartoe strekkend verzoek heeft ingediend in de gelegenheid het
woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt.

5. Voor een toehoorder die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren geldt een
spreektijd van ten hoogste vijf minuten per punt. De totale spreektijd per punt is ten
hoogste vijftien minuten. Hiervan kan worden afgeweken indien er behalve van inspreken
ook sprake is van horen.

Horen belanghebbenden

ARTIKEL 67.

Voor zover niet op andere wijze in de door de commissie nodig geachte inspraak en informa-
tie is voorzien, is de commissie met betrekking tot onderwerpen waaromtrent provinciale
staten nog een standpunt moeten bepalen, bevoegd hen die de commissie als belanghebben-
den beschouwt, te horen.

Raadplegen deskundigen

ARTIKEL 68.

1. De commissie is bevoegd deskundigen, ook buiten het provinciaal personeel, in haar
vergaderingen over een bepaalde zaak te raadplegen.

2. Indien dit kosten met zich meebrengt, geschiedt deze raadpleging niet dan na machtiging
van gedeputeerde staten.
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Advies commissie

ARTIKEL 69

1. Alle besluiten worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. De artike-
    en 25 tot en met 40 zijn van overeenkomstige toepassing. Indien geen stemming wordt
    gevraagd, wordt het besluit terstond mondeling door de voorzitter geconstateerd.
2. In de commissie waar besluitvorming plaatsvindt over de afwijking van het streekplan,
    wordt, in afwijking van het eerste lid, per fractie door een vertegenwoordiger een stem
    wordt uitgebracht met een waarde overeenkomstig de vertegenwoordiging van die fractie
    in provinciale staten.
3. De commissie geeft van haar mening blijk door overlegging van het verslag van haar
    vergadering of van een afzonderlijk door de voorzitter ondertekend rapport of advies,
    waarin, indien deze dit verlangt, een afwijkend gevoelen van een minderheid afzonderlijk
    wordt vermeld.
4. De commissie kan bij haar advies aangeven dat naar haar mening over een bepaald stuk
    niet in provinciale staten behoeft te worden gesproken. Indien een minderheid alleen een
    afwijkend gevoelen kenbaar wil maken, kan dit in het advies van de commissie worden
    aangegeven.

Verslag

ARTIKEL 70.

Van de vergaderingen van de commissie wordt een beknopt verslag gemaakt. Het concept-
verslag wordt binnen vijf werkdagen aan de commissieleden verzonden. Indien er binnen tien
dagen geen wijzigingsvoorstellen worden ingediend door de leden of plaatsvervangende leden,
wordt het verslag geacht te zijn vastgesteld. Zijn er op het conceptverslag wel wijzigingsvoor-
stellen ingediend, dan vindt de vaststelling van het verslag plaats tijdens de eerstvolgende
commissievergadering.

Uitleg hoofdstuk 5

ARTIKEL 71.

Bij twijfel over de uitleg van dit hoofdstuk en in de gevallen waarin de wet of dit hoofdstuk
niet voorziet, beslist de voorzitter na overleg met de leden van de commissie.
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Afwijking reglement

ARTIKEL 72.

Provinciale staten kunnen te allen tijde besluiten van de bepalingen van dit reglement af te
wijken, indien geen der leden zich daartegen verzet en indien de afwijking niet in strijd is met
de Provinciewet of een andere wet.

Intrekking eerdere reglementen

ARTIKEL 73.

Het besluit van 21 april 1982 tot vaststelling van het Reglement van orde voor de vergaderin-
gen van provinciale staten van Utrecht, het besluit van 6 november 1984, houdende vaststel-
ling van het Reglement voor de commissies, en het Tijdelijk reglement van orde voor de
commissies Ruimte en Groen, NET en Middelen, elk zoals nadien gewijzigd, worden ingetrok-
ken.

Wijziging reglement

ARTIKEL 74.

Het Reglement van orde voor de rekeningcommissie wordt als volgt gewijzigd.

A. Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:

2. De artikelen 54, 57 en 64 van het Reglement van orde provincie Utrecht 1998 zijn niet
van toepassing.

B. Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

1. Gedeputeerde staten leggen het ontwerp van de jaarrekening, de daarbij behorende
toelichtende bescheiden en het verslag van de accountants, bedoeld in artikel 217,
tweede lid, van de Provinciewet, voor 1 juli aan de commissie voor.

C. Artikel 7 vervalt.
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Inwerkingtreding

ARTIKEL 75.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 november 1998.

Citeertitel

ARTIKEL 76.

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde provincie Utrecht 1998.

7RHOLFKWLQJ�RS�HQNHOH�DUWLNHOHQ
ARTIKEL 27.

In drie leden wordt de wijze van besluitvorming vormgegeven, waarbij wordt aangesloten bij
de huidige praktijk.
Lid 1: Benoemingen, voordracht of aanbevelingen over personen bij schriftelijke stemming.
Lid 2: Andere beslissingen bij hoofdelijke oproeping (mondeling of electronisch) of bij

acclamatie
Lid 3: Voordat het verlangen tot het houden van een stemming wordt uitgesproken, een

meningspeiling. Deze bepaling is opgenomen om het "stemmen" per fractie mogelijk
te maken, waardoor een vaak onnodige, omslachtige procedure van stemming bij
hoofdelijke oproeping kan worden omzeild.

ARTIKEL 54.

Opgenomen in lid 1 is bepaling dat fracties evenwichtig zijn vertegenwoordigd onder de leden. Dit als
gevolg van de Provinciewet. Bovendien is op verzoek van het seniorenconvent in lid 3 de mogelijkheid
opgenomen om in geval van langdurige verhindering van een lid, een niet Statenlid tot lid van de
commissie te kunnen benoemen. Het gaat derhalve om een volwaardig lid van de commissie, dat in de
commissie stemrecht heeft. De term verhindering sluit aan bij de terminologie in de Provinciewet
betreffende de vervanging van de commissaris van de Koningin en GS-leden. Om aan te geven dat het
om een andere situatie gaat dan waarbij het plaatsvervangend lid als vervanger optreedt, is aangegeven
dat het gaat om langdurige verhindering.

ARTIKEL 63.

De oplegging van de geheimhouding is in overeenstemming gebracht met de bepalingen in de
Provinciewet. In artikel 80, tweede lid van de wet wordt in het algemeen bepaald dat de wijze waarop de
leden van provinciale staten inzage hebben in geheime stukken door provinciale staten moet worden
geregeld. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.
Artikel 63 wijkt slechts af van het oude artikel 9, vierde lid van het commissiereglement voor zover het
opleggen van de geheimhouding en voor zover het de hiervoor genoemde wettelijke uitzondering betreft.
De wettelijke uitzondering is in artikel 63 niet van toepassing verklaard op de statenleden die tevens lid
van gedeputeerde staten zijn, omdat gedeputeerde staten als collectief verantwoordelijk zijn en
geheimhouding tussen gedeputeerden daarmee in strijd zou zijn. Uiteraard geldt de geheimhouding ook
niet voor gedeputeerden in hun optreden als dagelijks bestuurder in het externe verkeer ingeval van
vertrouwelijke onderhandelingen e.d.
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