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Inleiding 

Bij de aanvang van een nieuwe statenperiode is het gebruikelijk dat de Staten het bestaande Reglement 
van Orde op de wenselijkheid van wijzigingen tegen het licht houden.  
De fractievoorzitters zijn in de gelegenheid gesteld wensen tot wijziging van het Reglement van Orde 
kenbaar te maken.  
 
Het fractievoorzittersvoorzitters heeft op 23 april jl. in meerderheid besloten de volgende wijzigingen 
van het Reglement van Orde voor te stellen: 
 

- het aantal commissieleden, niet zijnde statenleden vast te stellen op twee per fractie; 
- de gebruikelijke ondertekening van moties, amendementen etc. te formaliseren; 
- het handhaven van de regeling dat geen mondelinge vragen worden gesteld gelijktijdig met 

het in behandeling zijn van schriftelijk gestelde vragen; 
- het aanpassen van de regels dat alleen een statenlid een commissielid (niet zijnde statenlid) in 

een statencommissie kan vervangen.  
 
Bovenstaande voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde zijn opgenomen in bijgevoegd 
ontwerp-besluit, dat is voorzien van een toelichting.  
Voorgesteld wordt overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit te besluiten tot wijziging van het 
Reglement van Orde.   
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 Besluit 

Verordening tot wijziging van het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van de griffier; 
 
Gelezen het op 23 april 2007 genomen besluit van het fractievoorzittersconvent;  
 
Overwegende dat het gebruikelijk is bij een nieuwe statenperiode het Reglement van Orde te bezien 
op wenselijkheden tot wijziging; 
 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet; 
 
Besluiten:  
 

Het Reglement van orde provincie Utrecht 2003 als volgt te wijzigen:  
 
� ARTIKEL 1 
 
Artikel 43, tweede lid wordt gewijzigd en luidt als volgt:  
 
“ 2. Elk amendement wordt schriftelijk en ondertekend aan de voorzitter ter hand gesteld en kan door 
de voorsteller worden toegelicht ”.  
 
� ARTIKEL 2 
 
Artikel 54, vierde lid wordt gewijzigd en luidt als volgt:  
 
“4. Iedere fractie kan in maximaal twee commissies één lid laten benoemen, die bij de vorige 
statenverkiezingen wel verkiesbaar was, maar niet in provinciale staten is gekozen. Voor het overige 
bestaan commissies uit statenleden ”.  
 
� ARTIKEL 4 
 
Artikel 74 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
 
Deze wijziging treedt direct na vaststelling in werking en wordt bekend gemaakt in het Provinciaal 
Blad.   
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� ARTIKEL 5 
 
Artikel 75 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
 
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde provincie Utrecht 2007.  
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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 Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Zoals gebruikelijk wordt bij aanvang van een nieuwe statenperiode het geldende Reglement van Orde 
voor de staten- en commissievergaderingen bezien op de wenselijkheid tot het aanbrengen van 
wijzigingen.  
 
De fractievoorzitters zijn uitgenodigd wijzigingsvoorstellen in te dienen.  
 
Het fractievoorzittersconvent heeft op 23 april jl. besloten de volgende wijzigingen voor te stellen: 
 

- het vastleggen van het bestaande gebruik moties en amendementen te ondertekenen; 
- het aantal commissieleden, niet zijnde statenleden per fractie vast te stellen op twee 
- het schrappen van de mogelijkheid dat commissieleden (niet statenleden) het statenlid, dan 

wel het andere commissielid kunnen vervangen in een commissie bij verhindering. 
Vervanging dient plaats te vinden door een statenlid.     

 

Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel 1. 
 
Deze wijziging van artikel 43, tweede lid betreft het vastleggen van de bestaande praktijk 
amendementen te ondertekenen. Eenzelfde regeling voor moties is niet nodig daar het betreffende 
artikel over moties verwijst naar het artikel betreffende de indiening van amendementen.  
 
Artikel 2. 
 
De wijziging van artikel 54, tweede lid betreft de maximering van het aantal commissieleden (niet 
zijnde statenleden). 
 
Artikel 3.  
 
De wijziging van artikel 54, zesde lid betreft de vervanging van een commissielid door uitsluitend een 
statenlid. 
 
Artikel 4. 
 
Dit artikel regelt de inwerkingtreding en bekendmaking.  
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