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Bijlage(n):   - 

Toepassing van het Reglement van Orde in de praktijk maakt het wenselijk een aantal 
aanpassingen in dit reglement door te voeren. De aanpassingen zijn verwoord in bijgevoegd 
ontwerp-besluit en de toelichting daarop.  
 
De aanpassingen betreffen achtereenvolgens: 

 
- de verankering van de termijnagenda’s van de commissies en Staten en het vaststellen 

van de agenda van de commissies door het Presidium (i.p.v. delegatie aan de 
commissievoorzitters) 

- het recht van inspreken voor burgers bij agendapunten die rechtstreeks (dus zonder 
voorafgaande commissiebehandeling) zijn geagendeerd voor een statenvergadering 

- volgorde van de besluitvorming aanvullen met moties 
- introductie van de mogelijkheid tot het indienen van moties die geen verband houden 

met enig agendapunt van een statenvergadering 
- wegnemen van beperkingen voor het indienen van vragen voor het vragenhalfuur 
- toezending vooraf aan de Staten van vragen bestemd voor het vragenhalfuur 
- vaststelling van de commissieagenda door de voorzitter (een en ander in 

overeenstemming met de heersende praktijk van delegatie van deze bevoegdheid) 
- introductie van het recht van de commissievoorzitter tot het aanhouden van het 

inspreekrecht van een punt waarin agendering binnen afzienbare tijd is voorzien 
- herformulering van de wijze van advisering door de statencommissies in 

overeenstemming met de praktijk.  
 
De voorgestelde wijzigingen zijn geagendeerd voor het fractievoorzittersconvent en het 
Presidium. 
 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 20 oktober 2008, nummer 2008INT200121, 
tot wijziging van het Reglement van orde provincie Utrecht 2003. 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op voorstel van het Presidium en fractievoorzittersconvent; 
 
Overwegende de wenselijkheid tot wijziging van het reglement van orde; 
 
Gelet op artikel 16 van de Provinciewet;  
 
Besluiten:  
 
Artikel I 
 
Het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003 wordt als volgt gewijzigd:  
 
A

artikel 3B, vijfde lid komt te luiden:  
Het presidium heeft een procedurele (a-politieke) taak inhoudende het bepalen van de agenda van de 
statencommissies én de statenvergaderingen, waarvoor als uitgangspunt geldt de termijnagenda.  
 
Artikel 3B, zesde lid komt te vervallen. 
 
B

Onder vernummering van artikel 9 tot artikel 9A wordt na artikel 9A een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 
 
Meespreken toehoorders 
 
ARTIKEL 9 B.  
 

1. De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering van Provinciale Staten op hun 
verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering. Dit inspreekrecht 
beperkt zich tot agendapunten die rechtstreeks (of wel zonder voorafgaande bespreking in een 
statencommissie) zijn geagendeerd voor de statenvergadering.  

2. Het hiervoor bedoelde verzoek wordt tenminste een week voor de vergadering ingediend bij 
de griffier. 

3. Voor de inspreker bedoeld in het eerste lid geldt een spreektijd van vijf minuten per 
agendapunt.  

4. Het inspreken vindt plaats voorafgaand aan de bespreking van het betreffende agendapunt 
door Provinciale Staten.  
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C

Artikel 25 komt te luiden:  
 
Te nemen besluit 
 
ARTIKEL25. 
 
Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord verlangt, legt de voorzitter het te 
nemen besluit voor. Vervolgens brengt hij een eventueel op het aanhangige voorstel ingediende motie, 
dan wel moties in stemming.  
 
D

Artikel 44 komt te luiden:  
 
Moties 

ARTIKEL 44. 
 
1. Een lid dat het woord voert kan daarbij een motie over het in behandeling zijnde onderwerp 
indienen. 
2. Een lid kan tevens een motie indienen over een onderwerp dat niet is geagendeerd voor de 
statenvergadering. Stemming over de motie vindt plaats aan het slot van de vergadering. 
3. Artikel 43, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

E

1. 

In artikel 48, tweede lid, vervalt de zinsnede “Er worden geen vragen gesteld als:  

o reeds eerder schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp zijn gesteld  
o aangaande het onderwerp reeds commissiebehandeling voorzien is “. 

 

2.  
 
Aan artikel 48, derde lid wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, luidende: Hij brengt de 
vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden.  
 
F

Aan artikel 66, derde lid, wordt na de laatste volzin een volzin toegevoegd, luidende:  Hiervan 
is sprake als in de agendering van het betreffende punt reeds voor een volgende vergadering is 
voorzien.  
 
G
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Artikel 69 komt te luiden:  
 
Advies commissie 
 
ARTIKEL 69. 
 

1. Indien de voorzitter vaststelt dat een voorstel voldoende is besproken sluit hij de 
beraadslaging, tenzij de statencommissie anders beslist. 

2. Nadat de beraadslaging is gesloten vat de voorzitter het advies van de commissie samen. 
3. Het advies kan inhouden dat het voorstel als “sterstuk” (= behandeling zonder inhoudelijke 

bespreking, behoudens de mogelijkheid tot het afleggen van een stemverklaring) voor de 
eerstvolgende statenvergadering wordt geagendeerd.  

4. Het advies kan ook inhouden dat een voorstel van Gedeputeerde Staten niet wordt doorgeleid 
naar Provinciale Staten, maar voorzien van het standpunt van de commissie wederom in 
handen wordt gesteld van Gedeputeerde Staten.  

5. In het advies worden naast het standpunt van de commissie, eventuele onbeantwoord gebleven 
vragen, alsmede een conclusie opgenomen.  

6. De commissie kan besluiten daarvoor in aanmerking komende voorstellen schriftelijk te 
behandelen. 

 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin het wordt geplaatst.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Onderdeel A betreft de verankering van de termijnagenda’s voor de commissies en 
statenvergaderingen. De heersende praktijk is dat deze termijnagenda’s per vergadering worden 
afgestemd tussen commissievoorzitter en GS. Om de procedurele rol van het presidium te waarborgen 
wordt de bepaling van de agenda van de statencommissies niet langer gedelegeerd aan de voorzitters 
van de statencommissies, maar komt deze taak weer bij het presidium te liggen. Om die reden wordt 
voorgesteld de delegatie-bepaling te schrappen. De termijnagenda wordt tevens benut voor de 
voortgangscontrole van de afdoening van toezeggingen en moties.   
 
Onderdeel B introduceert het inspreekrecht voor toehoorders bij een openbare statenvergadering voor 
onderwerpen die rechtstreeks zijn geagendeerd voor de statenvergadering. Anders dan bij 
voorafgaande commissiebehandeling kan op grond van de bestaande redactie geen gebruik van het 
inspreekrecht worden gemaakt. De te volgen procedure door de toehoorder is afgeleid van de 
procedure die wordt gehanteerd bij het inspreekrecht tijdens commissievergaderingen.  
 
Onderdeel C voorziet in de lacune van het Reglement van orde dat bij de besluitvorming als volgorde 
wordt gehanteerd om eerst (sub-)amendementen in stemming te brengen, vervolgens het voorliggend 
ontwerp-besluit en tenslotte de ingediende motie(s).  
 
Onderdeel D introduceert het indienen van moties over onderwerpen die niet zijn geagendeerd voor de 
statenvergadering. Het betreft dus een andere situatie dan die van indiening van een motie in het 
vragenhalfuur of bij de bespreking van een geagendeerd inhoudelijk punt. Ten behoeve van de 
vergaderorde is het raadzaam de stemming over een dergelijke motie aan het slot van de vergadering 
te houden.  
 
Onderdeel E neemt de belemmerende bepalingen voor het indienen van vragen voor het vragenhalfuur 
weg. Nieuwe ontwikkelingen en vragen over voortdurend geagendeerde onderwerpen kunnen immers 
reden geven tot het stellen van vragen, ook al zijn over dat onderwerp reeds eerder vragen gesteld en is 
in behandeling van het onderwerp in de commissie voorzien.  
Ook wordt voorzien in de lacune, dat vragen, die voorafgaand aan de statenvergadering worden 
ingediend ten behoeve van het vragenhalfuur direct ter kennis worden gebracht van de leden van 
Provinciale Staten.  
 
Onderdeel F biedt de voorzitter van een commissie de mogelijkheid het inspreekrecht over een 
onderwerp dat niet is geagendeerd aan te houden in de situatie dat in agendering van het betreffende 
punt waarvoor de inspraak is aangevraagd is voorzien in een volgende vergadering.  
 
Onderdeel G actualiseert de wijze van advisering door een statencommissie. In het voorgestelde artikel 
wordt bijvoorbeeld opgenomen het fenomeen van sterstukken en de mogelijkheid van terugverwijzing 
van een voorstel naar Gedeputeerde Staten voorzien van een standpunt van de commissie. Ook worden 
in het voorgestelde artikel de eisen geformuleerd waaraan een advies dient te voldoen.  
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