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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 

In artikel 54 lid 4 van het Reglement van Orde van uw Staten is het volgende bepaald:  
“Iedere fractie kan in maximaal twee commissies één lid benoemen, die bij de vorige statenver-
kiezingen wel verkiesbaar was, maar niet in Provinciale Staten is gekozen. Voor het overige bestaan 
commissies uit statenleden”.  
Door de fractie van de PVV is verzocht dit artikel te verruimen en wel in die zin dat niet twee, maar 
drie commissieleden per fractie in een commissie benoemd zouden kunnen worden.  
 
In de nieuwe statenperiode is net als in het verleden door de Staten besloten het aantal commissieleden 
per fractie te maximeren op twee. Het aantal van twee is het gemiddelde tussen enerzijds het bieden 
van de mogelijkheid aan kleine fracties alle statencommissies c.a. makkelijker te kunnen bemensen en 
anderzijds het recht te doen aan de verkiezingsuitslag.   
 
In het fractievoorzittersconvent van 5 september jl. is het verzoek van de fractie van de PVV 
besproken en overeenkomstig het bepaalde in genoemd artikel 54 lid 4 van het Reglement van Orde 
niet gehonoreerd. Wel heeft de discussie geleid tot het voorstel een verruiming in de mogelijkheden 
voor de inzet van commissieleden mogelijk te maken en wel in die zin, dat een commissielid in 
maximaal twee commissies kan worden benoemd. Het fractievoorzittersconvent besloot tevens deze 
verruiming van het Reglement van Orde na een jaar te evalueren. 
In bijgevoegd ontwerp-besluit treft u het betreffende voorstel tot wijziging van het Reglement van 
Orde aan.  
 
Resumerend wordt voorgesteld te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.   
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Ontwerp-besluit  
 

Besluit van Provinciale Straten van Utrecht van 19 september 2011, PS2011PS11, nummer 8098D7F3 
tot wijziging van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten. 
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 
 
Overwegende de wenselijkheid voor fracties de mogelijkheid tot de inzet van commissieleden (niet 
zijnde statenleden) te verruimen; 
 
Overwegende dat het fractievoorzittersconvent hiermee instemt; 

 
Gelet op het bepaalde in de Provinciewet; 
 

Besluiten: 
 
Artikel 1. 

Artikel 54 lid 3 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten te wijzigen als volgt: 
 
“ Iedere fractie kan maximaal twee commissieleden laten benoemen, die bij de vorige statenver-
kiezingen wel verkiesbaar waren, maar niet in Provinciale Staten zijn gekozen. Een commissielid mag 
van maximaal twee commissies lid zijn. Voor het overige bestaan commissies uit statenleden”.  
 
Artikel 2.

Deze wijziging treedt direct na vaststelling in werking.  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


