
Provinciewet artikel 52-60 en 101

Artikel 52 

Gedeputeerde staten stellen een reglement van orde voor hun vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan provinciale staten wordt toegezonden.

Artikel 53 

1. De commissaris van de Koning stelt, met inachtneming van hetgeen gedeputeerde staten 
hebben bepaald, dag en plaats van de vergadering van gedeputeerde staten en het tijdstip 
van de opening vast.

2. De commissaris maakt dag en plaats van te houden openbare vergaderingen en het tijdstip 
van de opening bekend.

Artikel 53a 

1. De commissaris van de Koning bevordert de eenheid van het beleid van gedeputeerde 
staten.

2. De commissaris kan onderwerpen aan de agenda voor een vergadering van gedeputeerde 
staten toevoegen.

3. De commissaris kan ten aanzien van geagendeerde onderwerpen een eigen voorstel aan 
gedeputeerde staten voorleggen.

Artikel 54 

1. De vergaderingen van gedeputeerde staten worden met gesloten deuren gehouden, voor 
zover gedeputeerde staten niet anders hebben bepaald.

2. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid 
van de vergaderingen van gedeputeerde staten.

Artikel 55 

1. Gedeputeerde staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent 
de inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig 
waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat 
gedeputeerde staten haar opheffen.

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan 
de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de commissaris van de Koning of een 
commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan gedeputeerde staten overleggen. Daarvan 
wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het 
orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel provinciale staten, haar opheffen.



3. Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot 
geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht 
genomen totdat provinciale staten haar opheffen.

Artikel 56 

1. In de vergadering van gedeputeerde staten kan slechts worden beraadslaagd of besloten, 
indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de commissaris van de Koning, 
onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. 
Gedeputeerde staten kunnen echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de 
eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft 
van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 57     

De leden van gedeputeerde staten en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen 
niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van gedeputeerde 
staten hebben gezegd of aan gedeputeerde staten schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 58     

De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29 en 30 zijn ten aanzien van de vergaderingen van 
gedeputeerde staten van overeenkomstige toepassing.

Artikel 59     

1. Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, 
voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

2. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de 
voorzitter.

Artikel 59a 

1. De stukken die van gedeputeerde staten uitgaan, worden door de commissaris ondertekend 
en door de secretaris medeondertekend.

2. Gedeputeerde staten kunnen de commissaris toestaan de ondertekening op te dragen aan 
een ander lid van gedeputeerde staten, aan de secretaris of aan een of meer andere 
provinciale ambtenaren.

3. De medeondertekening door de secretaris is niet van toepassing indien de ondertekening 
van stukken die van het college uitgaan ingevolge het tweede lid is opgedragen aan de 
secretaris of een andere provinciale ambtenaar.



Artikel 60

1. Provinciale staten kunnen regelen van welke beslissingen van gedeputeerde staten aan de 
leden van provinciale staten kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kunnen provinciale staten 
de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.

2. Gedeputeerde staten laten de kennisgeving of terinzagelegging achterwege voor zover deze 
in strijd is met het openbaar belang.

3. Gedeputeerde staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de provincie 
gebruikelijke wijze openbaar. Zij laten de openbaarmaking achterwege voor zover het 
aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 55 geheimhouding is 
opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 101 

De secretaris is in de vergadering van gedeputeerde staten aanwezig.


