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Inleiding
Met ingang van 1 april 2004 is de werkgroep dualisme opgehouden te bestaan. De werkgroep heeft als
taak gehad de voorbereiding, invoering en begeleiding van de implementatie van het dualisme. Aan
het eind van zijn bestaan heeft de werkgroep een evaluatie uitgevoerd van 1 jaar duale praktijk. In die
evaluatie zijn een viertal aanbevelingen geformuleerd die leiden tot aanpassing van het Reglement van
orde. Dit voorstel dient ertoe om het Reglement van orde zodanig aan te passen, dat aan de
aanbevelingen van de werkgroep inzake het inspreekrecht, de vaststelling van het commissieadvies,
moties en interpellaties gevolg kan worden gegeven.
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Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht op 24 mei 2004 tot wijziging van het Reglement van orde
provincie Utrecht 2003 naar aanleiding van de evaluatie van een jaar dualisme

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen het rapport “Evaluatie 1 jaar dualisme”

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Reglement van orde provincie Utrecht 2003 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 44, tweede en derde lid, en het cijfer 1 voor het eerste lid vervallen.

B

In artikel 46, eerste lid, laatste zin wordt ‘ten minste tien dagen’ vervangen door: ten minste drie
dagen.

C

In artikel 66, tweede lid, wordt de zinsnede ‘dient uiterlijk voor het begin van de vergadering’
vervangen door: dient uiterlijk op de werkdag voorafgaande aan de vergadering.

D

Artikel 66, derde lid, komt te luiden:

3. Verzoeken met betrekking tot punten die niet op de agenda staan, maar wel op het terrein van de
commissie liggen, worden ten minste een week voor de vergadering ingediend bij de griffier. Het
betreffende punt wordt dan aan de agenda toegevoegd. De voorzitter kan, als hij dat vanuit het
oogpunt van een adequate voorbereiding dienstig acht, besluiten het punt niet in de eerstvolgende
vergadering aan de orde te stellen.

E

In artikel 69, eerste lid, wordt na de eerste zin toegevoegd: met dien verstande dat per fractie door een
vertegenwoordiger een stem wordt uitgebracht met een waarde overeenkomstig het aantal zetels van
die fractie in provinciale staten.
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F

Artikel 69, tweede lid, vervalt. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 mei 2004.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Een beter verloop van staten- en commissievergaderingen.
Argumenten
Voor een goed verloop van vergaderingen is het noodzakelijk dat een adequate voorbereiding plaats
heeft kunnen vinden. Tegelijkertijd is het van belang dat snel op de actualiteit kan worden ingespeeld.
Kanttekeningen
Burgers dienen iets langer van tevoren een verzoek kenbaar te maken om in te kunnen spreken. Daar
staat tegenover dat zij er dan ook van uit kunnen gaan dat statenleden zich op het betreffende
onderwerp hebben kunnen prepareren.
Financiën
Geen.
Realisatie
Door vaststelling van het besluit.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
Geen

 Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL 1.
Een statenvergadering is gebaat bij een goede voorbereiding. Dat betekent dat zowel de statenfracties
als het college de gelegenheid moeten hebben gehad om zich in een onderwerp te kunnen verdiepen.
Dat pleit ervoor om moties alleen toe te staan bij punten die op de agenda staan. Om tegemoet te
komen aan de wens dat ook de actualiteit aan bod moet kunnen komen, blijven ook moties mogelijk
bij het vragenhalfuurtje.

ARTIKEL 2.
Met interpellaties moet snel ingesprongen kunnen worden op de actualiteit. Met de termijn van drie
dagen wordt de termijn zodanig bekort dat dat mogelijk is, terwijl tegelijkertijd het mogelijk blijft om
ambtelijk een gedegen antwoord voor te bereiden.

ARTIKEL 3 en 4.
De ervaring leert dat in commissievergadering veel tijd gemoeid is met punten die ter vergadering
door insprekers worden ingebracht. Door te verlangen dat insprekers zich respectievelijk een dag (bij
voorstellen die op de agenda staan) c.q. een week (bij onderwerpen die niet op de agenda staan)
tevoren moeten melden, kan de voorzitter een betere tijdsplanning maken en kunnen fracties en
college door een betere voorbereiding adequater reageren.

ARTIKEL 5 en 6.
Voor zover besluitvorming in commissies plaatsvindt, dient deze ook de verhoudingen in provinciale
staten te weerspiegelen. Daarom wordt de bij het streekplan gehanteerde lijn dat de stemmen in
commissies gewogen worden naar de verhoudingen in de staten, doorgetrokken naar alle
besluitvorming in commissieverband.
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Werkgroep dualisme,

voorzitter, Drs. R.P.F. Bijkerk

secretaris, Drs. W.L.F. van Herwijnen


