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BIJLAGEN Geen 

Gevraagde besluiten 
1. Het besluit in het Statenvoorstel Provinciaal lidmaatschap StatenlidNu van 14 december 2022 dat luidt: 

Provinciale Staten van Utrecht lid te maken van StatenlidNu met ingang van 2023 in te trekken. 
2. Een gezamenlijk lidmaatschap van StatenlidNu aangaan voor de leden van Provinciale Staten van 

Utrecht, voor zover zij verklaard hebben dit te willen. 
 

Inleiding 
De beroepsvereniging StatenlidNu bestaat sinds afgelopen zomer vijf jaar en heeft zich intussen bewezen als 
ondersteuner van individuele Statenleden en versterker van de positie van Provinciale Staten in het algemeen. Zij 
doet dit door belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het zorgen voor onderlinge contacten tussen 
Statenleden. Een aantal provincies is vanaf de start collectief lid van StatenlidNu, en een aantal andere provincies 
is daar intussen toe overgegaan. Alleen Utrecht en Gelderland zijn op dit moment nog geen gezamenlijk 
lidmaatschap aangegaan van StatenlidNu (https://www.statenlidnu.nl) 
 
Argumentatie 
1. Woensdag 8 februari 2023 zijn in Provinciale Staten mondelinge vragen gesteld door Socialisten Utrecht 

en BVNL over het Statenvoorstel Provinciaal lidmaatschap StatenlidNu. Dit Statenvoorstel is op 14 december 
2022 vastgesteld. De vragen waren gericht aan de commissaris van de Koning. 
 
In de beantwoording op de vragen gaf de commissaris aan dat er op 14 december geen correct Statenbesluit 
is genomen gegeven de wettelijke voorwaarden die gelden voor het lid worden van een vereniging.  
De commissaris gaf aan twee mogelijkheden te zien. Ofwel wordt op basis van dit besluit een inventarisatie 
gemaakt van de Statenleden die lid wensen te worden van StatenlidNu. De gedachte hierachter is dat de 
intentie van het besluit helder is en met een juiste inventarisatie voldaan wordt aan de juridische eisen. Ofwel 
er wordt een nieuw Statenbesluit in procedure gebracht dat juridisch helemaal correct is. Dit wordt dan in de 
PS-vergadering van 28 maart 2023 vastgesteld. 

https://www.statenlidnu.nl/
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Uit een inventarisatie bleek een meerderheid van de fracties te kiezen voor nemen van een nieuw besluit. 
Deze keuze heeft geleid tot dit voorstel.  

 
2.1 Sterke Statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het 

functioneren van onze democratie. Het opdoen van kennis en vaardigheden versterkt dat functioneren. 
StatenlidNu biedt ondersteuning aan Statenleden voor het opdoen van deze kennis en vaardigheden.  
De beroepsvereniging biedt veel materiaal en mogelijkheden, zowel in algemene zin als over specifieke 
dossiers en is daarmee een zeer bruikbare ondergrond voor wat in provincies door griffies wordt verzorgd of 
door politieke partijen wordt ingevuld. De vereniging StatenlidNu richt zich naar de behoeften van de leden, en 
met die actieve houding zorgen zij voor een aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften die onder 
Statenleden leven. 
Ook voor de vereniging is het goed als alle Statenleden van alle provincies vertegenwoordigd zijn. De 
vereniging kan dan meer en krachtiger invulling geven aan de doelen die in ons gezamenlijke belang zijn. 
Samen staan we sterker. In de afgelopen tijd heeft StatenlidNu zich bijvoorbeeld krachtig ingezet om de 
aanpassing van de vergoeding van Statenleden op de agenda te krijgen; vooralsnog met succes. 
StatenlidNu werkt samen met andere beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden. 

 
2.2 Juist ten tijde van verkiezingen is het gebruik maken van de kennis en het netwerk van StatenlidNu waardevol 

voor nieuwe startende Statenleden. 
In verband met de onlangs gehouden Provinciale Statenverkiezingen is het voor de Utrechtse Statenleden erg 
zinvol om gebruik te kunnen maken van het digitaal leerplatform, masterclasses, de inhoudelijke dossiers en 
andere activiteiten van StatenlidNu. Specifiek vragen we de aandacht voor het inwerkprogramma voor na de 
verkiezingen in 2023. Denk daarbij aan het Handboek Statenleden, een buddysysteem voor nieuwe 
Statenleden en informatie over het maken van een Statenakkoord. Bijzondere aandacht daarbij gaat ook uit 
naar die leden van de Staten die als lid van de Algemene ledenvergadering onderdeel gaan uitmaken van het 
Interprovinciaal Overleg (IPO).  
 

2.3 Bij het aangaan van een gezamenlijk lidmaatschap worden de Statenleden individueel ingeschreven als lid van 
de vereniging. Op juridische gronden geldt dit alleen voor de die Statenleden die uitdrukkelijk hebben 
aangegeven lid te willen zijn van StatenlidNu. Voor de goede orde wordt hier opgemerkt dat artikel 3, lid 3 van 
de statuten van StatenlidNu de suggestie wekt dat alle Statenleden lid worden met uitzondering van diegenen 
die dat om hen moverende redenen niet willen. Het besluit van Provinciale Staten om gezamenlijk lid te 
worden, bindt echter nog geen van de Statenleden aan het lidmaatschap. Deze binding ontstaat eerst op het 
moment dat een Statenlid heeft aangegeven dit te willen.  

 
 
Financiële consequenties 
De kosten van het provinciaal lidmaatschap van StatenlidNu bedragen €110 per Statenlid per jaar. Artikel 2.3.4 van 
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers geeft het recht op vergoeding van het lidmaatschap van 
een beroepsvereniging door de provincie.  
De contributie voor een individueel lidmaatschap is €160 per persoon. 
 
 
Vervolg 
Na een positief besluit op het voorstel, zal de griffie inventariseren welke Statenleden lid willen worden van 
StatenlidNu en de aanmelding als lid verzorgen. 
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Besluit 
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 28 maart 2023. 
 
Op het voorstel van de griffie van 9 maart 2023 met nummer UTSP-1400676291-4400, 
 
 
Overwegende dat 
− Nog geen gezamenlijk lidmaatschap is aangegaan van de beroepsvereniging StatenlidNu ten behoeve van die 

Statenleden die verklaard hebben lid te willen zijn van deze vereniging. 
− StatenlidNu bijdraagt aan de ondersteuning van individuele Statenleden en het versterken van de positie van 

PS in het algemeen. 
− Juist ten tijde van verkiezingen het gebruik maken van de kennis en het netwerk van StatenlidNu waardevol is 

voor nieuwe startende Statenleden. 
 
Besluiten 

1. Het besluit in het Statenvoorstel Provinciaal lidmaatschap StatenlidNu van 14 december 2022 dat luidt: 
Provinciale Staten van Utrecht lid te maken van StatenlidNu met ingang van 2023 in te trekken. 

2. Een gezamenlijk lidmaatschap van StatenlidNu aangaan voor de leden van Provinciale Staten van 
Utrecht, voor zover zij verklaard hebben dit te willen. 
 

 
 
 
 
 
Voorzitter, Griffier, 
mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 
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