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14 februari 2019 
Documentnummer : 2018-085601, statengriffie  Nummer 7 / 2019  
Dossiernummer: K2629 
 

 
Voordracht van het presidium aan provinciale staten van Groningen ter vaststelling van het 
Reglement van orde provinciale staten provincie Groningen 2019, de Verordening ambtelijke 
bijstand provincie Groningen 2019 en de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019.  
 

 
1. Samenvatting 
Het besluit bij deze voordracht voorziet erin om het geactualiseerde reglement van orde van 
provinciale staten vast te stellen. Met de actualisatie van het reglement wordt de opgebouwde 
ervaring van deze staten (periode 2015-2019) doorgegeven aan de nieuwe staten en het 
reglement teruggebracht tot de kern. Regels die niet direct verband houden met het voorbereiden 
en begeleiden van vergaderingen of slechts incidenteel van toepassing zijn, worden elders belegd. 
De bepalingen over het burgerinitiatief, ambtelijke bijstand en de commissie beleidsonderzoek 
worden elders geregeld en dus uit het reglement van orde gehaald. Het besluit bij deze voordracht 
voorziet er tevens in de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019 en de Verordening 
ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019 vast te stellen.  
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Op grond van artikel 16 van de Provinciewet stellen provinciale staten een reglement van orde vast 
voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden. Doel van deze voordracht is om het huidige 
reglement van orde in te trekken en het reglement van orde provinciale staten provincie Groningen 
2019 vast te stellen. Op grond van artikel 33 van de Provinciewet wordt met het besluit bij deze 
voordracht de Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019 vastgesteld. Op grond 
van de verordende bevoegdheid van Provinciale Staten in artikel 145 van de Provinciewet wordt 
met het besluit bij deze voordracht een separate verordening burgerinitiatief vastgesteld. Naar 
analogie van artikel 143, lid 1 van de Provinciewet krijgen gedeputeerde staten de gelegenheid hun 
zienswijze te geven op de voordracht.  
 
3. Procesbeschrijving en planning 
Het huidige reglement dateert van 2015. In 2015 heeft het presidium erkent dat een brede en meer 
grondige doorlichting van het reglement op het punt van leesbaarheid en praktische 
toepasbaarheid voor de hand lag, maar heeft zich op dat moment beperkt tot de hoogst 
noodzakelijke technische wijzigingen die voortvloeiden uit de principes waarover al eerder 
consensus was bereikt, waaronder een nieuwe commissie indeling en het vervallen van de 
commissielidmaatschappen. In de tussentijd zijn nieuwe ervaringen opgedaan. Met de actualisatie 
van het reglement van orde wordt de opgebouwde ervaring van deze staten (periode 2015-2019) 
doorgegeven aan de nieuwe staten. De inhoud van het (concept) herziene reglement is afgestemd 
met de (plaatsvervangend) voorzitters. Besloten is om de regels omtrent ambtelijke bijstand en 
burgerinitiatief in een separate verordening op te nemen.   
 
In het presidium van 30 januari 2019 is de inhoud van deze voordracht besproken en 
hebben de fractievoorzitters hun akkoord gegeven voor agendering van de voordracht. Het college 
van gedeputeerde staten is in staat gesteld een zienswijze te geven en gevraagd uiterlijk 5 maart 
2019 te reageren. Op 6 maart 2019 wordt deze voordracht geagendeerd voor de commissie 
Bestuur, financiën en veiligheid waarna het op 13 maart 2019 geagendeerd kan worden voor de 
vergadering van provinciale staten. Na vaststelling door provinciale staten zullen het Reglement 
van orde provinciale staten provincie Groningen 2019, de Verordening ambtelijke bijstand provincie 
Groningen 2019 en de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019 in werking treden op 
de dag na publicatie in het Provinciaal blad. 
 
4. Begroting 
De aanpassingen hebben geen financiële consequenties.  
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5. Inspraak/participatie 
Bij de agendering in de commissie Bestuur, financiën en veiligheid op 6 maart 2019 is er 
gelegenheid voor derden om hun zienswijze te geven op de voorgestelde verordeningen. Die 
inbreng kan worden meegewogen bij de bespreking in de commissie en het advies aan provinciale 
staten. 
 
6. Nadere toelichting 
In het onderstaande worden de belangrijkste wijzigingen en de aanpak toegelicht. Bij deze 
voordracht is als bijlage een was/wordt-tabel opgenomen. Hierin leest u welke (delen van) artikelen 
uit het reglement van orde 2015 zijn overgenomen in het nieuwe reglement 2019 en welke niet, 
met een korte motivering. 
 
Verantwoording aanpak 
Bij de actualisatie van het reglement van orde is onder meer gekeken of de bestaande regels nog 
worden gehanteerd. Is dat niet het geval, dan kunnen deze vervallen. Bestaande regels die min of 
meer los staan van de werkzaamheden rond vergaderingen worden, waar mogelijk, elders belegd. 
Dit geldt in ieder geval voor verzoeken om ambtelijke bijstand en voor regels omtrent het 
burgerinitiatief. Hiervoor zijn aparte verordeningen opgesteld. Ook is gekeken of zich in de praktijk 
nieuwe regels hebben gevormd of nieuwe voorschriften zijn ingevoerd. Denk aan afspraken rond 
het inmiddels ingeburgerde motiedebat. Ook kan hieronder worden begrepen nieuwe wet- en 
regelgeving, zoals rond de behandeling van initiatiefvoorstellen. 
Verder is het reglement tekstueel aangepast op punten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn zodat 
de regels dusdanig helder zijn geformuleerd dat deze geen nadere uitleg of toelichting nodig 
hebben. Ten slotte is de indeling herzien. Gekozen is voor een indeling met als kern een 
rubricering naar soort vergadering (presidium, staten en commissie). Dit ter bevordering van de 
inzichtelijkheid. 
 
De belangrijkste wijzigingen uitgelicht en toegelicht 
De belangrijkste wijzigingen zijn gerubriceerd in A, B en C. 
 

A. Terugbrengen tot de kern  
Het reglement wordt teruggebracht tot de kern. Regels die niet direct verband houden met het 
voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen of slechts incidenteel van toepassing zijn, 
worden elders belegd.   
 
De artikelen over het burgerinitiatief, ambtelijke bijstand en de commissie beleidsonderzoek 
vervallen als onderdeel van het nieuwe reglement en worden in een aparte verordening 
opgenomen. Dat geldt ook voor de bepalingen rond fractievorming en -splitsing. 
 
Burgerinitiatief 
De artikelen 46 tot en met 50 zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen in de nieuwe verordening 
burgerinitiatief 2019. De model formulieren voor het inleveren van ondersteuningsverklaringen in 
de bijlage van het oude reglement komen te vervallen omdat deze niet voldoen aan de wettelijke 
privacy-eisen (AVG). De nieuwe verordening is grotendeels in lijn gebracht met de wijze van 
afhandeling zoals die ook in andere provincies gebruikelijk is.  
De drempel is ongewijzigd gebleven. In provincies wordt hier verschillend mee omgegaan. 
Eventueel gewenste veranderingen op dit punt vormen onderdeel van het politieke debat. Het 
betreft in deze ronde (van actualisatie van het reglement) alleen een verplaatsing van de artikelen 
in het reglement naar een aparte verordening burgerinitiatief. Fundamentele wijzigingen worden nu 
niet voorgesteld. 
 
Ambtelijke bijstand 
De artikelen 51 tot en met 53 zijn ongewijzigd overgenomen in de nieuwe verordening ambtelijke 
bijstand 2019. De bepalingen zijn aangevuld met artikel 4 lid 1 c waarin is bepaald dat een verzoek 
om bijstand kan worden geweigerd wanneer het buitenproportioneel is. Dat wil zeggen dat het 
middel niet in verhouding staat tot het te bereiken doel. Dit kan worden gezien als voortzetting van 
een bestendige lijn die ook in andere provincies wordt gehanteerd. Daarnaast is in artikel 6 en 7 de 
afhandeling en afstemming geregeld tussen de griffier en de secretaris en de wijze waarop 
gedeputeerde staten zich kunnen laten informeren over de gegeven bijstand. Met deze aanvulling 
wordt recht gedaan aan de onderlinge verhoudingen en wordt de bestaande praktijk 
geformaliseerd.   
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Beleidsonderzoek 
De artikelen 72 tot en met 82 over de commissie beleidsonderzoek komen te vervallen. Daarvoor 
in de plaats is in het nieuwe reglement het recht van onderzoek opgenomen als politiek instrument 
in artikel 75. In dit artikel is aangegeven dat provinciale staten kunnen besluiten tot het verrichten 
van beleidsonderzoeken of onderzoeken naar bijzondere gebeurtenissen. In dat geval stellen ze bij 
verordening een onderzoekscommissie in. Het voordeel hiervan is dat er maatwerk kan worden 
geleverd in die zin dat de regels in de nieuw op te stellen verordening kunnen worden toegespitst 
op de onderzoeksopdracht die op dat moment heel concreet voorligt.  
 
Fracties 
Artikel 2 (lid 1 en 2) over de fracties is deels opgenomen in de begripsbepaling van het nieuwe 
reglement. De bepalingen over afsplitsing (lid 5 en 6) waren al opgenomen in de verordening 
fractiekostenvergoeding 2016 en kunnen dus vervallen. De resterende bepalingen (lid 3 en 4) 
zullen bij de eerstvolgende actualisatie van de fractiekostenverordening worden meegenomen. Het 
gaat dan om de werkwijze rond het informeren van de voorzitter van de staten bij een splitsing en 
de praktische gevolgen hiervan. 
 

B. Formaliseren van de praktijk 
Toegevoegd zijn enkele artikelen die, soms al jaren, worden gehanteerd en gewaardeerd en 
eigenlijk niet meer weg te denken zijn in de huidige statenpraktijk.  
 
Hieronder vallen:  
 

a. besluiten publiceren op de website (artikel 27 lid 3) 
Na afloop van de statenvergaderingen wordt sinds enkele jaren niet alleen een verslag 
gepubliceerd, de zogenaamde handelingen, maar worden ook de genomen (getekende) besluiten 
openbaar gemaakt op de provinciale website. Dit verhoogt de transparantie van het democratisch 
besluitvormingsproces en is onderdeel geworden van de formele verantwoording over genomen 
besluiten. Vanwege de externe werking is het opgenomen in het reglement. 
 

b. rondvraag (artikel 65) 
Naast het recht om mondelinge vragen te stellen in de statenvergaderingen is de rondvraag een 
standaard onderdeel van de werkzaamheden van de commissie. Gelet op het feit dat het hier gaat 
om een fundamenteel recht op informatie wordt voorgesteld dit op te nemen in het reglement in het 
hoofdstuk instrumenten.   
De formulering die is gekozen biedt de mogelijkheid aan provinciale staten om het moment 
hiervoor te bepalen. Dat kan tijdens de vergadering zijn of, zoals recent afgesproken in het 
presidium, voorafgaand aan een commissievergadering.   
 

c. beantwoording schriftelijke vragen van zes naar vier weken (artikel 67 lid 4) 
In september 2016 is afgesproken met het college van gedeputeerde staten dat schriftelijke vragen 
binnen vier weken worden beantwoord in plaats van de tot dan toe gebruikelijke zes weken. Het 
reglement is nu in overeenstemming gebracht met de praktijk.  
 

d. agenderingsvoorstel statencommissies (artikel 68) en  
agenderingsvoorstel provinciale staten (artikel 69) 

Als volksvertegenwoordiging is het van belang om baas te zijn over de eigen agenda en zelf 
onderwerpen aan de agenda te kunnen toevoegen of afvoeren. In het reglement werd dit 
vormgegeven in artikel 38 als voorstel vreemd aan de orde in statenvergaderingen en in artikel 65 
lid 2 voor commissievergaderingen.  
De benaming van een voorstel als zijnde 'vreemd aan de orde' werkt 'vervreemdend'. De staten en 
commissies stellen immers hun eigen agenda vast. De term agenderingsvoorstel doet meer recht 
aan wat het beoogt: namelijk een voorstel voor het toevoegen aan (of afvoeren van) een 
onderwerp op de agenda.  Bovendien is deze term inmiddels goed ingeburgerd.  
Voor provinciale staten blijft de indieningstermijn voor een agenderingsvoorstel (van 2 maal 24 uur) 
gehandhaafd. Voor de commissies hanteren we in principe de indieningstermijn van een week voor 
de vergadering. Uiteraard bestaat er, net als bij de staten, de mogelijkheid om in dringende 
gevallen van deze termijn af te wijken. Deze aanpassing doet recht aan de statenpraktijk.  
 

e. motiedebat (artikel 71) 
In de afgelopen jaren is het fenomeen 'motiedebat' ontstaan en verder verfijnd. Het is een goede 
manier gebleken om een commissiebespreking af te ronden in de statenvergadering wanneer één 
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fractie een enkel politiek punt wil afronden met een statenuitspraak. Het motiedebat is inmiddels 
ingeburgerd en daarom toegevoegd aan de instrumenten van statenleden (H10).   
 

f. pers (artikel 76 en 77) 
De vaste vertegenwoordigers van de regionale media hebben sinds jaar en dag een eigen plaats 
toegewezen in de statenzaal. Met opname van deze artikelen over de pers maken we ook naar 
anderen duidelijk welke regels we hanteren ten aanzien van zitplaatsen en het opnemen van beeld 
en geluid. De regels maken het mogelijk dat de transparantie optimaal wordt gediend zonder de 
orde van de vergadering te beïnvloeden.   
 

g. spreekrecht van 5 naar 3 minuten (artikel 59 lid 4) en reactie na inspreken van 2 naar 1 
minuut (artikel 60 lid 3) 

Met de invoering van de vergaderwijze nieuwe stijl per 28 maart 2018 (besluit provinciale staten 13 
december 2017, voordracht 53/2017) en in het bijzonder 'Praten met de Staten', is het 
inspreekrecht gewijzigd. Deze wijziging wordt nu verwerkt in het reglement. 
 

h. initiatiefvoorstel via gedeputeerde staten (artikel 73 lid 4) 
De Provinciewet is na de laatste herziening van het reglement van orde 2015 gewijzigd. In artikel 
143a lid 4 van de Provinciewet is bepaald dat gedeputeerde staten in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om een reactie te geven op een initiatiefvoorstel uit de staten voordat deze wordt 
vastgesteld. Het reglement wordt op dit punt aangepast zodat het in lijn is met de (wettelijke) 
praktijk.   
 

C. Uitleggen en uitbreiden 
Tot slot is nog een aantal artikelen toegevoegd ter verduidelijking van werkwijzen die al tot de 
praktijk behoren maar nog niet of niet voldoende duidelijk in het reglement waren opgenomen. In 
deze categorie vallen de taken van het presidium, de werkwijze in commissies en de werkwijze 
rond stemmingen. 
Een andere categorie betreft de benoemingsprocedure van statenleden die wordt toegepast bij 
fractievertegenwoordigers en daarmee een uitbreiding vormt ten opzichte van het oude reglement. 
 

i. presidium (artikel 6,7,8,9 en artikel 11)  
De taken van het presidium zijn meer in overeenstemming gebracht met de gegroeide praktijk als 
agendacommissie, beheerder van de budgetten van de staten en als afstemmingsgremium voor 
het regelen van alle zaken die verband houden met de werkzaamheden van de staten.  
Waar mogelijk zijn de taken verder uitgesplitst naar de werkgeverscommissie voor de aansturing 
van de griffie en het seniorenconvent voor vertrouwelijke aangelegenheden. Hoewel de 
samenstelling van deze drie gremia overeenkomt, is de taak en rolinvulling wezenlijk anders. In de 
nieuwe artikelen 6,7,8,9 en 11 komt dit onderscheid meer tot zijn recht.  
  

j. Deelname aan beraadslaging (artikel 17) 
Deelname aan de beraadslagingen in de staten is niet beperkt tot de statenleden en leden van het 
college van gedeputeerde staten. Ook andere personen kan het woord worden verleend in de 
staten. De grondslag hiervan is te vinden in artikel 22 Provinciewet en was in het reglement alleen 
terug te vinden bij de aanwijzing van de spreekplaats voor 'overige sprekers' in artikel 26. Met de 
uitbreiding in artikel 17 van het nieuwe reglement krijgt dit een eigenstandige plek en wordt 
aangegeven dat provinciale staten hierover beslissen. Het voorstel om 'anderen' te laten 
deelnemen aan de vergadering kan worden gedaan door een statenlid of door de voorzitter. 
Wanneer dit voorstel tijdig wordt ingediend, zal dit worden afgestemd in het presidium als 
agendacommissie.   

 
k. commissievergadering (Hoofdstuk 8, artikelen 49, 50, 53 t/m 58 en artikel 61) 

De regels die van toepassing zijn op de commissievergadering zijn in het nieuwe reglement bij 
elkaar gezet in hoofdstuk 8. De benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter is aangepast aan de 
huidige praktijk, waarbij de staten en niet de commissie deze functionarissen benoemen. 
Daarnaast is dit hoofdstuk op enkele punten uitgebreid. De uitbreiding betreft onderwerpen als de 
vergaderplanning (artikel 49) en de agenda (artikel 50), de spreekregels (55, 57,58) en de orde 
(53, 54 en 61). Deze zijn conform de gegroeide praktijk en gelijkluidend aan de regels in de 
statenvergadering. Het is daarmee overzichtelijker geworden voor alle deelnemers aan de 
commissievergadering inclusief het publiek welke regels worden gehanteerd om de 
commissievergadering in goede banen te leiden. Voor de commissievoorzitters is hoofdstuk 8 nu 
het reglement van orde voor de commissies.  
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l. Stemming en correctie bij vergissing (artikel 33 lid 2), beslissing door het lot (artikel 38), 
geldigheid stembriefjes (artikel 39), mogelijkheden stemmen (artikel 31) 

De afronding van de besluitvorming vindt zijn hoogtepunt bij de stemmingen in de staten. Daarom 
is het van essentieel belang dat statenleden precies weten hoe een stemming verloopt en wat zij 
kunnen verwachten op dit punt. Immers, voorkomen moet worden dat de uitslag van een stemming 
wordt betwist. 
De procedure rond stemmingen is nu in een apart hoofdstuk opgenomen. Uitgangspunt is dat ieder 
statenlid meedoet aan de stemming tenzij een statenlid zich van stemming moet onthouden op 
grond van artikel 28 van de Provinciewet.  
Toegevoegd ten opzichte van het oude reglement zijn de artikelen over hoe een statenlid zijn/ haar 
stem wel of niet kan corrigeren (artikel 33 lid 2), over de werkwijze bij een stemming over personen 
in het geval de stemmen staken en het lot moet beslissen (artikel 38) of in geval van twijfel over de 
geldigheid van een stembriefje (artikel 39).       
Daarnaast is in verband met de aanschaf van een elektronisch stemsysteem de mogelijkheid tot 
digitaal stemmen opgenomen als standaard manier van stemmen in de staten in artikel 31. 
Waarvan uiteraard op verzoek kan worden afgeweken.   
 

m. Benoeming fractievertegenwoordigers (artikel 3) 
Fractievertegenwoordigers vormen inmiddels een niet meer weg te denken ondersteuning voor 
kleinere fracties. De erkenning hiervan rechtvaardigt een benoemingsprocedure die niet alleen 
achter de schermen in lijn is met die van een statenlid maar ook in de plenaire statenvergadering 
tot uiting komt. Het artikel is hiermee in overeenstemming gebracht. In het vervolg zullen 
fractievertegenwoordigers de eed of verklaring en belofte afleggen in de statenvergadering.  
 
7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
8. Voorstel 
Het presidium stelt u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
 
Groningen, 14 februari 2019  
 
 
                                                                         Het presidium van provinciale staten van Groningen: 
 
 
 
                                                                         F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
                                                                         H. Engels-van Nijen         , griffier. 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen bij de voordracht 
 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Was-wordt tabel Tabel  
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Nr.                                                                                                                                              7/2019 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
Gelezen de voordracht van het presidium van 14 februari 2019, nummer 2018-085601, SG; 
Kennis genomen hebbend van de zienswijze van gedeputeerde staten; 
Gelet op de artikelen 16, 33, 80, 81, 82 en 145 van de Provinciewet; 
 
 Besluiten: 
 

1. vast te stellen het Reglement van orde provinciale staten provincie Groningen 2019; 
 

2. vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019; 
 

3. vast te stellen de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019; 
 

4. het Reglement van Orde van PS provincie Groningen in te trekken; 
 

5. de regelingen onder 1, 2 en 3 inwerking te laten treden op de dag na publicatie in het 
Provinciaal blad.  
 

 
 
Groningen,  
 
 
 provinciale staten voornoemd: 
 
  
 
                               , voorzitter 
 
 
 
                               , griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Reglement van orde provinciale staten provincie Groningen 2019 Reglement 

2 Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019 Verordening 

3 Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019 Verordening 

 


