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Was: RvO 2015 - wordt: Rvo 2019 

 

Art 

nr.  

Reglement van orde 2015 Toelichting wijziging  Nr. Reglement van orde 2019 

1 amendement: een op schrift gesteld voorstel tot wijziging van een 

aanhangige besluittekst, naar de vorm geschikt om in 

die besluittekst te worden opgenomen; 

subamendement: een op schrift gesteld voorstel tot wijziging van een 

ingediend amendement, naar de vorm geschikt om 

direct te worden opgenomen in het amendement 

waarop het betrekking heeft; 

motie: een op schrift gesteld voorstel, inhoudende een korte 

en gemotiveerde verklaring over een onderwerp, 

waarover een oordeel, wens of verzoek door 

Provinciale Staten wordt uitgesproken; 

initiatiefvoorstel: een door een lid of meerdere leden van Provinciale 

Staten op schrift gesteld, met redenen omkleed, 

voorstel aan Provinciale Staten; 

mondelinge vraag: een informatieve vraag van een lid van Provinciale 

Staten aan een ander lid of aan een fractie, aan 

Gedeputeerde Staten, aan een lid van Gedeputeerde 

Staten of aan de commissaris van de Koning tijdens 

een vergadering van Provinciale Staten; 

schriftelijke vraag: een op schrift geformuleerde informatieve vraag van 

een lid of meer leden van Provinciale Staten aan 

Gedeputeerde Staten, aan de leden van 

Gedeputeerde Staten of aan de commissaris van de 

Koning; 

interpellatie: een verzoek van een lid of meer leden van Provinciale 

Staten, om, overeenkomstig de Provinciewet, 

inlichtingen van Gedeputeerde Staten, van een lid van 

Waar relevant is het 

begrip nader 

omschreven, is een 

begrip toegevoegd of 

verwijderd. 

Uitgangspunt is dat 

het artikel zelfstandig 

leesbaar is.  

1 Begripsbepalingen  

 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 
agenderingsvoorstel provinciale staten:    

een voorstel van een statenlid om een onderwerp 

toe te voegen aan een statenagenda; 

 

agenderingsvoorstel statencommissies:  

een voorstel van een statenlid om een onderwerp 

toe te voegen aan een commissieagenda; 

 

amendement:      

een voorstel tot wijziging van een voor de 

vergadering van provinciale staten geagendeerde 

besluittekst; 

 

fractie:       

het lid dat of de groep van leden van provinciale 

staten die zich als zodanig beschouwt en zich bij de 

voorzitter van provinciale staten schriftelijk 

aanmeldt. De leden, die door het centraal 

stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn 

verklaard, worden bij de aanvang van de 

zittingsperiode als een fractie beschouwd. Is onder 

een lijstnummer slechts een lid verkozen, dan wordt 

dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd; 
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Gedeputeerde Staten dan wel van de commissaris 

van de Koning betreffende het door Gedeputeerde 

Staten of door een Gedeputeerde gevoerde bestuur; 

voorstel vreemd aan de orde van de dag:  

een voorstel van een of meer leden van Provinciale 

Staten of van een commissie als bedoeld in paragraaf 

7.1 om de agenda vast te stellen in afwijking van het 

voorstel van de voorzitter; 

onderzoeksvoorstel:  

een voorstel van een of meer leden van Provinciale 

Staten tot het door Provinciale Staten instellen van 

een onderzoek naar het door Gedeputeerde Staten of 

de commissaris van de Koning gevoerde bestuur; 

 

voorstel tot regeling van werkzaamheden:  

een voorstel van een of meer leden van Provinciale 

Staten om een onderwerp in een volgende 

vergadering te behandelen, dan wel een voorstel voor 

de te volgen procedure ten aanzien van een 

onderwerp; 

 

informatie: feitelijke informatie; inzage in of afschrift van 

documenten die openbaar zijn; 

 

bijstand: ondersteuning bij of het aanleveren van informatie ten 

behoeve van het opstellen van een voorstel, 

amendement, motie of andere ondersteuning van 

meer dan geringe omvang; 

 

voorzitter:               voorzitter van Provinciale Staten; 

 

fractievertegenwoordiger:   

de lijstopvolger die als plaatsvervanger van een 

statenlid mag optreden als woordvoerder namens 

de statenfractie in een statencommissie; 

 

hamerstuk     

een voorstel waarover geen beraadslaging en geen 

stemming door provinciale staten plaatsvindt; 

 

initiatiefvoorstel:     

een voorstel van één of meerdere statenleden voor 

een verordening, nieuw beleid of aanpassing van 

bestaande kaders; 

 

interpellatie: 

een recht van een statenlid om overeenkomstig de 

Provinciewet tijdens een vergadering van 

provinciale staten over een niet-geagendeerd 

onderwerp inlichtingen aan (leden van) 

gedeputeerde staten of de commissaris van de 

Koning te vragen; 

 

interruptie:   

een korte en bondige vraag, bedoeld om 

verduidelijking te krijgen op een bepaald punt; 

 

mondelinge vraag:  

een informatieve vraag van een lid van provinciale  

staten aan een ander lid van provinciale staten of 

aan een fractie, aan gedeputeerde staten, aan een  

lid van gedeputeerde staten of aan de commissaris  

van de Koning, tijdens een vergadering van 

provinciale staten; 
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fractievertegenwoordiger: 

de lijstopvolger die als plaatsvervanger van een 

Statenlid mag optreden als woordvoerder namens de 

Statenfractie in een Statencommissie; 

 

burgerinitiatief-voorstel: 

een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een 

onderwerp op de agenda van de vergadering van 

Provinciale Staten te plaatsen; 

 

initiatiefgerechtigde: 

ieder die op de dag van indiening van het 

burgerinitiatiefvoorstel gerechtigd is tot deelname aan 

de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van 

Groningen; 

ondersteuner een initiatiefgerechtigde, die het burgerinitiatiefvoorstel 

ondersteunt. 

 

motie:      

een korte en gemotiveerde verklaring over een 
onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken; 
 

motiedebat:      

een kort debat over één motie als afronding van de 

bespreking in de statencommissie; 

 

rondvraag: 

een informatieve vraag van een lid van provinciale  

staten aan gedeputeerde staten, aan een lid van  

gedeputeerde staten of aan de commissaris van de  

Koning op een daartoe door provinciale staten  

aangewezen moment; 

 

schriftelijke vraag: 

een op schrift geformuleerde informatieve vraag  

van een lid of meer leden van provinciale staten  

aan gedeputeerde staten, aan de leden van  

gedeputeerde staten of aan de commissaris van de  

Koning; 

 

subamendement:  

een voorstel tot wijziging van een ingediend  

amendement. 

 

2  1. Met een fractie wordt bedoeld het lid dat of de groep van leden van 

Provinciale Staten die zich als zodanig beschouwt en zich bij de 

voorzitter van Provinciale Staten schriftelijk aanmeldt. 

2. De leden, die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen 

zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zittingsperiode als een 

fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts een lid verkozen, 

dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd. 

Dit artikel vervalt. 

Lid 1 en lid 2 zijn 

opgenomen in nieuw 

artikel 1: de 

begripsbepalingen. 

 

1 Begripsbepalingen 

fractie: het lid dat of de groep van leden van 

provinciale staten die zich als zodanig beschouwt 

en zich bij de voorzitter van provinciale staten 

schriftelijk aanmeldt. De leden, die door het centraal 

stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn 

verklaard, worden bij de aanvang van de 
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3. Van veranderingen die daarna in de samenstelling van een fractie 

optreden, doet het lid of de groep van leden mededeling aan de 

voorzitter. 

4. Met de omstandigheid ingevolge het eerste lid wordt rekening 

gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering na de 

mededeling, bedoeld in het eerste lid, aan de voorzitter. 

5. Vindt in een fractie een splitsing plaats die leidt tot de vorming van een 

of meer nieuwe fracties, dan worden de financiële tegemoetkomingen 

van de daarbij betrokken fracties vastgesteld op de bedragen die 

worden gevonden door de tegemoetkoming, die aan de ongesplitste 

fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid van de aantallen 

bij de splitsing betrokken leden. 

6. Ontstaat een nieuwe fractie door samenvoeging, dan kan de 

tegemoetkoming van de nieuw gevormde fractie niet groter zijn dan de 

tegemoetkoming die toekomt aan een fractie van gelijke grootte als 

bedoeld in het tweede lid. 

 

Lid 3 en 4 zijn 

vervallen en worden 

meegenomen in de 

eerstvolgende 

wijziging van de 

fractiekosten-

verordening.  

 

Lid 5 en lid 6 zijn 

opgenomen in de 

fractiekosten-

verordening 2016. 

 

 

zittingsperiode als een fractie beschouwd. Is onder 

een lijstnummer slechts een lid verkozen, dan wordt 

dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd; 

 

3 1. Het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden wordt 

opgedragen aan een of meer commissies bestaande uit drie leden. 

2. De voorzitter benoemt de leden van de commissie. Het eerst 

benoemde lid is belast met de leiding van de werkzaamheden van die 

commissie. 

Artikel 3,4, en 5 zijn 

samengevoegd tot een 

nieuw artikel 2 over 

toelating statenleden. 

2 Toelating statenleden 

1. Provinciale staten laten nieuwe statenleden toe 

in een openbare vergadering op grond van het 

geloofsbrievenonderzoek. 

2. Het onderzoek van de geloofsbrieven van de 

door het Centraal Stembureau benoemde leden 

wordt opgedragen aan een of meer commissies, 

bestaande uit drie leden van provinciale staten. 

3. De voorzitter van provinciale staten benoemt de 

leden van de commissie(s). 

4. Het lid dat als eerste wordt benoemd is belast 

met de leiding van de werkzaamheden van die 

commissie.  

4 1. Elke commissie brengt na het onderzoek aansluitend mondeling 

verslag uit.  

2. Het verslag eindigt met een geformuleerd voorstel voor het nemen van 

een besluit omtrent de toelating van het benoemde lid. 
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5 De leden die zijn toegelaten, nemen, na de vereiste eed (verklaring en 

belofte) te hebben afgelegd, de plaats in, die hen door de voorzitter wordt 

aangewezen. 

5. Elke commissie brengt na het onderzoek 

aansluitend mondeling verslag uit in de 

openbare statenvergadering en doet een 

voorstel voor het nemen van een besluit over de 

toelating van het benoemde lid. 

6. De leden die zijn toegelaten nemen zitting nadat 

zij de vereiste eed (verklaring en belofte) 

hebben afgelegd.  

 

6 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van 

Provinciale Staten overeenkomstig de Provinciewet en dit 

reglement. 

2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt de 

vergadering voorgezeten door het daartoe door Provinciale 

Staten aangewezen Statenlid. 

3. Aanwijzing van de plaatsvervangend voorzitter vindt plaats in 

de eerste vergadering van Provinciale Staten in nieuwe 

samenstelling. 

Artikel 6 lid 1 en 2 zijn 

overgenomen in artikel 

4. Lid 3 is vervallen 

omdat dit tot de mores 

behoort en het 

momentum is mede 

afhankelijk van 

collegevorming.  

4 Voorzitter en vicevoorzitter provinciale staten 

1. De voorzitter is belast met de leiding van de 

vergadering van provinciale staten 

overeenkomstig de Provinciewet en dit 

reglement van orde; 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij 

waargenomen door het daartoe door provinciale 

staten aangewezen statenlid. 

3.  Bij woordvoering over zijn eigen portefeuille kan 

de voorzitter het voorzitterschap van de 

vergadering tijdelijk overdragen aan de 

vicevoorzitter.   

 

7 1. De leden, die het woord verlangen, vragen dit aan de voorzitter. 

2. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is 

gevraagd. Deze volgorde kan worden onderbroken, indien een lid 

het woord verlangt voor het vragen van informatie over de orde of 

om een voorstel van orde in te dienen.  

Artikel 7 lid 1 is 

verwerkt in artikel 21.  

Lid 2 is vervallen 

omdat de beschreven 

werkwijze niet meer 

wordt toegepast in de 

praktijk.   

21 Spreken in de vergadering 

Een lid van provinciale staten en een  

gedeputeerde spreken niet eerder dan 

nadat de voorzitter hen het woord 

heeft verleend. 

 

8 1. De voorzitter draagt zorg, dat hij, die het woord heeft verkregen, 

daarbij niet wordt gestoord. 
Dit artikel is 

overgenomen in artikel 

26, aangevuld met 

twee nieuwe leden (4 

26 Handhaving orde 

1.  De voorzitter zorgt ervoor dat een spreker niet 

wordt gestoord in zijn woordvoering. 
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2. De voorzitter kan de spreker, die afwijkt van het onderwerp 

waarover wordt beraadslaagd, tot de behandeling van het 

onderwerp terugroepen. 

3. De voorzitter roept de spreker, die de orde verstoort of zich 

onbetamelijke of beledigende uitdrukkingen veroorlooft, tot 

de orde. 

en 5) over de orde op 

de publieke tribune. 

2. De voorzitter kan de spreker, die afwijkt van het 

onderwerp waarover wordt beraadslaagd, tot de 

behandeling van het onderwerp terugroepen.  

3. De voorzitter roept de spreker die de orde 

verstoort of zich onbetamelijke of beledigende 

uitdrukkingen veroorlooft tot de orde.  

4.  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring 

of het op andere wijze verstoren van de orde 

(door toehoorders) vanaf de publieke tribune is 

verboden.  

5.  Bij ordeverstoring vanaf de publieke tribune kan 

de voorzitter de betreffende persoon/personen 

van de publieke tribune laten verwijderen of de 

publieke tribune sluiten. 

 

9 1. Indien de voorzitter vaststelt dat een onderwerp 

voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, 

tenzij Provinciale Staten anders beslissen. 

2. Nadat de beraadslaging is gesloten, formuleert de 

voorzitter het te nemen besluit.  

3. Indien geen van de leden daarom vraagt, vindt geen 

stemming plaats. In dat geval stelt de voorzitter voor 

het besluit zonder stemming te nemen. Evenwel 

kunnen in de vergadering aanwezige leden 

aantekening vragen dat zij geacht worden 

tegengestemd te hebben; in dat geval wordt het 

Artikel 9 lid 1 is 

gewijzigd 

overgenomen in artikel 

20. Het artikel is 

uitgebreid met een 

uitzonderingsbepaling. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiting beraadslaging 

1. Wanneer niemand meer het woord wenst, sluit 

de voorzitter de beraadslaging. 

2. Wanneer de voorzitter van oordeel is dat het 

onderwerp van verschillende zijden voldoende is 

belicht, kan hij in afwijking van het eerste lid aan 

provinciale staten voorstellen de beraadslaging 

van de zijde van provinciale staten eerder te 

sluiten. Over dit voorstel wordt niet 

beraadslaagd. 
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besluit geacht met de stemmen van de overige leden 

te zijn genomen. 
Artikel 9 lid 2 is 

gewijzigd 

overgenomen in artikel 

28. 

28 Aanvang stemming 

1. Provinciale staten gaan niet eerder over tot 

stemming nadat de voorzitter de 

beraadslagingen heeft gesloten.   

2. De voorzitter kondigt een te houden stemming 

duidelijk aan. Bij stemming nemen de 

statenleden hun plaats in de vergaderzaal in. 

Lid 3 is gewijzigd 

overgenomen in de 

artikelen 32 en 29 

32 Besluitvorming hamerstukken en aantekening 

1. Over hamerstukken vindt geen beraadslaging 

plaats tenzij een statenlid hierom vraagt.  

2. Indien geen van de leden om stemming vraagt 

bij een hamerstuk, dan stelt de voorzitter voor 

het besluit zonder stemming vast te stellen. 

Evenwel kunnen in de vergadering aanwezige 

leden aantekening vragen dat zij geacht worden 

tegengestemd te hebben; in dat geval wordt het 

besluit geacht met de stemmen van de overige 

leden te zijn genomen. 

29 Stemverklaring  

Voordat tot stemming wordt overgegaan heeft ieder 

statenlid het recht zijn uit te brengen stem kort te 

motiveren.  

 

10 De voorzitter doet mededeling van de uitslag van de stemming. Artikel 10 is 

overgenomen in artikel 

33 lid 3.  

33 Werkwijze stemming digitaal of bij 

handopsteken 
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1. Ieder aanwezig statenlid brengt zijn stem uit, 

tenzij een statenlid zich ingevolge de 

Provinciewet van stemming moet onthouden. 

2. Heeft een statenlid zich bij het uitbrengen van 

zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing 

nog herstellen voordat de voorzitter de 

stemming over het onderwerp heeft gesloten. 

Bemerkt het statenlid zijn vergissing pas later, 

dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de 

stemming bekend heeft gemaakt wel 

aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in 

de uitslag van de stemming brengt dit echter 

geen verandering. 

3. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de 

stemming mee.  

 

11 De voorzitter schorst de vergadering indien hij dit nodig acht en 

bepaalt het tijdstip waarop de vergadering zal worden heropend. 
Artikel 11 is 

overgenomen en 

aangevuld in artikel 19 

omdat ook een 

statenlid om schorsing 

kan vragen. 

19 Schorsing 

1. Statenleden kunnen verzoeken om een 

schorsing van de vergadering.  

2. De voorzitter schorst de vergadering indien hij 

dit nodig acht en bepaalt de duur van de 

schorsing. 

 

12 1. De griffier is bij elke vergadering van Provinciale Staten 

aanwezig. 

2. De griffier zorgt voor voldoende ambtelijke bijstand ter 

vergadering en is daarnaast belast met hetgeen dit reglement 

bepaalt. 

Artikel 12 is deels 

overgenomen omdat 

de voorzitter is belast 

met het reglement 

(nieuw artikel 4 lid 1) 

en de griffier hem 

daarin ondersteunt.   

5 Griffier 

1. De griffier is bij elke vergadering van provinciale 

staten aanwezig. 

2. De griffier zorgt tijdens de vergadering voor 

voldoende ambtelijke bijstand vanuit de griffie. 

 

13 1. Er is een Presidium bestaande uit de voorzitter van Provinciale 

Staten, de fractievoorzitters en de plaatsvervangend voorzitter 
Artikel 13 is opgeknipt 

in vijf artikelen over 

6 t/m 9 

 

6  Samenstelling presidium 

1.  Er is een presidium met de fractievoorzitters  

     als leden. Bij afwezigheid van een   
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van Provinciale Staten, indien deze geen fractievoorzitter is. Bij 

afwezigheid van een fractievoorzitter, wordt diens plaats 

ingenomen door zijn vervanger.  

2. Het Presidium kan geen besluiten nemen, indien niet meer dan 

de helft van zijn leden of hun plaatsvervangers aanwezig is; bij 

het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

3.  Andere leden van Provinciale Staten kunnen door de voorzitter 

worden uitgenodigd om aan de vergaderingen van het Presidium 

deel te nemen; zij hebben een adviserende stem. 

4.  Het Presidium is in ieder geval belast met het doen van 

behandelvoorstellen aan Provinciale Staten, het opstellen van de 

raming van de uitgaven van Provinciale Staten, het beheer van de 

geldelijke middelen van Provinciale Staten, het adviseren van 

Provinciale Staten bij inschakeling van externe deskundigen, het doen 

van voorstellen tot wijziging van het reglement van orde, het aansturen 

van de griffier en de griffiemedewerkers, het aanwijzen van zitplaatsen 

voor de uitgenodigde gedeputeerden en de secretaris en overige 

personen in de vergaderzaal en het toewijzen van kamers aan de 

fracties.   

5. a. Het Presidium oefent als werkgeverscommissie het werkgeverschap 

uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkende 

medewerkers. 

b. Met het oog hierop mandateren Provinciale Staten de 

bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, 

de op deze wet gebaseerde en door Provinciale Staten vastgestelde 

rechtspositionele voorschriften en de artikelen 104 tot en met 104e 

Provinciewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in 

104, 104a, tweede lid 104d, eerste lid en 104e, eerste lid van de 

Provinciewet aan het Presidium. 

c. Tot de bevoegdheid van het Presidium behoren ook de 

voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap 

van Provinciale Staten behorende besluiten en regelingen. 

d. Voor de dagelijkse gang van zaken kan het Presidium een delegatie 

uit haar midden aanwijzen, bestaande uit de voorzitter van het 

het presidium (6 t/m 9) 

en een apart artikel 

over de 

werkgeverscommissie 

(artikel 11).  

 

Artikel 13 lid 3 is 

vervallen. Lid 3 is 

begrepen onder artikel 

6 lid 5. 

 

Lid 4 is deels 

overgenomen in artikel 

7 en ingekort waar de 

taken vallen onder de 

voorbereiding van de 

vergadering.  

 

Lid 5 f is deels 

vervallen. De te 

mandateren 

bevoegdheden zullen 

in een apart 

mandaatbesluit 

worden opgenomen. 

 

Lid 8 is vervallen 

omdat sprake is van 

een mandaat en daar 

hoort vanzelfsprekend 

ook verantwoording 

bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fractievoorzitter wordt zijn plaats ingenomen 

door zijn vervanger.  

2. De voorzitter van provinciale staten is voorzitter 

van het presidium. 

3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij 

vervangen door de vicevoorzitter van provinciale 

staten. 

4. De griffier is bij elke vergadering van het 

presidium aanwezig.  

5. De griffier is secretaris van het presidium en 

zorgt indien gewenst voor aanvullende 

ondersteuning van het presidium. 

 

7   Taken presidium 

1. Het presidium is belast met het regelen van alle 

zaken die verband houden met de 

werkzaamheden van de staten, de 

voorbereiding van de agenda's van de 

vergaderingen van provinciale staten en 

statencommissies. 

2. Het presidium wijst ingekomen stukken van 

derden toe aan de agenda's van de 

statencommissies. 

3. Het presidium draagt zorg voor de raming van 

de uitgaven van provinciale staten en het beheer 

van de budgetten van provinciale staten. 

 

8    Quorum en besluitvorming presidium  

1. Het presidium kan alleen besluiten nemen 

indien meer dan de helft van zijn leden of hun 

plaatsvervangers aanwezig is.  

2. Indien een stemming noodzakelijk is, besluit het 

presidium met meerderheid van stemmen. Bij 
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Presidium als voorzitter en adviseur en maximaal twee andere 

vertegenwoordigers, die kunnen worden belast met: 

▪ Het voorbereiden van door het Presidium aan Provinciale Staten 

voor te leggen voorstellen inzake aanstelling en ontslag van de 

Statengriffier; 

▪ Het doen van voorstellen aan het Presidium betreffende de 

rechtspositie van de Statengriffier en de medewerkers van de 

Statengriffie; 

▪ Het voorbereiden van rechtspositionele besluiten ten 

aanzien van medewerkers van de Statengriffie, waarvan de 

bevoegdheid door Provinciale Staten aan het Presidium is 

gemandateerd; 

▪ Het voeren van functioneringsgesprekken met de Statengriffier; 

▪ Het voeren van overleg met de Statengriffier over de 

bedrijfsvoering van de Statengriffie en de voortgang van de 

werkzaamheden. 

e.  In het Presidium kunnen nadere afspraken worden gemaakt 

over de werkwijze ten aanzien van het werkgeverschap van 

Provinciale Staten. 

f.   Het Presidium kan een deel van de aan haar overgedragen 

bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel 

mandateren aan de griffier. Hieronder wordt in ieder geval 

begrepen het nemen van beslissingen ter uitvoering van de 

bepalingen van de CAP en de bijbehorende 

uitvoeringsregelingen, met uitzondering van de besluiten tot 

onvrijwillig ontslag en disciplinaire maatregelen 

6. De agenda en de vergaderingen van het Presidium zijn niet 

openbaar. 

7. De voorzitter en de leden van Provinciale Staten ontvangen een 

publicabele besluitenlijst van de vergadering. 

8.  Het Presidium is aan Provinciale Staten verantwoording 

verschuldigd over het door hem gevoerde beleid. 

 het staken van de stemmen beslist de 

voorzitter. 

 

9 Openbaarheid presidium 

1. De vergaderingen en beraadslagingen van het 

presidium zijn niet openbaar. 

2. De afspraken en besluiten van het presidium 

zijn openbaar, tenzij het presidium anders  

beslist.  

 

11 Samenstelling en taak werkgeverscommissie 

1. Er is een werkgeverscommissie die het  

werkgeverschap van provinciale staten uitoefent 

ten aanzien van de griffier en de overige op de 

griffie werkende medewerkers. 

2. De samenstelling van de werkgeverscommissie 

is gelijk aan die van het presidium. Artikel 6 is  

van  toepassing op de samenstelling van de  

werkgeverscommissie.  

3. Aan de werkgeverscommissie zijn alle  

bevoegdheden gemandateerd die rechtsreeks  

 voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze  

wet gebaseerde en door provinciale staten  

 vastgestelde rechtspositionele voorschriften en  

de artikelen 104 tot en met 104e  

 Provinciewet, met uitzondering van de  

bevoegdheden als bedoeld in 104, 104a,  

tweede lid, 104d, eerste lid en 104e, eerste lid  

van de Provinciewet.  

4. Tot het mandaat van de  

werkgeverscommissie behoren ook de  

voorbereiding en uitvoering  

 van de overige tot het werkgeverschap van  
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9.  De griffier woont de vergaderingen van het Presidium bij en is 

belast met de uitvoering van de besluiten van het Presidium. 

provinciale staten behorende besluiten en  

 regelingen.  

5. De werkgeverscommissie kan een deel van de  

aan haar overgedragen bevoegdheden ten  

 aanzien van het griffiepersoneel  

ondermandateren aan de griffier. 

6. Voor de dagelijkse gang van zaken rondom het  

werkgeverschap kan de werkgeverscommissie  

 een delegatie uit haar midden aanwijzen.  

7.  De werkgeverscommissie bepaalt zelf haar  
werkwijze.   

14  Seniorenconvent 

1. Er is een Seniorenconvent ter bespreking van vertrouwelijke 

aangelegenheden. 

2. In het Seniorenconvent hebben zitting de voorzitter en de 

fractievoorzitters of hun vervangers. 

3. De griffier woont de vergaderingen van het Seniorenconvent bij. 

4. De agenda en de vergaderingen van het Seniorenconvent zijn niet 

openbaar. 

Artikel 14 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

10.  

10 Samenstelling en taak seniorenconvent 

1. Er is een seniorenconvent voor bespreking van 

vertrouwelijke aangelegenheden. 

2. De samenstelling van het seniorenconvent is 

gelijk aan die van het presidium. Artikel 6 is van 

toepassing op de samenstelling van het 

seniorenconvent.   

3. De vergaderingen en beraadslagingen van het 

seniorenconvent zijn niet openbaar.  

 

15 Vergaderschema 

Provinciale Staten stellen, op voorstel van het Presidium voor de 

aanvang van het kalenderjaar een schema vast voor de in dat jaar te 

houden vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies, 

bedoeld in paragraaf 7.1. Dit schema wordt tijdig ter kennis van de 

voorzitter en leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten gebracht. 

Artikel 15 is gewijzigd 

overgenomen in de 

artikelen 12 en 49. De 

laatste zin is vervallen 

want spreekt voor 

zich. 

 12  Vergaderplanning provinciale staten 

1. Provinciale staten stellen, op voorstel van het 

presidium, voor aanvang van het volgende  

 kalenderjaar een schema vast voor de in dat jaar 

te houden vergaderingen van provinciale staten.  

2. Extra vergaderingen worden in overleg met het 

presidium ingepland.  

 

49 Vergaderplanning statencommissies 

1. Provinciale staten stellen, op voorstel van  

het presidium, voor aanvang van het volgende  

kalenderjaar een schema vast voor de in dat  
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jaar te houden vergaderingen de  

statencommissies. 

2. Extra commissievergaderingen worden in  

overleg met het presidium ingepland. Dit kan op 

voorstel van de commissievoorzitter of indien  

een vijfde deel van de commissie het onder  

opgaaf van redenen aan de commissievoorzitter 

vraagt, uitgaande van het maximaal aantal  

zetels zoals bepaald in artikel 45.  

 

16 Oproep voor de vergadering 

1. De voorzitter zendt elk lid zo mogelijk ten minste tien dagen 

van te voren een schriftelijke oproep voor de vergadering. 

Daarbij vermeldt hij dag, uur en plaats van de vergadering. 

2. Tegelijkertijd met de oproeping worden de agenda en de 

daarbij behorende stukken aan elk lid toegezonden. 

Artikel 16 is vervallen. 

In de praktijk vindt de 

oproep plaats bij 

publicatie van het 

vergaderschema en 

nog een keer per mail, 

minimaal 1 week voor 

de Statenvergadering. 

Stukken worden niet 

meer toegezonden 

maar in de 

vergaderapplicatie 

geplaatst.  

- - 

17 Agenda 

1. Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter 

de voorlopige agenda van de vergadering vast.  

2. De griffier maakt voor de eerstvolgende Statenvergadering de lijst 

op met de door het Presidium geaccordeerde behandelvoorstellen. 

3. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter, zo nodig in overleg met 

het Presidium, een onderwerp aan de agenda toevoegen. 

4. Bij de aanvang van de vergadering stellen Provinciale Staten de 

agenda vast. Op voorstel van een lid van Provinciale Staten of de 

voorzitter kunnen Provinciale Staten bij de vaststelling van de 

Artikel 17 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

13 omdat de praktijk 

anders is. 

Lid 2 en lid 5 zijn 

vervallen want dit valt 

onder de taken van het 

presidium. 

13 Vaststellen van de agenda 

1. Bij aanvang van de vergadering regelen 

provinciale staten hun werkzaamheden op 

voorstel van de voorzitter of een lid en stellen de 

agenda vast op voorstel van het presidium.  

2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter, zo 

nodig in overleg met het presidium, een 

onderwerp aan de statenagenda toevoegen. 

3. Op voorstel van een lid van provinciale staten of 

de voorzitter kunnen provinciale staten bij de  
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agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda 

afvoeren. 

5.  Indien Provinciale Staten een onderwerp onvoldoende voor 

openbare beraadslaging voorbereid achten, kunnen zij het 

onderwerp verwijzen naar een commissie of aan Gedeputeerde 

Staten nadere inlichtingen of advies vragen. 

6.  Op voorstel van de voorzitter of een lid van Provinciale Staten 

kunnen Provinciale Staten de volgorde van behandeling van de 

onderwerpen op de agenda wijzigen. 

 vaststelling van de agenda onderwerpen aan de 

agenda toevoegen, van de agenda afvoeren of  

  de volgorde wijzigen.  

 

18 Gedeputeerde Staten 

1. Gedeputeerde Staten worden jaarlijks uitgenodigd om in elke 

vergadering van Provinciale Staten aanwezig te zijn en aan de 

beraadslagingen deel te nemen. 

2. Op voorstel van het Presidium kunnen Provinciale Staten anders 

beslissen. 

Artikel 18 lid 1 is 

gewijzigd opgenomen 

in artikel 14. In de 

praktijk worden 

gedeputeerden 

standaard uitgenodigd 

met publicatie van het 

vergaderschema.  

14 Aanwezigheid gedeputeerde staten 

1. De leden van gedeputeerde staten worden  

uitgenodigd om bij vergaderingen van 

provinciale staten aanwezig te zijn. 

2. Op voorstel van het presidium kunnen  

provinciale staten anders beslissen. 

 

19 De secretaris 

Het Presidium kan de secretaris uitnodigen om in de vergadering van 

Provinciale Staten aanwezig te zijn. 

Artikel 19 is 

overgenomen in artikel 

15. 

15 Aanwezigheid provinciesecretaris 

Het presidium kan de provinciesecretaris uitnodigen 

om in de vergadering van provinciale staten 

aanwezig te zijn. 

 

20 Presentielijst 

1. Ieder lid tekent voorafgaande aan de vergadering de 

presentielijst.  

2. De voorzitter kan, indien hij daarvoor redenen aanwezig 

acht, een lid vrijstelling verlenen van het tekenen op de 

lijst. 

3. In dat geval plaatst de griffier, met alle gevolgen daaraan 

verbonden, de naam van het betrokken lid op de lijst. 

4.   Bij het einde van elke vergadering sluiten en ondertekenen de  

voorzitter en de griffier de lijst. 

 

Artikel 20 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

16. Lid 2 en 3 zijn 

vervallen. 

Uitzonderingen op de 

regel zullen worden 

voorgelegd aan het 

presidium.  

Lid 4 is interne 

werkwijze.  

16 Presentielijst 

Ieder statenlid tekent voorafgaand aan de  

statenvergadering de presentielijst. 
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21 Besloten vergaderingen 

1. Van de besloten vergaderingen worden afzonderlijk notulen 

gemaakt. Deze worden zo mogelijk in dezelfde besloten 

vergadering vastgesteld. 

2. Indien met gesloten deuren is beraadslaagd, kan een Statenlid zijn 

eigen inbreng openbaar maken. De geheimhouding omtrent het in 

een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van 

de stukken die aan de leden van Provinciale Staten worden 

overlegd wordt in deze inbreng gehandhaafd. 

Artikel 21 is 

overgenomen en 

aangevuld om 

duidelijkheid te geven 

over de werkwijze.  

 

NB. Grondslagen zijn 

opgenomen in de 

Provinciewet.   

H7 Besloten vergadering provinciale staten 

 

Artikel 40 Algemeen  

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen 

van dit reglement van orde voor de vergaderingen 

van provinciale staten van overeenkomstige 

toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig 

zijn met het besloten karakter van de vergadering. 

 

Artikel 41 Procedure besloten  

  Statenvergadering 

Provinciale staten kunnen in beslotenheid 

vergaderen. Hiervoor gelden de bepalingen zoals 

opgenomen in de Provinciewet. 

Artikel 42  Geheimhouding provinciale staten  

Voor de afloop van de besloten 

statenvergadering beslissen provinciale staten, 

overeenkomstig artikel 25 eerste lid van de 

Provinciewet, of voor de inhoud van de stukken 

en het behandelde geheimhouding zal gelden.  

Artikel 43 Verslag besloten statenvergadering 

1. Conceptverslagen van besloten  

statenvergaderingen worden niet verspreid, 

maar uitsluitend voor de statenleden ter inzage 

gelegd bij de griffier. 

2. De conceptverslagen worden zo spoedig  

mogelijk in een besloten statenvergadering ter  

 vaststelling aangeboden. Tijdens deze  

vergadering nemen provinciale staten een  

besluit over het al dan niet openbaar maken van 

het vastgestelde verslag. 
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22 Handelingen openbare vergaderingen 

1. Van de openbare vergaderingen van Provinciale Staten wordt 

een woordelijk verslag gemaakt, de handelingen. Deze 

worden openbaar gemaakt na vaststelling door Provinciale 

Staten via de website. 

2. Van de vergadering van Provinciale Staten wordt daarnaast 

een digitale beeld- en geluidsopname gemaakt die live wordt 

uitgezonden via de website van de provincie en na afloop 

raadpleegbaar is via de provinciale website. 

Dit artikel is 

overgenomen in artikel 

27, aangevuld met lid 

3. Dit is inmiddels 

praktijk en bevordert 

transparantie van het 

besluitvormings-

proces.  

27 Verslag openbare statenvergadering 

1. Van openbare vergaderingen van provinciale 

staten wordt een woordelijk verslag gemaakt: de 

handelingen. De handelingen worden openbaar 

gemaakt na vaststelling door provinciale staten 

via de provinciale website.  

2. Van openbare vergaderingen van provinciale 

staten wordt daarnaast een digitale beeld- en 

geluidsopname gemaakt die live wordt 

uitgezonden via de website van de provincie 

Groningen en na afloop raadpleegbaar is via de 

provinciale website. 

3. De besluiten van provinciale staten worden na 

ondertekening bekend gemaakt via de 

provinciale website. 

 

23 Ingekomen stukken 

1. Bij Provinciale Staten ingekomen stukken van derden 

worden op een lijst geplaatst. Deze lijst en bijbehorende 

ingekomen stukken worden aan de leden van Provinciale 

Staten toegezonden en ter inzage gelegd. 

2. Provinciale Staten stellen op voorstel van de voorzitter de 

wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. 

Artikel 23 is 

overgenomen in artikel 

7: taken presidium en 

artikel 44: taken 

(commissie). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Taken presidium 

1. Het presidium is belast met het regelen van alle 

zaken die verband houden met de 

werkzaamheden van de staten, de 

voorbereiding van de agenda's van de 

vergaderingen van provinciale staten en 

statencommissies. 

2. Het presidium wijst ingekomen stukken van 

derden toe aan de agenda's van de 

statencommissies. 

3. Het presidium draagt zorg voor de raming van 

de uitgaven van provinciale staten en het beheer 

van de budgetten van provinciale staten. 
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44 Taken 

1. Een statencommissie heeft een adviserende 

taak. Een statencommissie brengt onder meer 

advies uit aan provinciale staten over alle 

voorliggende voorstellen en vergaderstukken, 

alsmede ingekomen stukken van derden.   

2. Een statencommissie kan ter voorbereiding op 

het geven van advies het initiatief nemen tot 

bijvoorbeeld een werkbezoek, hoorzitting, 

expertmeeting of het inwinnen van deskundig 

advies. 

3.  Een daartoe aangewezen statencommissie kan 

door provinciale staten worden belast met het 

onderzoek naar, het door of namens 

gedeputeerde staten gevoerde financieel beheer 

en beleid, de jaarrekening en het verslag. Deze 

commissie voert ook periodiek overleg met de 

accountant. 

 

24 Spreektermijnen 

1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in twee 

termijnen tenzij Provinciale Staten anders beslissen. 

2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 

Artikel 24 is 

overgenomen in artikel 

22. 

22 Spreektermijnen 

1. De bespreking van een onderwerp of voorstel 

vindt plaats in twee termijnen, tenzij provinciale 

staten anders beslissen.  

2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter 

afgesloten. 

 

25 Spreektijd 

De voorzitter kan, in overleg met het Presidium, de spreektijd regelen. 
Dit artikel is 

overgenomen en is 

conform de praktijk 

aangevuld met lid 2 in 

de artikelen 23 (voor 

23/56 23 Spreektijd  

1. De voorzitter kan, in overleg met het presidium,  

een voorstel voor de spreektijd doen. 

2. Aan het begin van de vergadering wordt de  

spreektijd vastgesteld. 
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PS) en 56 (voor 

statencommissies).  

56 Spreektijd 

1. De voorzitter doet een voorstel voor de 

spreektijd. 

2. Aan het begin van de vergadering wordt de  

spreektijd vastgesteld.  

 

26 1. De leden, gedeputeerden en overige sprekers spreken vanaf 

het spreekgestoelte en richten zich tot de voorzitter. 

2. De voorzitter bepaalt vanaf welke plaats de leden eventuele 

interrupties houden. 

Artikel 26 is 

overgenomen in artikel 

24.  

24 Spreekplaats 

1. De leden, gedeputeerden en overige sprekers  

spreken vanaf het katheder. 

2. Interrupties worden geplaatst via de daarvoor  

aangewezen interruptiemicrofoons. 

 

27 Voorstel tot sluiting beraadslaging 

Een voorstel tot sluiting van de beraadslaging kan door een Statenlid 

gedurende een vergadering te allen tijde worden ingediend. Over deze 

motie wordt dadelijk, zonder beraadslaging, beslist. 

 

Artikel 27 valt onder 

een ordevoorstel: 

nieuw artikel 18. 

18 Ordevoorstel 

1. De voorzitter en statenleden kunnen tijdens een 

vergadering altijd een ordevoorstel indienen. 

2. Over ordevoorstellen wordt meteen, zonder  

beraadslaging, een beslissing genomen. 

 

28 Stemverklaring 

1. Na de sluiting van de beraadslagingen gaan Provinciale Staten zo 

nodig over tot de stemming. 

2. Alvorens tot stemming wordt overgegaan heeft ieder lid het recht zijn 

uit te brengen stem kort te motiveren. 

Dit artikel is  

overgenomen in artikel 

28 lid 1 en artikel 29.  

28 

 

 

 

 

 

 

Aanvang stemming 

1. Provinciale staten gaan niet eerder over tot  

stemming nadat de voorzitter de  

beraadslagingen heeft gesloten.   

2. De voorzitter kondigt een te houden stemming 

duidelijk aan. Bij stemming nemen de 

statenleden hun plaats in de vergaderzaal in.  
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29 Stemverklaring 

Voordat tot stemming wordt overgegaan heeft ieder 

statenlid het recht zijn uit te brengen stem kort  

te motiveren.  

 

29 De voorzitter brengt de voorstellen, die naar zijn oordeel de verste 

strekking hebben, het eerst in stemming. 
Artikel 29 is  

overgenomen in artikel 

30 lid 2 en aangevuld 

met de huidige 

praktijk. 

30 Volgorde van stemming 

1. Indien een amendement op een ontwerpbesluit 

is ingediend, wordt eerst over dat amendement 

gestemd. Daarna over het (eventueel 

geamendeerde) ontwerpbesluit. 

2. Ingeval sprake is van een subamendement 

wordt eerst over het subamendement gestemd. 

3. Bij meerdere moties en amendementen bepaalt 

de voorzitter de volgorde waarin hierover zal 

worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat de 

meest verstrekkende het eerst in stemming 

wordt gebracht. 

 

30 Stemming over zaken 

1. Vóór de hoofdelijke oproeping haalt de voorzitter een nummer uit 

een bus waarin zich evenveel nummers bevinden als het aantal 

leden dat de presentielijst heeft getekend. Dit nummer 

correspondeert met een naam op de presentielijst. De stemming 

vangt aan bij dit lid en geschiedt vervolgens naar de volgorde van 

de presentielijst. 

2. Op voorstel van de voorzitter kan stemming bij handopsteken 

plaatsvinden. 

Artikel 30 lid 1 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

34 lid 2.  

Lid 2 is vervallen gelet 

op huidige praktijk met 

als regel 

handopsteken / straks 

digitaal stemmen.   

34 34 Werkwijze hoofdelijke stemming 

1. Ieder statenlid kan, in afwijking van artikel 33,  

verzoeken om hoofdelijke stemming. 

2. Vóór de hoofdelijke oproeping haalt de voorzitter 

een nummer uit een bus waarin zich evenveel  

 nummers bevinden als het aantal leden dat  

provinciale staten telt. Dit nummer  

correspondeert met een naam op de  

presentielijst. De stemming begint bij dit  

statenlid en vervolgens volgt de voorzitter de  

volgorde van de presentielijst. 

3.  De leden van provinciale staten brengen hun  

stem uit door het woord ‘voor’ of ‘tegen’ uit te  
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 spreken, zonder enige toevoeging.  

4. Heeft een statenlid zich bij het uitbrengen van  

zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing  

nog herstellen voordat het volgende statenlid  

gestemd heeft. Bemerkt het statenlid zijn 

vergissing pas later, dan kan hij nadat de 

voorzitter de uitslag van de stemming bekend 

heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij 

zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming 

brengt dit echter geen verandering. 

 

31 1. De stemming omtrent voorgestelde wijzigingen heeft plaats in de 

volgorde, dat eerst het subamendement en daarna het 

amendement waarop het betrekking heeft in stemming wordt 

gebracht. 

2. Tenslotte wordt het voorstel dat in behandeling is, hetzij 

gewijzigd hetzij ongewijzigd, in stemming gebracht, een en 

ander ter beslissing van de voorzitter. 

Artikel 31 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

30.  

30 Volgorde van stemming 

1. Indien een amendement op een ontwerpbesluit 

is ingediend, wordt eerst over dat amendement 

gestemd. Daarna over het (eventueel 

geamendeerde) ontwerpbesluit. 

2. Ingeval sprake is van een subamendement 

wordt eerst over het subamendement gestemd. 

3. Bij meerdere moties en amendementen bepaalt 

de voorzitter de volgorde waarin hierover zal 

worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat de 

meest verstrekkende het eerst in stemming 

wordt gebracht. 

 

32 Stemming over personen 

In geval van een stemming over personen voor het doen van een 

benoeming of voor het opmaken van een voordracht of een 

aanbeveling benoemt de voorzitter drie leden tot stemopnemers. Deze 

onderzoeken of het aantal van de stembriefjes overeenkomt met het 

aantal van de aanwezige stemgerechtigde leden, tekenen aan op wie 

de stemmen zijn uitgebracht en rapporteren aan Provinciale Staten. 

Artikel 32 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

35. 

35 Stemcommissie 
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1. In geval van een stemming over personen, voor  

het doen van een benoeming of voor het  

opmaken van een voordracht of een  

aanbeveling, benoemt de voorzitter drie  

statenleden tot de stemcommissie. 

2. De stemcommissie onderzoekt of het aantal van  

de stembriefjes overeenkomt met het aantal van 

de aanwezige stemgerechtigde statenleden, 

tekent aan op wie de stemmen zijn uitgebracht  

en rapporteert aan provinciale staten in de 

openbare vergadering de uitslag. 

 

33 1. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te 

benoemen, voor te dragen of aan te bevelen zijn. 

2. De voorzitter kan beslissingen over verschillende functies in één 

stemming aan Provinciale Staten voorleggen. 

Artikel 33 is 

overgenomen in artikel 

36.   

36 Stemming over personen 

1. Ieder aanwezig statenlid dat zich niet ingevolge 

de Provinciewet van stemming moet onthouden  

      is verplicht het hem uitgereikte stembriefje in te 

dienen. 

2. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er  

personen te benoemen, voor te dragen of aan 

te bevelen zijn.  

3. Op voorstel van de voorzitter kunnen provinciale 

staten besluiten om de stemming over  

 verschillende functies in één stembriefje op te  

nemen. 

 

34 Een verkregen meerderheid van stemmen geldt niet, indien een verschil 

tussen het aantal stembriefjes en het aantal leden dat gestemd heeft, 

daarop van invloed heeft kunnen zijn 

Artikel 34 is 

aangescherpt 

overgenomen om een 

eenduidige uitslag te 

bevorderen.  

35 1.  Onder een vrije stemming wordt verstaan een stemming waarbij 

een keuze uit meer dan twee personen mogelijk is. 

2.  Indien iemand bij een eerste vrije stemming niet de volstrekte 

meerderheid van hen die een stem hebben uitgebracht heeft 

verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. 

3.  Indien ook bij deze tweede stemming door iemand niet de 

volstrekte meerderheid is verkregen, vindt een derde stemming 

plaats tussen de twee personen op wie bij de tweede stemming de 

Artikel 35 is 

overgenomen als 

artikel 37 met een 

aantal tekstuele 

wijzigingen.  

37 Vrije stemming 

1. Bij een keuze uit meer dan twee personen is 

sprake van een vrije stemming. 

2. Wanneer bij de eerste stemming niemand de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt 

tot een tweede stemming overgegaan. 

3. Wanneer ook bij deze tweede stemming door 

niemand de volstrekte meerderheid is 
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meeste stemmen zijn uitgebracht. Indien bij de tweede vrije 

stemming niet is uitgemaakt over welke twee personen de derde 

stemming plaatsvindt, wordt bij een tussenstemming beslist wie 

van degenen die een gelijk aantal stemmen verkregen, in de derde 

stemming komen. 

4.  Indien bij de tussenstemming of bij de derde stemming de 

stemmen staken, beslist terstond het lot. 

verkregen, vindt een derde stemming plaats 

tussen de twee personen waarop bij de tweede 

stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. 

Zijn bij de tweede stemming de meeste 

stemmen over meer dan twee personen 

verdeeld, dan wordt door middel van een 

tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee 

personen de derde stemming zal plaatshebben. 

4. Indien bij tussenstemming of bij de derde 

stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

36 De stembriefjes worden terstond na afloop van de stemming door de 

griffier vernietigd 
Artikel 36 is niet 

overgenomen. Dit 

spreekt voor zich.  

- - 

37 Regeling van de werkzaamheden 

1.  Provinciale Staten regelen hun werkzaamheden hetzij op voorstel 

van de voorzitter hetzij op dat van een of meer leden. 

2.  Regeling van de werkzaamheden vindt plaats na de opgave van de 

sinds de laatste vergadering ingekomen stukken. 

3.  Een gemotiveerd voorstel tot regeling van de werkzaamheden 

wordt ten minste tien dagen voor de vergadering aan de voorzitter 

gezonden. 

4.  In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien hem de 

behandeling urgent voorkomt, afwijking van de voorgeschreven 

termijn van inlevering toestaan. 

5.  Indien de voorzitter een voorstel heeft ontvangen dan wel 

voornemens is voorstellen tot regeling van de werkzaamheden 

te doen, vermeldt hij dit op de agenda voor de vergadering. 

6.  Indien het voorstel wordt ondersteund door ten minste een derde 

deel van het aantal aanwezige leden, regelen Provinciale Staten 

hun werkzaamheden in overeenstemming met het voorstel. 

Artikel 37 is 

grotendeels 

opgenomen in artikel 

69: 

agenderingsvoorstel 

provinciale staten.  

 

 

Lid 1 is nu artikel 13 

lid 1.  

 

Lid 2 en 3 zijn 

vervallen 

69 

 

 

Agenderingsvoorstel provinciale staten 

1. Een agenderingsvoorstel voor provinciale staten 

wordt schriftelijk en vergezeld van een 

toelichting uiterlijk tweemaal vierentwintig uur 

voor aanvang van de vergadering waarin het 

aan de orde zal worden gesteld, worden 

ingediend bij de voorzitter van provinciale 

staten. 

2. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien 

hem de behandeling urgent voorkomt, afwijking 

van de voorgeschreven termijn van inlevering 

toestaan.  

3. Indien het voorstel wordt ondersteund door ten 

minste een derde deel van het aantal aanwezige 

leden in de vergadering wordt het voorstel aan 

de agenda toegevoegd.  
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13 Vaststellen agenda 

1. Bij aanvang van de vergadering regelen  

provinciale staten hun werkzaamheden op 

voorstel van de voorzitter of een lid en stellen 

de agenda vast op voorstel van het presidium.  

2. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter, zo 

nodig in overleg met het presidium, een 

onderwerp aan de statenagenda toevoegen. 

3. Op voorstel van een lid van provinciale staten of 

de voorzitter kunnen provinciale staten bij de 

vaststelling van de agenda onderwerpen aan de 

agenda toevoegen, van de agenda afvoeren of 

de volgorde wijzigen.  

 

38 Voorstel vreemd aan de orde van de dag 

1.  Een voorstel dat naar het oordeel van de voorzitter vreemd is 

aan de orde van de dag, moet schriftelijk, ondertekend en 

vergezeld van een memorie van toelichting ten minste 

tweemaal vierentwintig uren vóór de vergadering waarin het 

aan de orde zal worden gesteld bij de voorzitter worden 

ingediend. 

2.  In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien hem de 

behandeling urgent voorkomt, afwijking van de voorgeschreven 

termijn van inlevering toestaan. Het voorstel zal hem evenwel in 

elk geval vóór de aanvang van de vergadering waarin het ter tafel 

komt ter hand moeten zijn gesteld. 

3.  De voorzitter deelt het voorstel ten spoedigste aan de leden mee. 

4.  Indien het voorstel wordt ondersteund door ten minste een derde 

deel van het aantal aanwezige leden plaatst de voorzitter het op de 

agenda van de vergadering. 

Artikel 38 is gewijzigd 

in artikel 69. 

Vernieuwde praktijk. 

69 Agenderingsvoorstel provinciale staten 

1. Een agenderingsvoorstel voor provinciale staten 

wordt schriftelijk en vergezeld van een 

toelichting uiterlijk tweemaal vierentwintig uur 

voor aanvang van de vergadering waarin het 

aan de orde zal worden gesteld, worden 

ingediend bij de voorzitter van provinciale 

staten.  

2. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien 

hem de behandeling urgent voorkomt, afwijking 

van de voorgeschreven termijn van inlevering 

toestaan.  

3. Indien het voorstel wordt ondersteund door ten 

minste een derde deel van het aantal aanwezige 

leden in de vergadering wordt het voorstel aan 

de agenda toegevoegd.  

 

39 Initiatiefvoorstellen 73 Initiatiefvoorstel 
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1. Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen aan Provinciale 

Staten. 

2. Het voorstel dient schriftelijk, ondertekend, voldoende gemotiveerd 

en ten minste tien dagen  voor aanvang van de eerstvolgende 

vergadering bij de voorzitter ingediend te worden. 

3. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien hem de 

behandeling urgent voorkomt, afwijking van de voorgeschreven 

termijn van inlevering toestaan. 

4. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de 

eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten. 

Artikel 39 is gewijzigd 

overgenomen in nieuw 

artikel 73.  

 

Lid 3 is nieuw 

toegevoegd (reactie 

GS) en daarmee is het 

artikel in lijn met de 

wetswijziging (artikel 

143a lid 4 van de 

Provinciewet). 

 

Artikel 40 is vervallen 

omdat het niet 

conform de praktijk is. 

1. Ieder statenlid kan een voorstel doen aan 

provinciale staten voor een verordening of voor 

een concrete beleidsbeslissing.  

2. Het voorstel dient schriftelijk, ondertekend en 

voldoende gemotiveerd bij de voorzitter van 

provinciale staten ingediend te worden.  

3. Provinciale staten nemen geen besluit over een 

voorstel dan nadat gedeputeerde staten in de 

gelegenheid zijn gesteld provinciale staten te 

informeren over hun eventuele wensen en 

bedenkingen.  

 

 

40 Behandeling initiatiefvoorstellen 

1. Provinciale Staten beslissen bij het agendapunt regeling van de 

werkzaamheden of een voorstel als bedoeld in artikel 39 een punt van 

overweging zal uitmaken en bepalen, ingeval van een beslissing in 

bevestigende zin, hoe verder zal worden gehandeld. Artikel 38, eerste 

en zesde lid, zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien naar het oordeel van de voorzitter het voorstel met de 

huishouding van de provincie niets van doen heeft, kunnen 

Provinciale Staten zonder beraadslaging besluiten het buiten 

behandeling te laten. 

41 Moties 

1.  Ieder lid heeft het recht een of meerdere moties in te dienen, 

mits binnen de grenzen van het onderwerp. De motie moet 

worden ondertekend en vervolgens worden ingediend bij de 

voorzitter, waarna de voorzitter de tekst van de motie ten 

spoedigste aan de leden meedeelt. 

2.  De behandeling van de motie vindt tegelijk met de beraadslaging 

over het aanhangige voorstel plaats. 

3.  Elke motie kan door de indiener, indien hij in de 

vergadering waarin het voorstel wordt behandeld 

aanwezig is, mondeling worden toegelicht. 

4.  Indien een motie door verschillende leden is ingediend, dan 

geschiedt de mondelinge toelichting door de eerste ondertekenaar 

Artikel 41 is 

overgenomen en 

ingekort tot de kern in 

artikel 70.  

70 Motie 

1. Tijdens zijn woordvoering in de  

statenvergadering heeft ieder statenlid heeft het  

recht een of meerdere moties in te dienen, mits  

deze passen binnen de grenzen van het 

onderwerp dat op de agenda staat.  

2. De motie wordt schriftelijk en ondertekend  

ingediend bij de voorzitter. 

3. Een motie wordt pas onderdeel van het debat  

nadat deze in de vergadering is ingediend bij de  

 voorzitter en is toegelicht.  
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van het voorstel. Indien deze niet ter vergadering aanwezig is, 

wordt de toelichting door een van de andere ondertekenaars, naar 

de volgorde van ondertekening, gegeven. 

42 Amendementen 

1.  Ieder lid heeft het recht een of meerdere amendementen voor te 

stellen op een in behandeling zijnde besluittekst. 

2.  Een amendement moet schriftelijk en ondertekend, uiterlijk 

tijdens de behandeling van het onderwerp waarop het 

betrekking heeft, bij de voorzitter worden ingediend. 

3.  De voorzitter deelt de tekst van het amendement ten spoedigste aan 

de leden mede. 

4.  Het derde en vierde lid van artikel 41 zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel 42 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

72. 

72 Amendement 

1. Tijdens zijn woordvoering in de 

statenvergadering heeft ieder statenlid het recht 

een of meerdere amendementen voor te stellen 

op een in behandeling zijnde besluittekst.  

2. Een amendement wordt schriftelijk en  

ondertekend ingediend bij de voorzitter van 

provinciale staten, tijdens de behandeling van 

het onderwerp waarop het betrekking heeft. 

3. Een amendement wordt pas onderdeel van  

debat nadat deze tijdens de statenvergadering  

is ingediend bij de voorzitter en is toegelicht.  

 

43 Interpellatie 

1.  Indien een Statenlid van oordeel is dat Gedeputeerde Staten of 

een lid van dit college of de commissaris van de Koning aan 

Provinciale Staten verantwoording moeten afleggen voor het door 

hen gevoerde bestuur, vraagt het schriftelijk verlof aan 

Provinciale Staten tot het houden van een interpellatie. 

2.  Het verzoek wordt ten minste twee maal vierentwintig uur voor de 

vergadering bij de voorzitter ingediend en bevat het onderwerp en 

de te stellen vragen. 

3.  In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien hem de 

behandeling urgent voorkomt, afwijking van de voorgeschreven 

termijn van indiening toestaan. Het voorstel zal hem evenwel in elk 

geval vóór de aanvang van de vergadering waarin het ter tafel 

komt ter hand moeten zijn gesteld. 

4.  De voorzitter brengt het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van 

Provinciale Staten. Provinciale Staten verlenen in ieder geval het 

Artikel 43 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

74. Lid 4 en 5 zijn 

nieuw lid 4. 

Er is een extra lid (6) 

opgenomen om het 

verschil met het 

instrument 

mondelinge vragen 

duidelijk te maken.  

74 Interpellatie 

1. Ieder statenlid kan inlichtingen vragen over een 

onderwerp dat niet op de agenda staat indien hij 

van oordeel is dat gedeputeerde staten of een 

lid van dit college of de commissaris van de 

Koning aan provinciale staten verantwoording 

moeten afleggen voor het door hen gevoerde 

bestuur. 

2. Het verzoek wordt uiterlijk tweemaal 

vierentwintig uur voor de vergadering schriftelijk 

bij de voorzitter ingediend en bevat het 

onderwerp en de te stellen vragen.  

3. In bijzondere gevallen kan de voorzitter, indien  

hem de behandeling urgent voorkomt, afwijking  

van  de voorgeschreven termijn van indiening  

toestaan. Het voorstel moet dan in ieder geval  

vóór aanvang van de vergadering bij de  
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gevraagde verlof indien het verzoek wordt gesteund door ten minste 

een derde deel van het aantal leden van Provinciale Staten. 

5.  Indien Provinciale Staten het gevraagde verlof verlenen 

vindt de interpellatie in dezelfde vergadering plaats, tenzij 

Provinciale Staten anders beslissen. 

6.  Indien aan het verzoek tot het verstrekken van inlichtingen niet 

terstond gevolg kan worden gegeven, worden deze schriftelijk of 

mondeling, binnen een door Provinciale Staten te bepalen termijn, 

verstrekt. 

7.  Indien ook binnen deze termijn een beantwoording niet mogelijk 

wordt geacht, wordt hiervan met opgave van redenen, voordat de 

termijn is verstreken, mededeling gedaan aan Provinciale Staten. 

8.  Bij een interpellatie voert de interpellant niet meer dan tweemaal en 

een ander lid niet meer dan eenmaal het woord, tenzij Provinciale 

Staten hiertoe toestemming geven. 

voorzitter zijn ingediend. 

4. Indien een derde deel van het aantal leden van  

provinciale staten het verzoek steunt dan vindt  

de interpellatie in dezelfde vergadering plaats,  

tenzij provinciale staten anders beslissen.  

5. Bij een interpellatie voert de interpellant niet  

meer dan tweemaal en een ander statenlid niet  

meer dan eenmaal het woord, tenzij provinciale  

staten hiertoe toestemming geven. 

6. Bij interpellatie kan een motie worden ingediend. 

 

 

44 Mondelinge vragen 

1. Tijdens elke vergadering van Provinciale Staten bestaat de 

mogelijkheid aan Gedeputeerde Staten of een lid van dit college 

of aan de commissaris van de Koning of aan een lid of meer 

leden van Provinciale Staten mondelinge vragen te stellen. 

2.  Het lid dat vragen wil stellen maakt dit voorafgaand aan de 

vergadering aan de voorzitter kenbaar. Hij geeft hierbij nauwkeurig 

aan op welk onderwerp de vragen betrekking hebben en aan wie hij 

de vraag wil stellen. De voorzitter kan weigeren de vragen toe te 

laten, indien hij van mening is dat het onderwerp niet voldoende 

nauwkeurig is omschreven. 

3.  De voorzitter meldt bij aanvang van de vergadering dat er 

mondelinge vragen zijn alsmede het onderwerp waarop de vragen 

betrekking hebben. De vragen kunnen geen betrekking hebben op 

een onderwerp dat reeds in dezelfde vergadering onderwerp van 

beraadslaging is. 

4.  De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de vragen worden gesteld. 

Artikel 44 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

66. Lid 5 is vervallen 

omdat dit mores is. 

Daarnaast is een extra 

lid opgenomen (5). 

Daarmee is het artikel 

gelijk getrokken aan 

het artikel over 

interpellatie (nieuw 

artikel 74).  

66 Mondelinge vragen 

1. Tijdens elke vergadering van provinciale staten 

kunnen statenleden mondelinge vragen stellen. 

2. De vragen kunnen worden gericht aan een 

ander lid van provinciale staten, een fractie, 

een lid van gedeputeerde staten of het college 

van gedeputeerde staten of aan de 

commissaris van de Koning. 

3. Het statenlid dat vragen wil stellen maakt dit 

voorafgaand aan de vergadering aan de 

voorzitter kenbaar. 

4. De voorzitter meldt bij aanvang van de 

vergadering dat er mondelinge vragen zijn, 

alsmede het onderwerp waarop de vragen 

betrekking hebben. De vragen kunnen geen 

betrekking hebben op een onderwerp dat in 

dezelfde vergadering een onderwerp van 

bespreking  is.  
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5.  De voorzitter stelt de vragensteller kort in de gelegenheid om 

vragen te stellen. De adressant van de vragen wordt door de 

voorzitter in de gelegenheid gesteld de vragen te beantwoorden. 

Na de beantwoording stelt de voorzitter de vragensteller kort in de 

gelegenheid om te reageren. De adressant van de vragen wordt 

tenslotte in de gelegenheid gesteld te reageren. Vervolgens kan de 

voorzitter andere leden in de gelegenheid stellen vragen te stellen 

over het zelfde onderwerp. Adressant wordt het woord verleend de 

vragen te beantwoorden. 

6.  De mondelinge vragen worden in een tijdsbestek van 

maximaal dertig minuten behandeld, tenzij de voorzitter 

anders bepaalt. 

5. Bij mondelinge vragen voert de vragensteller 

niet meer dan tweemaal en een ander statenlid 

niet meer dan eenmaal het woord, tenzij 

provinciale staten hiertoe toestemming geven. 

6. Bij een mondelinge vraag kan geen motie 

worden ingediend. 

 

45 Schriftelijke vragen 

1. Ieder lid kan, ook indien geen vergadering wordt gehouden, 

zonder machtiging van Provinciale Staten, aan Gedeputeerde 

Staten, aan de leden van dit college of aan de commissaris van de 

Koning vragen stellen. 

2. Zodanige vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en 

schriftelijk en ondertekend bij de voorzitter van Provinciale 

Staten worden ingediend. Deze deelt de vragen mede aan 

de leden van Provinciale Staten, tenzij bij hem door vorm of 

inhoud van de vragen tegen toepassing van dit artikel 

bezwaar bestaat, waarvan hij dan onder mededeling van de 

redenen onverwijld kennis geeft aan het lid dat de vragen 

heeft ingediend. 

3. Aan elk lid wordt de beantwoording zo mogelijk binnen zes 

weken na ontvangst medegedeeld. Is beantwoording binnen 

deze termijn niet mogelijk, dan zenden Gedeputeerde Staten 

aan het lid van Provinciale Staten dat de vraag heeft gesteld 

een bericht waarin wordt medegedeeld welke de reden van 

de termijnoverschrijding is en op welke termijn 

beantwoording wordt voorzien. Afschrift van dit bericht wordt 

gezonden aan de overige leden van Provinciale Staten 

Artikel 45 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

67. Het artikel is 

aangepast aan de 

vernieuwde praktijk 

met als belangrijkste 

wijziging: 

beantwoordings-

termijn van zes naar 

vier weken. 

67 Schriftelijke vragen 

1.  Ieder statenlid kan schriftelijke vragen stellen 

aan gedeputeerde staten, aan een lid van dit 

college of aan de commissaris van de Koning.    

2.  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk 

geformuleerd en schriftelijk, voorzien van de 

naam van de indiener(s) - via de statengriffie - 

ingediend bij de voorzitter van provinciale 

staten.  

3.  De leden van provinciale staten worden 

geïnformeerd over de ingekomen schriftelijke 

vragen.   

4. De indiener ontvangt binnen vier weken 

schriftelijk of mondeling een inhoudelijk 

antwoord.  

5.  Is beantwoording binnen vier weken niet 

mogelijk, dan informeren gedeputeerde staten 

de indiener over de reden van de 

termijnoverschrijding en geven aan op welke 

termijn gedeputeerde staten of de commissaris 

van de Koning de vragen beantwoorden. De 
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overige leden van provinciale staten worden 

hierover ook geïnformeerd. 

6.  De gevraagde antwoorden op de schriftelijke 

vragen worden aan provinciale staten als geheel 

gegeven. 

 

46 

t/m 

50 

Burgerinitiatief  

 

Artikel 46 

1. Provinciale Staten plaatsen een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda 

van hun vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde  

een geldig burgerinitiatiefvoorstel is ingediend. 

2.  Het burgerinitiatiefvoorstel is geldig, indien: 

a.  het overeenkomstig artikel 48 wordt ondersteund door ten minste 

1000 ondersteuners; 

b.  het voldoet aan de vereisten in de artikelen 48 en 49. 

 

Artikel 47 

1. Een burgerinitiatiefvoorstel heeft betrekking op een onderwerp, ten  

aanzien waarvan Provinciale Staten bevoegd zijn een beslissing te 

nemen. 

2.  Het burgerinitiatiefvoorstel heeft geen betrekking op een onderwerp: 

a.  betreffende een klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 van de 

Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het 

provinciebestuur; 

b.  betreffende een bezwaar als bedoeld in hoofdstuk 7 van de 

Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van een 

bestuursorgaan van de provincie; 

c.  waarover korter dan twee jaar voor de dag van indiening van het 

burgerinitiatiefvoorstel door 

de Provinciale Staten een besluit is genomen. 

 

De artikelen 46 tot en 

met 50 zijn vrijwel 

ongewijzigd 

overgenomen in de 

nieuwe verordening 

burgerinitiatief 2019.  

 

De model formulieren 

in de bijlage van het 

oude reglement komen 

te vervallen omdat 

deze niet voldoen aan 

de wettelijke privacy-

eisen (AVG).   

 

De verordening is nu 

in lijn met de wijze van 

afhandeling zoals die 

ook in andere 

provincies gebruikelijk 

is. 

- Artikel 1  Definitie 

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief 

verstaan: een gemotiveerd verzoek van een 

kiesgerechtigde inwoner van de provincie 

Groningen om een concreet voorstel, ter 

besluitvorming op de agenda van de vergadering 

van provinciale staten van Groningen te plaatsen.  

 

Artikel 2  Voorwaarden  

1. Een burgerinitiatief kan schriftelijk worden 

ingediend door inwoners van de provincie 

Groningen die kiesgerechtigd zijn.  

2. Een burgerinitiatief wordt ondersteund door 

minimaal 1000 kiesgerechtigde inwoners van 

Groningen. 

3. Het verzoek om behandeling van het 

burgerinitiatief, gericht aan de voorzitter van 

provinciale staten Groningen, bevat in elk geval: 

a. een nauwkeurige omschrijving van de door 

provinciale staten te nemen beslissing; 

b. een toelichting op het doel van het 

burgerinitiatief en de achterliggende 

motieven; 

c. de achternaam, de voornamen, het adres, de 

geboortedatum en de handtekening van de 

indiener en diens plaatsvervanger;  
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Artikel 48 

1.  Een burgerinitiatiefvoorstel wordt schriftelijk ingediend bij de 

voorzitter van Provinciale Staten, die dit voorstel aan de orde stelt 

in het Presidium. Het Presidium onderzoekt of het voorstel geldig 

is en zendt het, vergezeld van zijn advies hieromtrent, zo spoedig 

mogelijk aan Provinciale Staten. 

2.  Het burgerinitiatiefvoorstel bevat ten minste: 

a.  een nauwkeurige omschrijving van een door Provinciale Staten te 

nemen beslissing; 

b.  een toelichting op het voorstel en de daaraan ten grondslag 

liggende motieven; 

c.  de achternaam, de voornamen, het adres, de 

geboortedatum en de handtekening van de 

initiatiefgerechtigde; 

en gaat vergezeld van een lijst met de achternamen, de 

eerste voornamen, de adressen, de geboortedata en de 

handtekeningen van de ondersteuners. 

3.  Voor het indienen van het voorstel wordt gebruik gemaakt van het in 

bijlage 1 van de toelichting van dit reglement opgenomen model. 

4.  Voor de lijst, bedoeld in het tweede lid, wordt gebruik 

gemaakt van het in bijlage 2 van de toelichting van dit 

reglement opgenomen model. 

 

Artikel 49 

1. Provinciale Staten stellen in de eerstvolgende vergadering 

na de dag van ontvangst van het burgerinitiatiefvoorstel 

vast of het een geldig voorstel, als bedoeld in artikel 47, 

betreft. Indien de eerstvolgende vergadering plaatsvindt 

binnen twee weken na de dag van ontvangst van het 

voorstel, vindt deze vaststelling plaats in de daarop 

volgende vergadering.  

2. Indien Provinciale Staten vaststellen dat het 

burgerinitiatiefvoorstel niet voldoet aan het gestelde in artikel 47 

d. een lijst met voornamen, achternamen, 

adressen, geboortedata en handtekeningen 

van ten minste 1000 kiesgerechtigde 

inwoners van Groningen die het 

burgerinitiatief ondersteunen. 

4. Voor de beoordeling of aan de voorwaarden is 

voldaan is de dag van indiening van het verzoek 

bepalend. 

5. Handtekeningen waarvan de authenticiteit niet 

kan worden vastgesteld, worden niet 

meegeteld.  

 

Artikel 3  Beperkingen 

Een burgerinitiatief kan niet gaan over: 

a. een onderwerp dat niet behoort tot de 

bevoegdheid van provinciale staten; 

b. een gedraging waarover een klacht als 

bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht kan of kon worden 

ingediend; 

c. een besluit van het provinciebestuur 

waartegen bezwaar of beroep als bedoeld 

in hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Algemene 

wet bestuursrecht openstaat of heeft 

opengestaan; 

d. een onderwerp waarover korter dan twee 

kalenderjaren vóór indiening van het 

burgerinitiatief door provinciale staten een 

besluit is genomen. 

 

Artikel 4  Beoordeling  

1. Na ontvangst stelt de voorzitter van provinciale 

staten het ingediende verzoek tot behandeling 
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eerste lid, dan sturen zij het door naar Gedeputeerde Staten of de 

commissaris van de Koning, indien het onderwerp dat in het 

voorstel is opgenomen tot de bevoegdheid van één van deze 

bestuursorganen behoort. 

3. Indien Provinciale Staten vaststellen, dat het voorstel voldoet 

aan artikelen 46, 47 en 48, dan wordt het voorstel geagendeerd 

overeenkomstig artikel 17 voor de eerstvolgende vergadering. 

Van elk besluit, dat Provinciale Staten op grond van dit artikel 

omtrent het burgerinitiatiefvoorstel nemen, wordt door de 

voorzitter van Provinciale Staten in ieder geval mededeling 

gedaan aan de initiatiefgerechtigde. 

 

Artikel 50 

1.  De voorzitter nodigt de initiatiefgerechtigde schriftelijk uit 

voor de vergadering, waarin het burgerinitiatiefvoorstel is 

geagendeerd. 

2.  De initiatiefgerechtigde wordt in de gelegenheid gesteld om het 

burgerinitiatiefvoorstel tijdens de vergadering van Provinciale 

Staten mondeling nader toe te lichten, onmiddellijk voorafgaande 

aan de behandeling van het voorstel. De leden worden daarna in 

de gelegenheid gesteld om vragen aan de initiatiefgerechtigde te 

stellen. De voorzitter vraagt vervolgens of de initiatiefgerechtigde 

gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om te reageren op de 

behandeling van het voorstel na afsluiting van de eerste termijn. 

Indien de initiatiefgerechtigde daartoe de wens te kennen geeft, 

stelt de voorzitter hem in de gelegenheid om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. De initiatiefgerechtigde neemt niet 

deel aan de beraadslaging over het voorstel. 

van het burgerinitiatief in handen van het 

presidium van provinciale staten.  

2. De griffier is belast met het (laten) opstellen van 

een advies aan het presidium over de vraag of 

het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet.  

3. Het presidium beoordeelt of het burgerinitiatief 

aan de voorwaarden voldoet en adviseert  

provinciale staten over de behandeling.  

4. De indiener wordt zo snel mogelijk over de 

beoordeling van het presidium  geïnformeerd. 

5. Als provinciale staten niet bevoegd zijn dan kan 

het verzoek worden doorgezonden naar een 

daartoe bevoegd orgaan. 

 

Artikel 5  Beslissing 

1. Indien het presidium oordeelt dat het 

burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet, 

wordt het  burgerinitiatief geagendeerd voor 

bespreking in een statencommissie. De indiener 

krijgt daarbij de gelegenheid het burgerinitiatief 

mondeling toe te lichten.  

2. Na bespreking in de statencommissie krijgt de 

indiener de mogelijkheid om het burgerinitiatief, 

indien hij dat wenst, aan te passen. 

3. Het - eventueel aangepaste - burgerinitiatief 

gaat vervolgens ter besluitvorming naar 

provinciale staten.   

4. Van het besluit van provinciale staten wordt op 

de daarvoor gebruikelijke wijze verslag gedaan. 

De indiener ontvangt hierover ook persoonlijk 

bericht. 

 

Artikel 6  Slotbepaling en inwerkingtreding 
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1. Deze verordening wordt aangehaald als 

Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 

2019. 

2. Deze verordening treedt in werking op de dag 

na haar bekendmaking in het Provinciaal blad. 

 

51 

t/m 

53 

Ambtelijke bijstand 

 

Artikel 51 

1. Een Statenlid wendt zich tot de griffier, de secretaris of een 

ambtenaar met een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 1. 

2. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op 

informatie, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris 

beslist of de informatie wordt verstrekt. 

3. Een Statenlid wendt zich tot de griffier met een verzoek om 

bijstand als bedoeld in artikel 1. 

4. De bijstand wordt verleend door de griffier of een medewerker van 

de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een 

medewerker van de griffie kan worden verleend, verzoekt de 

griffier de secretaris, één of meer ambtenaren aan te wijzen die de 

bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. 

 

Artikel 52  

Beoordeling verzoek 

1. Een ambtenaar verleent bijstand tenzij: 

a.  het Statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van 

Provinciale Staten; 

b.  dit het belang van de provincie Groningen kan schaden. 

2.  De secretaris beoordeelt of bijstand op grond van het eerste lid wordt 

geweigerd. 

Alle onderdelen van de 

artikelen 51, 52 en 53 

worden overgenomen 

in een aparte 

Verordening 

ambtelijke bijstand 

2019.  

 

Nieuw zijn de leden 6 

en 7 en artikel 4 lid 1c. 

Daarmee wordt de 

bestaande praktijk 

geformaliseerd.  

 

- Ambtelijke bijstand 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder:  

a. ambtenaar: een medewerker, die is 

aangesteld door gedeputeerde staten om ten 

behoeve van gedeputeerde staten werkzaam 

te zijn; 

b. informatie: feitelijke informatie die openbaar 

is; inzage in of afschrift van documenten die 

openbaar zijn. 

c. bijstand: ondersteuning bij of het leveren 

van informatie ten behoeve van het opstellen 

van een (initiatief-)voorstel, motie of 

amendement of andere ondersteuning van 

meer dan geringe omvang; 

d. griffie: de griffier en de andere op de griffie 

werkzame personen die zijn aangesteld door 

provinciale staten om ten behoeve van 

provinciale staten werkzaam te zijn; 

e. secretaris: de secretaris die is aangesteld 

door gedeputeerde staten zoals bedoeld in 

artikel 100 van de provinciewet. 

 

Artikel 2  Verzoek om informatie 
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3.  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, 

deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en 

aan het Statenlid dat het verzoek heeft ingediend.  

 

Artikel 53  

Beslissing commissaris van de Koning 

1. Indien het verzoek om informatie van of bijstand door een 

ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of 

het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan de 

commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning 

beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. 

2. Indien een Statenlid niet tevreden is over de verleende bijstand 

door de ambtenaar, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan 

de secretaris.  

3. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide 

partijen bevredigende oplossing, leggen zij de zaak voor aan 

de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning 

beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.  

4. De commissaris van de Koning kan besluiten de zaak voor te 

leggen aan Gedeputeerde Staten, alvorens te beslissen. 

1. Een statenlid wendt zich tot de griffie of een 

ambtenaar met een verzoek om informatie 

zoals bedoeld in artikel 1. 

2. indien de medewerker van de griffie of een 

ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking 

heeft op informatie zoals bedoeld in artikel 1, 

stelt hij de griffier respectievelijk de secretaris 

daarvan in kennis. De griffier respectievelijk de 

secretaris beslist of de informatie wordt 

verstrekt.  

 

Artikel 3  Verzoek om bijstand 

1. Een statenlid wendt zich tot de griffier met een 

verzoek om bijstand zoals bedoeld in artikel 1.  

2. De bijstand wordt verleend door de griffier of 

een medewerker van de griffie. Indien de 

gevraagde bijstand niet door de griffier of een 

medewerker van de griffie kan worden verleend, 

verzoekt de griffier de secretaris, één of meer 

ambtenaren aan te wijzen die de bijstand zo 

spoedig mogelijk verlenen.  

 

Artikel 4  Beoordeling verzoek  

1. De griffie of een ambtenaar verleent bijstand 

tenzij:  

a. het statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt 

dat de bijstand betrekking heeft op de 

werkzaamheden van provinciale staten;  

b. dit het belang van de provincie Groningen 

kan schaden;  

c. de gevraagde bijstand buitenproportioneel is. 

2. De griffier respectievelijk de secretaris 

beoordeelt of bijstand op grond van het eerste 

lid wordt geweigerd.  
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3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid 

wordt geweigerd, deelt de griffier respectievelijk 

de secretaris dit met redenen omkleed mee aan 

het statenlid dat het verzoek heeft ingediend.  

 

Artikel 5  Weigering of geschil 

1. Indien het verzoek om informatie of bijstand 

wordt geweigerd, kan het betrokken statenlid het 

verzoek voorleggen aan de commissaris van de 

Koning. De commissaris van de Koning beslist 

zo spoedig mogelijk op het verzoek.  

2. Indien een statenlid niet tevreden is over de 

verleende bijstand door de griffie of ambtenaar, 

doet hij hiervan mededeling aan de griffier 

respectievelijk secretaris.  

3. Indien overleg met de griffier respectievelijk 

secretaris niet leidt tot een voor beide partijen 

bevredigende oplossing, leggen zij de zaak voor 

aan de commissaris van de Koning. De 

commissaris van de Koning beslist zo spoedig 

mogelijk over de zaak.  

4. De commissaris van de Koning kan besluiten de 

kwestie voor te leggen aan het Presidium 

respectievelijk aan gedeputeerde staten, 

alvorens te beslissen. 

 

Artikel 6  Afhandeling en overleg  

1. De griffier en de secretaris dragen gezamenlijk 

en ieder voor zich zorg voor een vlotte en 

correcte afhandeling van verzoeken om 

informatie dan wel ambtelijke bijstand. 

2. Zij voeren daartoe zo vaak als nodig is overleg. 
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Artikel 7  Informatie over verzoeken om 

ambtelijke bijstand 

1. De secretaris informeert gedeputeerde staten 

over de verzoeken om bijstand die onder zijn 

verantwoordelijkheid vallen.  

2. Indien gedeputeerde staten of leden van 

gedeputeerde staten informatie wensen over de 

verleende bijstand of de  inhoud van het 

gegeven advies wenden zij zich daartoe 

rechtstreeks tot het betrokken Statenlid. 

 

Artikel 8  Slotbepaling en inwerkingtreding  

1. Deze verordening wordt aangehaald als de 

Verordening ambtelijke bijstand provinciale 

staten van Groningen 2019;  

2. Deze verordening treedt in werking op de dag 

na haar bekendmaking in het Provinciaal blad. 

 

54 Commissie van advies 

Taken 

1. Een commissie heeft een adviserende taak. 

2. Zij brengt onder meer advies uit aan Provinciale Staten over alle 

op haar werkterrein liggende voorstellen, nota's en andere 

stukken, waaronder voorstellen die door Provinciale Staten aan 

haar zijn voorgelegd. 

Artikel 54 en 55 zijn 

gewijzigd 

samengevoegd in 

artikel 44.  

 

Artikel 55 lid 1 is 

gewijzigd 

overgenomen in artikel 

44 lid 3.  

 

Lid 2 en 3 zijn 

vervallen. Dit spreekt 

voor zich.  

44 Taken 

1.  Een statencommissie heeft een adviserende  

taak. Een statencommissie brengt onder meer  

advies uit aan provinciale staten over alle  

voorliggende voorstellen en vergaderstukken,  

alsmede ingekomen stukken van derden.   

2. Een statencommissie kan ter voorbereiding op 

het geven van advies het initiatief nemen tot 

bijvoorbeeld andere een werkbezoek, 

hoorzitting, expertmeeting of het inwinnen van 

deskundig advies. 

3.  Een daartoe aangewezen statencommissie kan 

door provinciale staten worden belast met het 

onderzoek naar, het door of namens 

gedeputeerde staten gevoerde financieel beheer 

55 Taken met betrekking tot financieel beleid 

1. Een door Provinciale Staten aan te wijzen Statencommissie 

heeft tot taak het door of namens Gedeputeerde Staten 

gevoerde financieel beheer en beleid, de jaarrekening en het 

verslag gevoerd beleid te onderzoeken en periodiek overleg te 

voeren met de accountant. 
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2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoek betreft de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en 

van het gevoerde beheer. 

3. Bij het bedoelde onderzoek betrekt de commissie het 

terzake van de ontwerp-rekening uitgebrachte 

accountantsrapport. 

en beleid, de jaarrekening en het verslag. Deze 

commissie voert ook periodiek overleg met de 

accountant. 

 

56 Samenstelling 

1.  Statenleden kunnen in elke commissievergadering het woord 

voeren, met dien verstande dat er een maximum aantal zetels per 

fractie beschikbaar is in een commissievergadering. 

2.  Per agendapunt voert één Statenlid het woord namens zijn fractie. De 

voorzitter kan afwijkingen toestaan. 

3.  Het aantal beschikbare zetels per fractie in de vergadering 

wordt aan het begin van de zittingsperiode berekend en 

via een voordracht van het presidium aan PS voorgelegd. 

4.  Uitgangspunten bij de berekening van het maximum aantal zetels is 

dat fracties zoveel mogelijk evenwichtig zijn vertegenwoordigd in de 

commissie en dat recht wordt gedaan aan de politieke 

verhoudingen in Provinciale Staten. 

Artikel 56 lid 1 en 2 

zijn overgenomen in 

artikel 45.  

Artikel 56 lid 2 en 4 

zijn vervallen want dit 

is mores.  

45 Samenstelling 

1. Statenleden kunnen in elke 

commissievergadering het woord voeren, onder 

die voorwaarde dat er een maximum aantal 

zetels per fractie beschikbaar is in een 

commissievergadering.  

2. Het aantal beschikbare zetels per fractie in de 

commissievergadering wordt aan het begin van 

de zittingsperiode berekend en via een 

voordracht van het presidium aan provinciale 

staten voorgelegd. 

3. Statenleden kunnen zich laten vervangen door 

hun fractievertegenwoordiger. 

57 Fractievertegenwoordigers 

1.  Fracties met maximaal 3 zetels in Provinciale Staten kunnen een 

voordracht doen voor de benoeming van 1 

fractievertegenwoordiger. Deze fractievertegenwoordiger mag een 

Statenlid vervangen in een commissie en het woord voeren 

namens de fractie. 

2.  Tot fractievertegenwoordiger kan worden benoemd degenen 

die bij de laatstgehouden verkiezingen voor de leden van 

Provinciale Staten als kandidaat op de kieslijst van de 

betreffende partij zijn vermeld en voldoen aan de 

voorwaarden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten, 

bedoeld in de artikelen 10 en 13 van de Provinciewet. 

3.  De eerstvolgende kandidaat op de kieslijst, die niet is benoemd tot 

lid van Provinciale Staten, kan als fractievertegenwoordiger 

Artikel 57 lid 1, 2 en 3 

zijn overgenomen in 

artikel 3, aangevuld 

met lid 4, 5, 6 en 7 om 

helderheid te geven 

over de positie van 

fractievertegen-

woordigers.  

Lid 4 is nieuw.  

Nieuw lid 5 vervangt 

artikel 3 lid 5.  

Nieuw lid 6 vervangt 

artikel 64 lid 5.  

3 Benoeming fractievertegenwoordigers 

1. Fracties met maximaal drie zetels in provinciale 

staten kunnen een voordracht doen voor de 

benoeming van één fractievertegenwoordiger. 

Deze fractievertegenwoordiger mag een 

statenlid vervangen in een statencommissie en 

het woord voeren namens de fractie.  

2. Tot fractievertegenwoordiger kunnen worden 

benoemd diegenen die bij de laatstgehouden 

verkiezingen voor de leden van provinciale 

staten als kandidaat op de kieslijst van de 

betreffende partij zijn vermeld en voldoen aan 

de voorwaarden voor het lidmaatschap van 
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worden benoemd. Hiervan kan slechts gemotiveerd worden 

afgeweken. 

4.  Bij een verzoek tot benoeming worden schriftelijke stukken 

overlegd waaruit blijkt dat aan de in het eerste lid gestelde 

voorwaarden wordt voldaan. 

5.  De fractievertegenwoordiger wordt benoemd door de 

voorzitter van Provinciale Staten op voordracht van de 

fractievoorzitter. 

6.  De voorzitter van Provinciale Staten benoemt na advies van 

de fractievoorzitters te hebben ingewonnen. Het advies bevat 

het verslag van het onderzoek door een commissie van drie 

fractievoorzitters naar de geloofsbrieven van de 

voorgedragene. 

7.  Na zijn benoeming doch voor het begin van zijn werkzaamheden 

zendt de fractievertegenwoordiger een verklaring in luidende als 

volgt: "Ondergetekende .….(volgt naam, adres en woonplaats) 

verklaart dat hij/zij om tot fractievertegenwoordiger te worden 

benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk 

voorwendsel ook, enige gift of gunst heeft gegeven of beloofd, dat 

hij/zij rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte 

heeft aangenomen of zal aannemen om iets te doen of te laten als 

fractievertegenwoordiger en dat hij/zij zijn/haar verplichtingen als 

fractievertegenwoordiger naar eer en geweten zal vervullen.", 

gevolgd door de datum en de handtekening van de 

fractievertegenwoordiger. 

Nieuw lid 7 vervangt 

artikel 58.  

provinciale staten, bedoeld in de artikelen 10 en 

13 van de Provinciewet.  

3. De eerstvolgende kandidaat op de kieslijst, die 

niet is benoemd tot lid van provinciale staten, 

kan als fractievertegenwoordiger worden 

benoemd. Hiervan kan slechts gemotiveerd 

worden afgeweken.  

4. De benoeming vindt plaats overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 2. 

5. Een fractievertegenwoordiger kan geen 

commissievoorzitter of plaatsvervangend 

commissievoorzitter zijn. 

6. Fractievertegenwoordigers mogen besloten 

statencommissievergaderingen bijwonen. De 

regels rond geheimhouding die gelden voor 

statenleden, gelden ook voor 

fractievertegenwoordigers. 

Fractievertegenwoordigers mogen niet 

deelnemen aan statenvergaderingen. 

7. Ten aanzien van een fractievertegenwoordiger 

zijn de artikelen 11 en 15 van de Provinciewet 

van overeenkomstige toepassing. 

 

58 Ten aanzien van een fractievertegenwoordiger zijn de artikelen 11 en 

15 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 58 is 

overgenomen in artikel 

3 lid 7. 
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59 Voorzitter / Plaatsvervangend voorzitter 

1.  De leden van de commissie kiezen uit hun midden een 

commissievoorzitter en een plaatsvervangend 

commissievoorzitter. 

2.  Een fractievertegenwoordiger kan geen 

commissievoorzitter of plaatsvervangend 

commissievoorzitter zijn. 

Artikel 59 lid 1 is 

gewijzigd omdat in de 

praktijk provinciale 

staten de voorzitter en 

vicevoorzitter 

aanwijzen.  

 

 

Artikel 59 lid 2 is 

overgenomen in artikel 

3 lid 5.  

46 

 

 

 

 

 

Voorzitter en vicevoorzitter 

1. De voorzitter en vicevoorzitter worden door  

provinciale staten benoemd.  

2. De voorzitter is belast met de leiding van de  

vergadering van provinciale staten  

overeenkomstig de Provinciewet en dit  

reglement van orde. 

3 lid 5 Benoeming fractievertegenwoordigers 

4. Een fractievertegenwoordiger kan geen 

commissievoorzitter of plaatsvervangend 

commissievoorzitter zijn. 

60 De commissie wordt bijgestaan door een door de griffier aan te wijzen 

ambtenaar van de griffie. 
Artikel 60 is 

redactioneel gewijzigd 

overgenomen in artikel 

47.   

47 Ondersteuning griffie 

De statencommissie wordt bijgestaan door een 

door de griffier aan te wijzen statenadviseur. 

61 Vergaderingen 

1.  De commissie vergadert: 

a.  volgens een door Provinciale Staten op voorstel van 

het Presidium vast te stellen vergaderschema: 

b.  indien de commissievoorzitter het nodig oordeelt; 

c.  indien ten minste vijf Statenleden het verlangen en het onder 

opgaaf van redenen aan de commissievoorzitter kenbaar 

maken. 

2.  De commissievoorzitter stelt dag, uur en plaats van de vergadering 

vast. 

Artikel 61 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

49. Artikel 61 lid 2 is 

vervallen omdat de 

beschreven werkwijze 

in de praktijk niet meer 

wordt toegepast. 

49 Vergaderplanning statencommissies 

1. De Provinciale staten stellen, op voorstel van 

het presidium, voor aanvang van het volgende  

kalenderjaar een schema vast voor d in dat jaar 

te houden vergaderingen van provinciale staten 

en de statencommissies.  

2. Extra commissievergaderingen worden in 

overleg met het presidium ingepland. Dit kan op 

voorstel van de commissievoorzitter of indien 

een vijfde deel van de commissie het onder 

opgaaf van redenen aan de commissievoorzitter 

vraagt, uitgaande van het maximaal aantal 
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zetels zoals bepaald in artikel 45. 

 

62 De commissievoorzitter kan, in overleg met de commissie, de spreektijd 

regelen. 
Artikel 62 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

56 conform praktijk. 

56 Spreektijd 

1. De voorzitter doet een voorstel voor de  

spreektijd. 

2. Aan het begin van de vergadering wordt de  

spreektijd vastgesteld. 

 

63 Gedeputeerde Staten 

1. Gedeputeerde Staten worden jaarlijks uitgenodigd om in elke 

vergadering van de Statencommissie(s) aanwezig te zijn en aan de 

beraadslagingen deel te nemen. 

2. De Statencommissie kan anders beslissen. 

Artikel 63 is gewijzigd 

overgenomen in de 

artikelen 14 (voor 

statenvergaderingen) 

en 48 (voor 

commissie-

vergaderingen)  

14 

 

 

 

 

48 

Aanwezigheid gedeputeerde staten 

statenvergadering 

1. De leden van gedeputeerde staten worden  

uitgenodigd om bij vergaderingen van  

provinciale staten aanwezig te zijn. 

2. Op voorstel van het presidium kunnen  

provinciale staten anders beslissen. 

 

Aanwezigheid gedeputeerde staten 

commissievergadering 

De leden van gedeputeerde staten worden  

uitgenodigd om bij commissievergaderingen  

aanwezig te zijn. 
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64 Openbaarheid vergaderingen 

1.  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar 

gehouden. 

2.  De commissie kan besloten vergaderen, indien drie van de 

aanwezige Statenleden of de commissievoorzitter het nodig 

oordelen, dat de deuren worden gesloten en de commissie 

vervolgens beslist dat met gesloten deuren zal worden 

beraadslaagd. 

3.  Indien met gesloten deuren wordt beraadslaagd en geheimhouding 

omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 

inhoud van de stukken die aan de Statenleden worden overgelegd, 

wordt opgelegd, worden deze stukken door de griffier op verzoek 

ter vertrouwelijke inzage aangeboden aan de voorzitter en leden 

van Provinciale Staten 

4.  Indien met gesloten deuren is beraadslaagd, kan een Statenlid zijn 

eigen inbreng openbaar maken. De geheimhouding omtrent het in 

een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de 

stukken die aan de Statenleden worden overlegd wordt in deze 

inbreng gehandhaafd. 

5.  De leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing voor 

fractievertegenwoordigers die als plaatsvervanger optreden in de 

commissie. 

Artikel 64 is vervangen 

door hoofdstuk 9: 

besloten vergadering 

statencommissies.  

 

Lid 1 is artikel 51 

nieuw reglement.  

Lid 2 is inhoudelijk 

gewijzigd (van drie 

aanwezige statenleden 

naar 1/10 zodat het in 

lijn is met de 

Provinciewet (artikel 

80 lid 5 / artikel 23 lid 

2). 

 

Lid 5 is gewijzigd 

overgenomen door 

artikel 3 lid 6.  

H9 Besloten vergadering statencommissies 

Artikel 63 Algemeen 

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen 

van dit reglement van orde voor de vergaderingen 

van statencommissies van overeenkomstige 

toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig 

zijn met het besloten karakter van de vergadering. 

 

Artikel 64  Procedurevoorschriften besloten  

commissievergadering 

1. De statencommissie kan in beslotenheid  

vergaderen.  

2. De deuren worden gesloten indien een tiende 

van het aantal in de commissie aanwezige  

statenleden of de commissievoorzitter het nodig  

oordeelt, uitgaande van het maximaal aantal  

zetels zoals bepaald in artikel 45. De commissie 

beslist vervolgens achter gesloten deuren dat in 

beslotenheid zal worden vergaderd.  

3. Voor de afloop van de besloten 

commissievergadering beslist de commissie, 

overeenkomstig artikel 91 eerste lid van de 

Provinciewet, of omtrent de inhoud van de 

stukken en het behandelde geheimhouding zal 

gelden. De commissie kan besluiten de 

geheimhouding op te heffen.  

4.  Indien met gesloten deuren is beraadslaagd,  

kan een statenlid zijn eigen inbreng openbaar  

maken. De geheimhouding van hetgeen in een  

besloten vergadering is behandeld en  

besproken en van de stukken die aan de  

statenleden zijn verstrekt blijft in deze inbreng  

gehandhaafd. 



39 
 

5. Het eerste en tweede lid zijn van 

overeenkomstige toepassing voor 

fractievertegenwoordigers die als  

 plaatsvervanger optreden in de commissie. 

6. Ingeval de commissie in beslotenheid heeft  
vergaderd wordt de opname bewaard en kan op 

verzoek een schriftelijk verslag worden 

gemaakt. De opname en het eventuele geheime 

verslag worden ter inzage gelegd voor alle 

Statenleden en voor de voorzitter van 

Provinciale Staten en voor de bij de besloten 

vergadering aanwezige 

fractievertegenwoordigers en de aanwezige  

gedeputeerde(n). 

 

51 lid 

1 

1. De vergaderingen van de statencommissie zijn  

openbaar.  

 

3 lid 6 8. Fractievertegenwoordigers mogen besloten 

commissievergaderingen bijwonen. De regels 

rond geheimhouding die gelden voor 

statenleden, gelden ook voor 

fractievertegenwoordigers. 

Fractievertegenwoordigers mogen niet 

deelnemen aan statenvergaderingen. 
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65 Uitnodiging agenda 

1. De commissievoorzitter nodigt de Statenleden en 

fractievertegenwoordigers uit tot het bijwonen van de 

vergaderingen van de commissie. Bij de uitnodiging voegt de 

commissievoorzitter een voorstel voor de agenda van de te houden 

vergadering. Aan het begin van de vergadering stelt de commissie 

de agenda voor de vergadering vast. 

2. Statenleden en fractievertegenwoordigers kunnen voorstellen 

vreemd aan de orde van de dag ter agendering voorleggen aan de 

commissie. Artikel 38 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 65 lid 1 is 

vervallen. In de 

praktijk vindt de 

oproep plaats bij 

publicatie van het 

vergaderschema en 

via een notificatie in 

de vergaderapplicatie. 

Stukken worden niet 

meer toegezonden 

maar in de 

vergaderapplicatie 

geplaatst.  

 

Lid 2 is belegd in 

artikel 68: 

agenderingsvoorstel 

statencommissie. 

68 Agenderingsvoorstel statencommissie 

1. Een agenderingsvoorstel voor een 

statencommissie wordt schriftelijk en vergezeld 

van een toelichting uiterlijk een week voor de 

vergadering waarin het aan de orde zal worden 

gesteld ingediend bij de commissievoorzitter.  

2. In bijzondere gevallen kan de 

commissievoorzitter, indien hem de behandeling 

urgent voorkomt, afwijking van de 

voorgeschreven termijn van inlevering toestaan.  

3. Indien het voorstel wordt ondersteund door ten 

minste een derde deel van het aantal 

aanwezige statenleden, uitgaande van het 

maximaal aantal zetels zoals bepaald in artikel 

45, wordt het voorstel aan de agenda 

toegevoegd.  

66 Quorum 

De commissie mag slechts beraadslagen of besluiten, indien ten minste 

de helft van het maximaal aantal Statenleden en 

fractievertegenwoordigers zoals bepaald op grond van artikel 56, 

aanwezig is. 

Artikel 66 is 

overgenomen in artikel 

52.  

52 Quorum 

De statencommissie mag slechts beraadslagen of 

besluiten indien ten minste de helft van het 

maximaal aantal statenleden zoals bepaald op 

grond van artikel 45 lid 2, aanwezig is.  

 

67 Stemmingen 

Ten aanzien van stemmingen zijn de artikelen 27 tot en met 32 van de 

Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 67 is vervallen 

omdat regels over 

stemmingen in 

commissies al zijn 

opgenomen bij de 

betreffende artikelen, 

bijvoorbeeld 

agenderingsvoorstel 

- - 
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statencommissies en 

ordevoorstel.   

68 Bevoegdheden Statencommissies 

1. Voor een goede vervulling van haar taken is een commissie in 

ieder geval bevoegd binnen het kader van haar taak: 

a. zich tot Gedeputeerde Staten, een lid van Gedeputeerde 

Staten of de  

commissaris van de Koning te wenden ter verkrijging van alle 

stukken waarvan zij kennisneming nodig acht;  

b.  mondeling en schriftelijk in overleg te treden met 

Gedeputeerde Staten, een lid van Gedeputeerde Staten of de 

commissaris van de Koning;  

c.  tot het houden van uitgangspuntendebatten; 

d.  tot het houden van hoorzittingen; 

e.  een commissie ad hoc in te stellen; 

f.   ambtelijke en niet-ambtelijke deskundigen en bij 

een bepaalde aangelegenheid belanghebbende 

of een zich betrokken voelende burger te horen; 

g.  een externe deskundige in te schakelen; 

h.  tot het instellen van een licht kortdurend onderzoek naar 

daarvoor naar haar mening in aanmerking komende 

onderwerpen; 

i.   tot het in behandeling nemen van moties en amendementen; 

j.   tot het afleggen van werkbezoeken; 

k.  tot het houden van ronde tafelgesprekken en 

themabijeenkomsten. 

2.  In het geval, bedoeld in het eerste lid onder h, stelt de 

commissie Provinciale Staten en haar voorzitter onverwijld van 

dit besluit op de hoogte. Rapportage over de resultaten van het 

onderzoek vindt plaats overeenkomstig artikel 78, eerste en 

tweede lid. 

Artikel 68 is 

gecomprimeerd 

opgenomen in artikel 

44. 

44 Taken 

1. Een statencommissie heeft een adviserende 

taak. Een statencommissie brengt onder meer 

advies uit aan provinciale staten over alle 

voorliggende voorstellen en vergaderstukken, 

waaronder ingekomen stukken van derden 

2. Een commissie kan ter voorbereiding op het 

geven van advies het initiatief nemen tot 

bijvoorbeeld een werkbezoek, hoorzitting, 

expertmeeting of het inwinnen van deskundig 

advies. 

3.  Een daartoe aangewezen statencommissie kan 

door provinciale staten worden belast met het 

onderzoek naar, het door of namens 

gedeputeerde staten gevoerde financieel beheer 

en beleid, de jaarrekening en het verslag. Deze 

commissie voert ook periodiek overleg met de 

accountant. 

 

69 Spreekrechtregeling belangstellenden Artikel 69 is 

redactioneel gewijzigd 

59 Spreekrecht belangstellenden 
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1.  Belangstellenden kunnen zich tot de commissievoorzitter richten 

met het verzoek om de commissie te mogen toespreken over een 

van de onderwerpen die als te bespreken stukken op de agenda 

voor een vergadering staan. 

2. Het woord kan niet worden  gevoerd over: 

a.  benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van 

personen; 

b.  een gedraging waarover een klacht als bedoeld in 

artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of 

kon worden ingediend; 

c.  over een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de 

rechter openstaat of heeft opengestaan. 

3.  De maximale tijd voor het toespreken van de commissie, 

bedoeld in het eerste lid, is dertig minuten. De 

commissievoorzitter kan in bijzondere gevallen een langere 

duur toestaan. 

4.  De spreektijd wordt verdeeld over de belangstellenden die zich 

als voorzien in het eerste lid hebben gemeld met dien verstande, 

dat een belangstellende maximaal vijf minuten spreektijd krijgt. 

5.  De spreektijd voor belangstellenden gaat vooraf aan de 

behandeling van het onderwerp waarover de 

belangstellende of belangstellenden de commissie wil 

toespreken. 

overgenomen in artikel 

59.  

Vanwege de externe 

werking blijft dit een 

uitgebreid artikel.  

Het nieuwe artikel is in 

lijn met de nieuwe 

werkwijze die per 28 

maart 2018 is 

ingevoerd. 

Lid 4 is gewijzigd van 

5 naar 3 minuten, 

overeenkomstig de 

praktijk.  

Lid 5 is uitgebreid met 

de toevoeging dat het 

inspreekmoment kan 

worden verplaatst, 

bijv. met een aparte 

hoorzitting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Belangstellenden kunnen zich tot de 

commissievoorzitter richten met het verzoek om 

in de statencommissie te mogen inspreken over 

onderwerpen die als bespreekstuk op de 

agenda van een commissievergadering staan. 

2. Insprekers kunnen niet het woord voeren over: 

a. benoemingen, keuzen, voordrachten en 

aanbevelingen van personen; 

b. een gedraging waarover een klacht als 

bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht kan of kon worden ingediend; 

c.  over een besluit waartegen bezwaar of 

beroep bij de rechter openstaat of heeft 

opengestaan. 

3. De maximale tijd voor het inspreken in de 

statencommissie is dertig minuten. De 

commissievoorzitter kan in bijzondere gevallen 

een langere duur toestaan. 

4. De totale spreektijd wordt verdeeld over de 

insprekers die zich hebben gemeld voor een 

commissievergadering met dien verstande dat 

een inspreker maximaal drie minuten spreektijd 

per vergadering krijgt. 

5. Op voorstel van de voorzitter bepaalt de 

statencommissie het moment waarop kan 

worden ingesproken. De statencommissie kan 

besluiten het inspreekmoment te verplaatsen 

naar een andere datum. 

70 1.  Belangstellenden als bedoeld in artikel 69 worden door de 

commissievoorzitter in de gelegenheid gesteld om hun 

zienswijzen mondeling ten overstaan van de commissie naar 

Artikel 70 is gewijzigd 

overgenomen in artikel 

60. Het nieuwe artikel 

60 Werkwijze inspreken belangstellenden 

1. Insprekers als bedoeld in artikel 59 worden door 

de commissievoorzitter in de gelegenheid 
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voren te brengen. De leden van de commissie worden daarna in 

de gelegenheid gesteld om vragen tot de belangstellende te 

richten. Daarbij gaan de leden niet in discussie met de 

belangstellende. 

2.  De commissievoorzitter vraagt vervolgens of de belangstellende 

die zijn zienswijze heeft uitgebracht, gebruik wenst te maken 

van de mogelijkheid om te reageren op de beraadslagingen van 

de commissie over het agendapunt na afsluiting van de eerste 

termijn. 

3.  Indien de belangstellende daartoe de wens te kennen geeft, stelt de 

commissievoorzitter hem in de gelegenheid om van deze mogelijkheid 

gebruik te maken. De alsdan aan de belangstellende gegeven 

spreektijd is maximaal twee minuten. De leden van de commissie 

nemen de nadere zienswijze van de belangstellende voor 

kennisgeving aan zonder verdere mogelijkheid tot het stellen van 

vragen aan of tot gedachtewisseling met de belangstellende. 

is in lijn met de nieuwe 

werkwijze die per 28 

maart 2018 is 

ingevoerd. 

Lid 3 is gewijzigd van 

2 naar 1 minuut, 

overeenkomstig de 

praktijk.  

gesteld om hun zienswijzen mondeling toe te 

lichten. De commissie wordt daarna in de 

gelegenheid gesteld om eventuele vragen te 

stellen aan de inspreker. Daarbij gaan de 

statenleden niet in discussie met de inspreker. 

2. De commissievoorzitter vraagt na de afsluiting 

van de eerste termijn of de inspreker gebruik 

wenst te maken van de mogelijkheid te reageren 

op de beraadslagingen van de commissie over 

het onderwerp in eerste termijn. 

3. Indien de inspreker dit wenst, stelt de 

commissievoorzitter hem in de gelegenheid om 

van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Hiervoor krijgt de inspreker maximaal één 

minuut spreektijd. 

De statencommissie neemt de nadere 

zienswijze van de inspreker voor kennisgeving 

aan zonder verdere mogelijkheid tot het stellen 

van vragen aan of tot gedachtewisseling met de 

inspreker. 

 

71 Verslag 

1.  Van de vergadering van de commissie wordt een digitale beeld- en 

geluidsopname gemaakt die live wordt uitgezonden via de website 

van de provincie en na afloop raadpleegbaar is. 

2.  Ingeval de commissie besloten heeft vergaderd wordt de 

opname bewaard en kan op verzoek een schriftelijk verslag 

worden gemaakt. De opname en het eventuele geheime 

Artikel 71 lid 1 is 

gewijzigd opgenomen 

in artikel 62. 

 

 

 

62 Verslag 

Van de openbare commissievergaderingen wordt 

een digitale beeld- en geluidsopname gemaakt die 

live wordt uitgezonden via de website van de 

provincie en na afloop raadpleegbaar is.  
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verslag worden ter inzage gelegd voor alle Statenleden en 

voor de voorzitter van Provinciale Staten en voor de bij de 

besloten vergadering aanwezige fractievertegenwoordigers 

en de aanwezige gedeputeerde(n). 

 

Artikel 71 lid 2 is 

overgenomen in artikel 

64 lid 6.  

64 Procedurevoorschriften besloten 

commissievergadering 

1. De statencommissie kan in beslotenheid  

vergaderen.  

2. De deuren worden gesloten indien een tiende 

van het aantal aanwezige statenleden of de  

commissievoorzitter het nodig oordeelt,  

uitgaande van het maximaal aantal  

zetels zoals bepaald in artikel 45. De  

statencommissie beslist vervolgens achter  

gesloten deuren dat in beslotenheid zal worden  

vergaderd.  

3. Voor de afloop van de besloten 

commissievergadering beslist de 

statencommissie, overeenkomstig artikel 91 

eerste lid van de Provinciewet, of omtrent de 

inhoud van de stukken en het behandelde 

geheimhouding zal gelden. De statencommissie 

kan besluiten de geheimhouding op te heffen.  

4. Indien met gesloten deuren is beraadslaagd,  

kan een statenlid zijn eigen inbreng openbaar 

maken. De geheimhouding van hetgeen in een  

besloten vergadering is behandeld en  

besproken en van de stukken die aan de  

statenleden zijn verstrekt blijft in deze inbreng 

gehandhaafd. 

5. Het eerste en tweede lid zijn van  

overeenkomstige toepassing  

voor fractievertegenwoordigers die als  

 plaatsvervanger optreden in de  

statencommissie. 

7. Ingeval de statencommissie in beslotenheid heeft  
vergaderd wordt de opname bewaard en kan op 

verzoek een schriftelijk verslag worden 
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gemaakt. De opname en het eventuele geheime 

verslag worden ter inzage gelegd voor alle 

statenleden en voor de voorzitter van 

provinciale staten en voor de bij de besloten 

vergadering aanwezige  

fractievertegenwoordigers en de aanwezige  

gedeputeerde(n). 

 

72 

t/m  

87 

Paragraaf 7.2 Commissie beleidsonderzoek 

 

Artikel 72 Onderzoeksopdracht commissie beleidsonderzoek 

Provinciale Staten kunnen besluiten tot het verrichten van 

beleidsonderzoeken of onderzoeken naar bijzondere gebeurtenissen. 

 

Artikel 73 Aanvang werkzaamheden commissie beleidsonderzoek 

1. De commissie vangt haar werkzaamheden aan nadat Provinciale 

Staten hebben besloten tot het onderzoek, genoemd in artikel 72. 

2. De commissie heeft een adviserende en onderzoekstaak ten 

behoeve van Provinciale Staten. 

3. De commissie stelt een onderzoeksopzet op en legt die ter 

besluitvorming voor aan Provinciale Staten. 

 

Artikel 74 Leden commissie beleidsonderzoek 

1. De voorzitter van Provinciale Staten benoemt de leden van de 

commissie op voordracht van de fractievoorzitters. 

2. De fractievoorzitters dragen ten behoeve van de in het eerste lid 

bedoelde voordracht elk een lid van hun fractie voor het 

lidmaatschap van de commissie voor. 

 

Artikel 75 Einde lidmaatschap commissie beleidsonderzoek 

1.  Het lidmaatschap van de commissie eindigt op het moment dat 

het betrokken lid ophoudt lid te zijn van Provinciale Staten. 

De artikelen 72 tot en 

met 87 over de 

commissie 

beleidsonderzoek zijn 

vervallen.  

Het instellen van een 

commissie 

beleidsonderzoek 

wordt ad hoc geregeld 

in een aparte 

verordening.  

Artikel 75 is nieuw. 

75 Recht van onderzoek 

1. Provinciale staten kunnen besluiten tot het  

verrichten van beleidsonderzoeken of 

onderzoeken naar bijzondere gebeurtenissen.  

2. Indien provinciale staten besluiten tot een 

onderzoek wordt er bij verordening een 

onderzoekscommissie ingesteld en worden 

nadere regels afgesproken conform de 

bepalingen in de Provinciewet. 
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2.  In het in het eerste lid genoemde geval neemt degene die in de 

opengevallen plaats als lid wordt toegelaten in de commissie de 

plaats in van degene die heeft opgehouden lid te zijn van 

Provinciale Staten, tenzij de voorzitter van de desbetreffende 

fractie een ander voordraagt. 

3.  Een commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij geeft 

daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van Provinciale 

Staten. 

4.  Het lidmaatschap eindigt op het moment dat Provinciale Staten 

hebben besloten over de door de commissie uitgebrachte 

rapportage. 

 

Artikel 76  Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter commissie  

beleidsonderzoek 

De leden van de commissie kiezen uit hun midden een 

voorzitter en een plaatsvervangend commissievoorzitter. 

 

Artikel 77 Bevoegdheden commissie beleidsonderzoek 

1.  De commissie is bevoegd tot het opvragen en inzien van alle 

schriftelijke informatie die zij voor haar onderzoek nodig acht. 

2.  Gedeputeerde Staten stellen de stukken waarvan de 

commissie meent dat zij die voor haar onderzoek nodig 

heeft, aan de commissie ter beschikking. 

3.  De commissie kan binnen het kader van haar taak inlichtingen  

vragen aan Gedeputeerde Staten, een lid van dit college, de  

commissaris van de Koning, ambtelijke en niet ambtelijke  

deskundigen en bij de aangelegenheid belanghebbende of  

betrokken burgers. 

4.  De commissie kan de in het derde lid genoemden 

uitnodigen tot het bijwonen van de vergadering van de 

commissie voor het verstrekken van inlichtingen of 

adviezen. 

5.  Gedeputeerde Staten, een lid van dit college, de commissaris van  
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de Koning en de ambtenaren in dienst van de provincie zijn  

verplicht gevolg te geven aan genoemde uitnodiging. 

6.  De commissie kan aan derden opdracht geven tot het doen 

van onderzoeken die zij voor de uitoefening van haar taak 

nodig acht. 

7.  De commissie kan binnen het kader van haar taak een commissie  

ad hoc instellen. 

 

Artikel 78 Rapportage commissie beleidsonderzoek 

1.  De commissie legt haar bevindingen neer in een rapport, 

waarin zij tevens conclusies en aanbevelingen opneemt. 

2.  De commissie legt dit rapport voor aan Provinciale Staten en 

voegt daarbij een ontwerpbesluit, waarin zij de naar haar 

oordeel door Provinciale Staten te nemen besluiten verwoordt. 

3.  De commissie zendt een afschrift van het in het eerste lid  

genoemde rapport aan Gedeputeerde Staten. 

4.  Gedeputeerde Staten kunnen op het rapport van de 

commissie reageren en hun standpunt toevoegen aan de 

bevindingen en voorstellen van de commissie. 

 

Artikel 79 Toelichting in vergadering Provinciale Staten 

Een of meerdere daartoe door de commissie aangewezen leden 

kunnen in de vergadering van 

Provinciale Staten voorstellen of adviezen van de commissie 

toelichten. 

 

Artikel 80 Ambtelijke ondersteuning commissie beleidsonderzoek 

De griffier draagt zorg voor voldoende ambtelijke ondersteuning. 

 

Artikel 81 Vergaderingen commissie beleidsonderzoek 

1.  De commissie vergadert: 

a.  indien de commissievoorzitter het nodig oordeelt; 



48 
 

b.  indien ten minste drie leden het verlangen daartoe onder 

opgaaf van redenen aan de in artikel 76 bedoelde 

commissievoorzitter kenbaar maken.2.  De 

commissievoorzitter stelt dag, uur en plaats van de 

vergadering vast. 

 
Artikel 82 Plaatsvervanging in commissie beleidsonderzoek 

Een commissielid kan zich voor een bepaalde vergadering van de 

commissie laten vervangen door een door hem aan te wijzen 

Statenlid. Hij meldt dit aan de commissievoorzitter. 

 
Artikel 83 Openbaarheid van vergaderingen commissie 

beleidsonderzoek 

1.  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. 

2.  De commissie kan besloten vergaderen indien drie van de 

aanwezige leden of de commissievoorzitter het nodig 

oordelen, dat de deuren worden gesloten en de commissie 

vervolgens beslist dat met gesloten deuren zal worden 

beraadslaagd. 

3.  Indien met gesloten deuren wordt beraadslaagd en 

geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering 

behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de 

leden van de com- missie worden overgelegd, wordt opgelegd, 

worden deze stukken door de griffier op verzoek vertrouwelijk ter 

inzage aangeboden aan de voorzitter en leden van Provinciale 

Staten. 

 
Artikel 84 Uitnodiging agenda commissie beleidsonderzoek 

Van de uitnodiging van openbare vergaderingen van de commissie en 

van de daarin te behandelen onderwerpen wordt mededeling gedaan 

aan Gedeputeerde Staten, aan de leden van Provinciale Staten en 

aan de pers. 



49 
 

 
Artikel 85 Quorum commissie beleidsonderzoek 

De commissie kan slechts beraadslagen of besluiten, indien ten 

minste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is. 

 
Artikel 86 Stemmingen in commissie beleidsonderzoek 

Ten aanzien van stemmingen zijn de artikelen 27 tot en met 

32 van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 87 Verslag commissie beleidsonderzoek 

1.  Van het verhandelde in een vergadering van de commissie 

wordt een verslag gemaakt, dat wordt toegezonden aan de 

leden en voorzitter van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten 

en aan de pers. 

2.  Ingeval de commissie besloten heeft vergaderd wordt het verslag 

toegezonden aan de bij de besloten vergadering aanwezige 

leden en plaatsvervangend leden van de commissie en aan de 

voorzitter van Provinciale Staten. Aan de overige leden van 

Provinciale Staten wordt het verslag door de griffier op verzoek 

vertrouwelijk ter inzage aangeboden. 

3.  Het in het eerste lid genoemde verslag wordt door de commissie 

vastgesteld in de eerste vergadering volgend op de vergadering 

waarop het verslag betrekking heeft. 

 

 

88 Hardheidsclausule 

Ingeval van twijfel over de toepassing of de uitleg van enige bepaling van 

dit reglement, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 

raadpleegt de voorzitter Provinciale Staten, die een beslissing nemen. 

Dit artikel is 

overgenomen in artikel 

78 en aangevuld voor 

commissies.  

78 Uitleg reglement 

1. In gevallen waarin dit reglement van orde niet 

voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van 

dit reglement van orde beslissen provinciale 

staten op voorstel van de voorzitter.  

2. In gevallen waarin dit reglement van orde voor 

de vergaderingen van de statencommissies niet 
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voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit 

reglement van orde, beslist de statencommissie 

op voorstel van de commissievoorzitter. 

 

89 Afwijken 

Provinciale Staten kunnen te allen tijde besluiten van de bepalingen 

van dit reglement af te wijken, indien geen van de leden zich daartegen 

verzet en indien de afwijking niet in strijd is met de wet. 

Artikel 89 is 

overgenomen in artikel 

79. 

79 Afwijken 

Provinciale staten kunnen altijd besluiten van de 

bepalingen van dit reglement af te wijken indien 

geen van de leden zich daartegen verzet en indien 

de afwijking niet in strijd is met de wet.  

 

90 Citeerartikel 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde PS provincie 

Groningen. 

Artikel 90 is vervangen 

door artikel 80.  

80 Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van 

orde provinciale staten provincie Groningen 2019. 
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