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Bijlage(n):    

In uw vergadering van 28 juni jl. besloot u unaniem overeenkomstig de door de werkgroep 
Balemans gedane voorstellen gericht op ondermeer een meer efficiënte wijze van vergaderen. 
Specifiek betreffen de voorstellen tot wijziging van het Reglement van Orde, het tegelijk aan 
het einde van de vergadering houden van de stemmingen over alle agendapunten, voorafge-
gaan door de eventuele stemverklaringen, het aanpassen van de spreektijdenregeling en 
aanvullende regels voor het meespreken van toehoorders in commissievergaderingen.   
 
In het voorstel van 28 juni jl. zijn integraal de teksten van de benodigde wijzigingen van het 
Reglement van Orde - voorzien van een toelichting - opgenomen. U besloot onder punt 2 van 
uw besluit van 28 juni jl. de wijziging van het Reglement van Orde in uw vergadering van 
september vast te stellen.  
 
Bijgevoegd treft u een ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement van Orde aan.  
Het concept van het wijzigingsvoorstel is op 23 augustus jl. besproken in het Presidium. Dit 
heeft geleid tot een tweetal aanpassingen van de tekst, zoals u die vaststelde in uw 
vergadering van 28 juni jl.  
De wijzigingen betreffen de vasttelling van de spreektijden door het Presidium, in plaats van 
dat het Presidium de spreektijden kan vaststellen (artikel 23) en een verduidelijking dat als de 
beraadslagingen over alle agendapunten zijn gesloten, besluitvorming plaatsvindt (artikel 25).  
 
Gezien het reeds beslotene in uw vergadering van 28 juni jl. en bespreking van het voorstel in  
het Presidium op 23 augustus jl. vindt rechtstreekse aanbieding aan uw Staten plaats, zonder 
voorafgaande agendering in de statencommissie BEM.   
 
Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 27 september 2010 tot wijziging van het Reglement van Orde 
provincie Utrecht 2008.   
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Overwegende: 
 

- dat zij in hun vergadering van 28 juni jl. op voorstel van de werkgroep Balemans uit hun 
Staten unaniem hebben besloten tot wijziging van het Reglement van Orde; 

- dat in het betreffende voorstel van 28 juni jl. de integrale tekst van de voorstellen tot wijziging 
van het Reglement van Orde voorzien van een toelichting was opgenomen; 

- dat dit besluit zich derhalve beperkt tot codificering van deze wijzigingen in het Reglement 
van Orde; 

- dat het Presidium op 23 augustus jl. het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde 
heeft besproken en een tweetal wijzigingen ter verduidelijking voorstelt. 

 

Gelet op artikel 16 van de Provinciewet;  
 

Besluiten:  
 
Het Reglement van Orde provincie Utrecht 2008 te wijzigen als volgt:  
 
� ARTIKEL 1 
 
SPREEKTIJD 
 
Artikel 23 wordt als geheel gewijzigd als volgt: 
 
“ Het Presidium stelt voor de behandeling van één of meer onderwerpen of voor de gehele vergadering   
 de spreektijd vast “.  
 

� ARTIKEL 2 
 
TE BESLISSEN VRAAGPUNT 
 
Artikel 25 wordt als geheel gewijzigd als volgt: 
 
“Nadat de beraadslagingen over alle agendapunten zijn gesloten, legt de voorzitter de te nemen 
besluiten (met inbegrip van de ingediende amendementen) in volgorde van de agenda voor. Hij brengt 
per agendapunt een eventueel op het aanhangige voorstel ingediende motie, dan wel moties in 
stemming “.            
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� ARTIKEL 3 
 
MEESPREKEN TOEHOORDERS 
 
Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt: 
 
Onder vernummering van de leden 2 t/m 5 in 2 t/m 6 van artikel 66, wordt een nieuw 2e lid 
tussengevoegd, waarvan de tekst als volgt luidt:  
 
“artikel 66 lid 2: Het woord kan niet gevoerd worden over: 

a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft 
opengestaan; 

b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of 

kon worden ingediend; 
d. onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie behoren; 
e. onderwerpen waarvoor de commissie een hoorzitting heeft gehouden, of zal houden”.   

 
� ARTIKEL  4 
 

INWERKINGTREDING 
 
Deze wijziging van het Reglement van Orde treedt direct na vaststelling in werking.   
 

Voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Voor de toelichting van de voorstellen wordt verwezen naar het statenvoorstel van 14 juni 
2010, afd. SGU, registratienummer 2010INT200251 met als titel: “Statenvoorstel Quick wins 
vergaderwijze werkgroep Balemans”. Dit statenvoorstel is unaniem door de Staten vastgesteld 
in de statenvergadering van 28 juni 2010.  


