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Bijlage(n): Notitie Quick wins met wijzigingen Reglement van Orde  

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt het eerste voorstel van de werkgroep Balemans, het Statenvoorstel Quick wins 
vergaderwijze Provinciale Staten van Utrecht. 
De werkgroep Balemans is ingesteld om een breed advies te geven over verandering van de 
werkwijze, vergaderstructuur en het besluitvormingsproces. 
 
De werkgroep Balemans heeft geconstateerd op grond van de door haar gemaakte analyse dat 
er punten van verbetering van de vergaderorde zijn waarover brede overeenstemming bestaat. 
Bovendien punten die niet vragen om een gewijzigd type vergadermodel. Deze veranderingen 
zijn dus eenvoudig in het huidige model in te voeren. De werkgroep stelt dan ook voor  om 
deze wijzigingen te accorderen en na het zomerreces van 2010 in te voeren. 
De opdracht van de werkgroep heeft een grotere reikwijdte dan de vergaderorde sec. Deze 
beslaat ook aanpassingen van de vergaderstructuur, het besluitvormingsproces en de 
werkwijze van de betrokkenen. Hierover volgt een nader advies, waarvan het de bedoeling is 
dat de daar voorgestelde wijzigingen, ingaan per maart 2011 bij aanvang van de nieuwe 
zittingsperiode van de Provinciale Staten van Utrecht. 
Uiteraard heeft de werkgroep zich ervan vergewist dat de nu voorgestelde beperkte 
wijzigingen in de huidige vergaderorde, niet zullen conflicteren met de hoofdlijnen van het 
hierboven beschreven eindadvies van de werkgroep. Sterker de werkgroep denkt dat deze 
veranderingen daarop preluderen. 
 
De wijzigingen, die worden voorgesteld, zijn vooral gericht op een efficiëntere 
besluitvorming in de statenvergadering met een levendiger debat en meer ruimte voor politiek 
overleg rond de statenvergadering. Dit betekent onder meer alle stemmingen tegelijk aan het 
eind van de vergadering, indienen van moties in tweede termijn en aangepaste 
spreektijdenregeling. Daarnaast gaat het commissiewerk zich meer richten op een 
proactievere rol aan het begin van het beleidsproces met meer ruimte voor interactie met 
partners in de samenleving. De commissies zijn niet langer een dubbeling van de 
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statenvergadering, omdat de oordeels- en besluitvorming alleen nog in de statenvergadering 
plaats vindt.   
 
Tot slot wil de werkgroep nog benadrukken dat het vooral de moeite waard is om met elkaar 
de voorgestelde veranderingen een kans te geven en gedurende een half jaar te beproeven en 
dan te evalueren. Of zoals de Engelsen zeggen: the proof of the pudding is in the eating. 
 
Voorgesteld wordt om 
1.de quick wins van de werkgroep Balemans, zoals in de bijlage verwoord, over te nemen 
inclusief de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde; 
 
2. de commissie RGW na de zomer voor het resterende deel van de huidige zittingsperiode 
van Provinciale Staten te benoemen tot experimenteercommissie en de resultaten daarvan in 
januari 2011 te evalueren en deze met conclusies en aanbevelingen voor de inrichting van de 
vergaderstructuur voor de nieuwe zittingsperiode in februari 2011 ter besluitvorming aan PS 
voor te leggen. 
 
3. de werkgroep Balemans te verzoeken om aan te geven hoe bovenstaande besluiten tijdig en 
effectief ingevoerd kunnen worden. 
 
Werkgroep Balemans van Provinciale Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, E.R.M. Balemans 
leden,                        F. Bersch 
 Mevr. R.K. Dik-Faber 
 W.M. de Jong 
 H.R.A.L. Klein Kranenburg 
 R.J. Martens 
secretaris, H. Schoen 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 28 juni 2010; 
 
Op het voorstel van werkgroep Balemans van 14 juni 2010, afdeling SGU, nummer 
2010INT200251 ; 
 
Gelezen de bijlage van het statenvoorstel Quick wins werkgroep Balemans;  
 
Overwegende: 
 
-dat de werkgroep Balemans gevraagd is vrijuit te adviseren over de aanpassing van de 
vergaderstructuur van PS, de werkwijze van PS en de samenwerking met GS, en het 
besluitvormingsproces; 
-dat de werkgroep Balemans gesprekken heeft gevoerd met sleutelpersonen binnen de 
provincie Utrecht; 
-dat ook de individuele statenleden de mogelijkheid is geboden om een bijdrage te leveren;  
 
Gelet op eerder verschenen rapporten:  

- het rapport van informateur Van Eijck medio 2008;   
- eindrapport Berenschot  over het cultuurtraject van medio 2009;  
- de bestuurskrachtmeting van de vier Randstad-provincies begin 2010;  
- op de landelijke evaluatie van het dualisme uit 2008 en de kabinetsreactie en de 

Kamerbehandeling daarop; 
 

Besluiten:  
 
1. De quick wins van de werkgroep Balemans, zoals in de bijlage verwoord, over te nemen 
inclusief de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde; 
 
2. In september in PS het gewijzigde Reglement van Orde vast te stellen, inclusief de nadere 
uitwerkingen van diverse artikelen uit het Reglement van Orde, zoals in de bijlage van dit 
statenvoorstel beschreven; 
 
3. De commissie RGW na de zomer voor het resterende deel van de huidige zittingsperiode 
van Provinciale Staten te benoemen tot experimenteercommissie conform het in de bijlage 
verwoorde voorstel en de resultaten daarvan in januari 2011 te evalueren en deze met 
conclusies en aanbevelingen voor de inrichting van de vergaderstructuur voor de nieuwe 
zittingsperiode in februari 2011 ter besluitvorming aan PS voor te leggen. 
 
4. De werkgroep Balemans te verzoeken om aan te geven hoe bovenstaande besluiten tijdig 
en effectief ingevoerd kunnen worden. 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


