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Uw stem in vergaderingen  
van de staten commissie 

Ongeveer één keer per maand 
komen alle leden van Provinciale 
Staten bijeen tijdens de Staten
vergadering om besluiten te nemen. 
Voorafgaand bespreken Statenleden 
de onderwerpen in een kleiner gezel
schap: een commissievergadering. 

Provinciale Staten vertegenwoordi
gen als volksvertegenwoordigers uw 
belang. Ze besluiten over onderwer
pen als ruimtelijke ordening, open
baar vervoer of milieuzaken. Maar 
ook cultuur, natuur, leefbaarheid of 
financiën kunnen op de agenda staan.

Als u een mening heeft over een 
onderwerp waar Provinciale 
Staten over besluiten, kunt u dit 
op  verschillende manieren aan de 
Staten laten weten. Bijvoorbeeld 
door in te spreken in de commissie
vergadering. 

Deze brochure gaat over het 
 spreekrecht en vertelt u precies hoe 
het inspreken tijdens een commissie
vergadering werkt.

Wat is het spreekrecht?

Via het spreekrecht kunt u tijdens een 
commissievergadering in maximaal drie 
minuten zeggen wat u van een geagen
deerd voorstel of onderwerp vindt. 
U kunt individueel, of namens een 
 organisatie inspreken. 

Hoe werkt het inspreken? 

Als u wilt inspreken in de commissie
vergadering, moet u zich hiervoor 
aanmelden bij de Statengriffie. Hoe dat 
moet, leest u elders in deze folder. Het 
is raadzaam dat u zich 10 minuten voor 
aanvang van de vergadering meldt op het 
provinciehuis. 
Een medewerker van de Statengriffie zal 
u ontvangen bij de receptie en u naar de 
vergaderzaal brengen. Wanneer u aan de 
beurt bent krijgt u maximaal drie minuten 
de gelegenheid om in te spreken. Na uw 
bijdrage kunnen commissie leden vragen 
aan u stellen. Hierbij gaan zij  overigens 
niet met u in discussie. Vervolgens 
bespreken de commissieleden het onder
werp.  
Ten slotte krijgt u nog de mogelijkheid 
om hierop te reageren in maximaal een 
minuut. De commissieleden nemen kennis 
van uw reactie, zonder dat zij de moge
lijkheid hebben opnieuw vragen aan u te 
stellen. 

Waarover kan ik inspreken?

U kunt alleen inspreken over onder
werpen die als bespreekstuk op de 
agenda van de commissievergadering 
staan.

U kunt niet inspreken over:
•  benoemingen en aanbevelingen van per

sonen;
•  zaken waarover  op grond van 

artikel 9:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht  een klacht ingediend 
kan of kon worden; 

•  Een besluit waartegen bezwaar of 
beroep bij de rechter openstaat of heeft 
opengestaan.

Wilt u toch uw mening geven over iets 
dat niet op de agenda staat, dan kunt u 
dat schriftelijk doen. Ingekomen brieven 
worden als ingekomen stuk op de agenda 
van een commissievergadering geplaatst.  
Statenleden kunnen zo kennisnemen van 
uw brief. 

Uw brief wordt in principe niet 
besproken tenzij een Statenlid hiertoe 
aanleiding ziet

U kunt uw brief sturen naar:
Statengriffie provincie Groningen
T.a.v. Provinciale Staten
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Of per email naar    
statengriffie@provinciegroningen.nl

Hoe lang mag ik inspreken?

In principe heeft u drie minuten de tijd 
om in te spreken. De totale spreektijd 
voor insprekers is 30 minuten. Het hangt 
dus van het aantal insprekers af of u in 
de gelegenheid bent drie minuten te 
spreken. Wij adviseren u om uw bijdrage 
kernachtig te formuleren, maximaal één 
A4 tekst. U kunt achtergrondinformatie 
altijd vooraf toesturen aan de leden van 
de commissie, of meenemen naar de ver
gadering.

Wat doet de commissie met 
mijn reactie?

Nadat u heeft ingesproken behandelt 
de commissie het agendapunt. De com
missieleden kunnen uw bijdrage mee
nemen in de discussie die zij voeren in 
de commissie. Het kan ook zo zijn dat de 
discussie wordt voortgezet in de vergade
ring van Provinciale Staten. 
De commissie adviseert namelijk 
 Provin ciale Staten hoe het onderwerp 
te behandelen.  Het videoverslag van de 
commissie kunt u vinden op 
www.provinciegroningen.nl/ps onder 
‘vergaderschema en statenstukken’ door 
te klikken op de datum van de commissie. 
Als het onderwerp na bespreking in de 
commissie inhoudelijk wordt besproken 
in de Statenvergadering, kunt u besluiten 
de discussie vanaf de publieke tribune te 
volgen. U kunt de Statenvergadering  
ook ‘live’ volgen via het internet op  
www.provinciegroningen.nl/ps door te 
klikken op ‘vergadering live volgen’.

Hoe meld ik mij aan als 
inspreker?

Als u gebruik wilt maken van het spreek
recht dan moet u zich voor aanvang 
van de vergadering aanmelden via het 
secretariaat van de Statengriffie, telefoon 
050  316 4458 of per email:  
statengriffie@provinciegroningen.nl. 

Bij uw aanmelding vermeldt u uw naam, 
adres, telefoonnummer, emailadres en 
het onderwerp waarover u het woord 
wilt voeren.

Wanneer vergadert de 
statencommissie?

De statencommissie vergadert doorgaans 
op de twee woensdagen voorafgaand aan 
de Statenvergadering. Een overzicht van 
de vergaderdata kunt u vinden via  
www.provinciegroningen.nl/ps onder de 
kop ‘vergaderschema en statenstukken’. 

Hoe weet ik waarover een 
statencommissie vergadert?

De agenda’s voor de commissievergade
ringen worden tien dagen voor aanvang 
van de vergadering in het Dagblad van het 
Noorden geplaatst. 
Ook worden de agenda’s geplaatst op 
onze website  
www.provinciegroningen.nl/ps/agenda, 
hier kunt u ook de vergaderstukken 
downloaden.

INSPREKEN TIJDENS COMMISSIEVERGADERINGEN IN HET KORT:

•	u kunt inspreken over bespreekstukken die op de agenda staan
•	u  moet zich als inspreker vooraf aanmelden 
•	u heeft maximaal drie minuten spreektijd
•	na het inspreken kunnen commissieleden u vragen stellen
• na uw bijdrage bespreekt de commissie het onderwerp 
•	na de bespreking krijgt u nog een minuut de mogelijkheid te reageren
•	de commissieleden nemen kennis van uw reactie

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Statengriffie van de 
provincie Groningen.
Bezoekadres: 
Martinikerkhof 12,  Groningen
Postadres: 
Postbus 610, 9700 AP Groningen,
Telefoonnummer: 
050  316 4458
E-mailadres: 
statengriffie@provinciegroningen.nl
www.provinciegroningen.nl
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