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Amendement Reglement van Orde – artikel 72 – apart vergadermoment bij veel insprekers 
 
De Staten van de provincie Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020,  
ter bespreking van het Reglement van Orde,  
 
overwegende dat 
 
- inspraak een belangrijk onderdeel is van de standpuntbepaling van politici 
- insprekers in de commissievergaderingen de ruimte moeten krijgen 
- inspraak in de commissie volgens lid 4 van artikel 72 in één commissievergadering beperkt is tot 
maximaal dertig minuten 
- bij een groot aantal insprekers de inspraaktijd per inspreker in het gedrang komt, terwijl tegelijk de 
behandeling van de overige agendapunten in de knel kan komen 
- dat het bij een hoog aantal insprekers soms handig kan zijn om een aparte hoorzitting te 
organiseren 
- dat het altijd mogelijk is dat de voorzitter pas tijdens de vergadering een apart inspraakmoment 
bepaalt 
- dat het beter is als de voorzitter vooraf een apart inspraakmoment bepaalt en niet pas tijdens de 
vergadering waarin potentiële insprekers klaar zitten om in te spreken 
- de commissie pas na inspraak over een onderwerp zou moeten spreken en tegelijkertijd inspraak 
niet het besluitvormingsproces zou moeten vertragen 
  
besluiten  
 
Artikel 72 Spreekrecht belangstellenden  
lid 1 Belangstellenden kunnen zich tot de commissievoorzitter richten met het verzoek om in de 
Statencommissie te mogen spreken over onderwerpen die behoren tot het terrein van de betrokken 
commissie. Dit verzoek wordt uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de 
commissiegriffier ingediend.  
lid 6 De voorzitter bepaalt het moment waarop kan worden ingesproken. De Statencommissie kan 
besluiten het inspreekmoment te verplaatsen naar een andere datum.  
 
te vervangen door  
 
Artikel 72 Spreekrecht belangstellenden  
lid 1 Belangstellenden kunnen zich tot de commissievoorzitter richten met het verzoek om in de 
Statencommissie te mogen spreken over onderwerpen die behoren tot het terrein van de betrokken 
commissie. Dit verzoek wordt uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de 
commissiegriffier ingediend.  
 
lid 6 De voorzitter bepaalt het moment waarop tijdens de vergadering kan worden ingesproken.   
De voorzitter kan in de aanloop naar de vergadering besluiten het inspreekmoment te verplaatsen 
naar een andere datum, maar altijd voorafgaand aan het moment van behandeling in de 
statenvergadering. 
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