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Bijlage(n): 1 Eindverslag evaluatiecommissie    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Voor u ligt het eindrapport van de commissie evaluatie vergader -en werkwijze Provinciale 

Staten van Utrecht. De instelling van de evaluatiecommissie naar de vergader- en werkwijze van 

Provinciale Staten van Utrecht komt voort uit het statenbesluit voor een andere vergader- en 

werkwijze van februari 2011. Toen is afgesproken dat na ongeveer anderhalf jaar ervaring met de 

andere wijze van werken en vergaderen, gekeken zou worden of deze bevalt of dat er aanpassingen en 

nieuwe veranderingen gewenst zijn. 

Bij het werken aan deze wijzigingen is steeds het uitgangspunt geweest: regels geven structuur maar 

bepalen niet de cultuur. Maar heldere, breed gedragen en gedeelde regels kunnen wel behulpzaam zijn 

bij het bereiken van een goede werk- en vergadercultuur. 

Provinciale Staten zijn onderdeel van de provinciale organisatie als geheel. Als regionaal parlement 

zijn zij in politieke zin het hoogste orgaan. Het is logisch dat de inrichting en werkwijze van de 

organisatie daarop aansluiting vinden. Het gaat dan vooral om de beleidscyclus en om de contacten 

met de Utrechtse samenleving, en de wijze waarop de provincie haar rol in wil vullen. De laatste tijd 

zijn daar stevige veranderingen in geweest met als kernbegrippen: focus op kerntaken, streven naar 

integraliteit en verbinding met buiten. 

Het bovenstaande schetst de achtergrond waartegen de evaluatiecommissie haar werkzaamheden heeft 

verricht. De evaluatiecommissie heeft een elftal gesprekken gevoerd met sleutelfiguren: alle elf 

fractievoorzitters (of hun plaatsvervangers), de vier commissievoorzitters,  de vier gedeputeerden, de 

griffie, de commissaris van de Koningin en de algemeen directeur. Daarnaast heeft de 

evaluatiecommissie ook van een tiental individuele statenleden reacties gehad op haar oproep . 

De ervaringen van deze gesprekspartners vormen de basis voor de evaluatiecommissie om een aantal 

veranderingsvoorstellen te doen, steeds waar kan afgezet tegen de eerder vastgestelde veranderingen. 

De vorige keer zijn de rollen, samenstelling en taken van presidium en 



 
 

fractievoorzittersconvent uitvoerig tegen het licht gehouden. Deze organen van de Staten zijn 

dan ook marginaal aan bod gekomen in de evaluatiegesprekken. 

De evaluatiecommissie constateert dat ondanks de eerder doorgevoerde wijzigingen er uiteraard nog 

veel anders en beter kan, maar dat er ook veel goed gaat. De gesprekspartners hebben dat ook dikwijls 

aangegeven. De commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de hoofdlijnen van het vergadermodel en 

de werkwijze overeind kunnen blijven en dat vooral behoefte bestaan aan een aantal (essentiële) 

aanpassingen. Zodat de Staten hun rol als regionale volksvertegenwoordiging optimaal kunnen 

invullen. Waar van toepassing zijn de bijbehorende wijzigingen in het Reglement van Orde 

opgenomen. 

Gelet op de implementatie en voortgang blijft de evaluatiecommissie, als ad hoc commissie vallend 

onder het presidium, gedurende deze zittingsperiode tot maart 2015 nog bestaan als vraagbaak en 

“waakhond”.  
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Besluit 

 

Besluit van 2 juli 2012; 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van de commissie evaluatie vergader- en werkwijze Provinciale Staten van 

Utrecht van 8 juni 2012, afdeling Statengriffie, nummer 80B33F74 ; 

 

Overwegende: 

-dat de evaluatiecommissie gevraagd is vrijuit te adviseren over de aanpassing van de 

vergader- en werkwijze van PS en over de samenwerking met GS en de ambtelijke 

organisatie, en het beleids- en besluitvormingsproces; 

-dat de evaluatiecommissie gesprekken heeft gevoerd met sleutelpersonen binnen de 

provincie Utrecht; 

  

Gelezen de voorstellen in de bijgevoegde notitie Eindrapport Evaluatie Vergader- en 

werkwijze Provinciale Staten van Utrecht;  

 

Gelet op de eerdere statenbesluit over vergader- en werkwijze van PS uit juni 2010 en februari 2011;  

 

Besluiten: 

 

1. de wijzigingsvoorstellen, zoals geformuleerd in de bijgevoegde notitie Eindverslag 

Evaluatie Vergader- en werkwijze Provinciale Staten van Utrecht vast te stellen; 

2. de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het Reglement van Orde te verwerken en 

het aldus gewijzigde Reglement van Orde formeel vast te stellen in de 

Statenvergadering van 10 september 2012; 

3. de evaluatiecommissie te verzoeken om in de zomer van 2012 aan te geven hoe 

bovenstaande besluiten tijdig en effectief ingevoerd kunnen worden; en om daarbij waar 

relevant ook nadere afspraken te maken met het college van Gedeputeerde Staten, de 

algemeen directeur en de griffier; 

4. de evaluatiecommissie als tijdelijke commissie van het Presidium gedurende deze 

zittingsperiode van Provinciale Staten te laten bestaan; met het verzoek om het 

Presidium en/of Provinciale Staten te adviseren over de vergader- en werkwijze 

wanneer zij dit nodig acht. 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

Griffier, 

 


