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1

Aan Provinciale Staten,
Algemeen:
Tijdens een werkconferentie van 6 en 7 juni 2015 is door uw Staten een aantal nieuwe afspraken gemaakt ten
behoeve van het vergader- en besluitvormingsproces. De afspraken zijn door een werkgroep uit uw Staten verder
uitgewerkt en na het zomerreces van 2015 ingevoerd. Na een tussenevaluatie in december 2015 zijn in een
werkconferentie op 6 juni 2016 de regels op hun toepassing in de praktijk geëvalueerd.
Bij deze evaluatie is door uw Staten in zijn algemeenheid vastgesteld, dat in het proces tot nu toe veel is bereikt,
maar dat het proces blijvend aandacht en onderhoud behoeft.
In de werkconferentie zijn de volgende conclusies getrokken:
1. de spreektijden in zowel de staten- als de commissievergaderingen behoeven aanpassing;
2. de procedure voor de opwaardering van tkn-stukken tot bespreekstukken is in het algemeen goed geborgd;
3. het contact met de burger is een doorlopend punt van aandacht en verdient verdere uitwerking door de
Werkgroep Communicatie uit de Staten.
4. de “motie vreemd aan de orde van de dag” wordt ingevoerd en van regels voorzien.
De conclusies zijn verwoord in een brief van de voorzitter van uw Staten van 21 september 2016.
Ook is afgesproken de wijzigingen in het vergader- en besluitvormingsproces - na een periode van gewenning - te
formaliseren door wijziging van het Reglement van Orde van uw Staten. Dit statenvoorstel voorziet daarin.
De wijziging van het RvO is alleen nodig voor de introductie van de motie “vreemd aan de orde van de dag” en de
recent in het fractievoorzittersconvent afgesproken mogelijkheid tot het gebruik van audiovisuele middelen in de
Staten.
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Inhoud wijzigingen Reglement van Orde:
Motie “vreemd aan de orde van de dag”:
De “motie vreemd aan de orde van de dag” is bedoeld om actief politiek te bedrijven aan de hand van een actueel
onderwerp. Ook kan het natuurlijk benut worden om een politiek statement te maken.
In het nieuw in te voegen artikel 44 A in het RvO, wordt de indiening van de motie aan enige voorwaarden
gebonden. Zo dient de motie op de vrijdag voor de statenvergadering voor 12.00 uur te zijn ingediend bij de
griffier en toetsen de voorzitter en griffier de motie aan de criteria: urgentie, niet geagendeerd voor de Staten of
eerstvolgende commissievergadering. Daarbij moet sprake zijn van een provinciaal belang en dient de motie
voorzien te zijn van een toelichting, dan wel motivering.
De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de motie “vreemd aan de orde van de dag” als instrument van de
Staten een functie heeft.

Gebruik audiovisuele middelen:
Aanvullend punt is de reglementering van het gebruik van audiovisuele middelen in de statenzaal, ter
ondersteuning van de inbreng van de spreker. Hiervoor is een meerderheid in de Staten gebleken en heeft
inmiddels met de brief van de voorzitter van de Staten van 21 september 2016 informele regeling plaats
gevonden. De praktijk heeft ook op dit punt inmiddels in de bestaande behoefte voorzien.
e

In het huidige RvO is bepaald (artikel 17, 3 lid), dat “met toestemming van de voorzitter kan een spreker
demonstratiemateriaal in de vergaderzaal doen opstellen of documentatiemateriaal doen verspreiden”.
e
Ten behoeve van de formele regeling in het RvO wordt de volgende gewijzigde redactie van artikel 17, 3 lid
voorgesteld:
“met toestemming van de voorzitter kan een spreker zijn inbreng laten ondersteunen met opstelling, dan wel
verspreiding van demonstratiemateriaal, dan wel met het vertonen van filmpjes, foto’s en doen horen van
geluidopnamen, binnen de technische mogelijkheden die de statenzaal biedt”.
e

Aan artikel 17 wordt een 4 lid toegevoegd, inhoudende een aantal in acht te nemen voorwaarden bij het gebruik
van ondersteunende middelen.
De voorgestelde tekst luidt: “het ter ondersteuning van de gesproken inbreng van een lid van de Staten, als
bedoeld in het derde lid, gebruikte middel, mag geen platform bieden aan niet democratisch gekozenen, geen
reclameuiting bevatten en niet in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden. Het ondersteunende
materiaal dient op de vrijdag voor 12.00 uur voor de statenvergadering bij de griffie - voor
projectie/uitzending/opstelling gereed - te zijn ontvangen”.
Dit voorstel is zowel in het Presidium, als in het fractievoorzittersconvent besproken en geaccordeerd.
Resumerend wordt voorgesteld te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

2 /4

PS2017PS02

Ontwerp-besluit
Besluit van 6 februari 2017.
Provinciale Staten van Utrecht;
Overwegende:
-

de uitkomsten van de werkconferenties van hun Staten over het vergader- en besluitvormingsproces;

-

de besluiten van het Presidium en fractievoorzittersconvent;

Gelet op: de Provinciewet en het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003;
Besluiten:
Het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003 te wijzigen als volgt:
Artikel 1.
Na artikel 44, wordt een nieuw artikel 44 A toegevoegd, met de volgende redactie:
1.

Een lid kan - op de vrijdag voor 12.00 uur voor de statenvergadering - een “motie vreemd aan de
orde van de dag” indienen bij de griffier;

2.

De voorzitter en griffier toetsen de inhoud van de motie aan de volgende criteria:

-

de motie dient urgent te zijn;

-

het onderwerp staat niet geagendeerd voor de statenvergadering, dan wel voor een eerstvolgende
commissievergadering;

-

er moet sprake zijn van een provinciaal belang;

-

de motie moet zijn voorzien van een toelichting / motivering;
3.

De griffier zendt de motie aan de statenleden en GS, en plaatst deze op de agenda, site en App
van de eerstvolgende statenvergadering;

4.

In de statenvergadering doet de voorzitter bij het agendapunt “vaststellen van de agenda”, een
voorstel voor behandeling;

5.

Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2
e

e

Het 3 lid van artikel 17 wordt gewijzigd en aan het artikel wordt een 4 lid toegevoegd, waarvan de redactie als
volgt luidt:
e

“3 lid: Met toestemming van de voorzitter kan een spreker zijn inbreng laten ondersteunen met opstelling, dan
wel verspreiding van demonstratiemateriaal, dan wel met het vertonen van filmpjes, foto’s en het doen horen van
geluidopnamen, binnen de technische mogelijkheden die de statenzaal biedt “

3 /4

PS2017PS02

e

“4 lid: het ter ondersteuning van de gesproken inbreng van een lid van de Staten, als bedoeld in het derde lid,
gebruikte middel, mag geen platform bieden aan niet democratisch gekozenen, geen reclameuiting bevatten en
niet in strijd zijn met de wet, openbare orde en goede zeden. Het ondersteunende materiaal dient op de vrijdag
voor 12.00 uur voor de statenvergadering bij de griffie – voor projectie/uitzending/opstelling gereed – te zijn
ontvangen”.
Artikel 3
Deze wijzigingen treden direct na vaststelling in werking.

Voorzitter,

Griffier,
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