
Reglement van Orde



RvO
Proces:
• Huidig RvO is op 1 juli 2015 vastgesteld
• Statenacademie over herziening RvO op 7 december 2020
• Inventarisatie van de wensen bij de fracties in jan/feb 2021 
• Voorbespreking in seniorenconvent op 31 maart 2021
• Beeldvorming: 14 april 2021
• Oordeelsvorming: 19 mei of 2 juni 2021
• Besluitvorming: 9 juni 2021



Uitvraagformulier RvO

Vragen en opmerkingen over o.a. de volgende onderwerpen:
• Amendementen
• Moties
• Moties vreemd
• Hamerstuk
• Burgerleden

• Interrupties
• Seniorenconvent
• Procedurecommissie
• Fractiemedewerkers
• Woordvoerdersoverleg



Moties en amendementen

Vanaf april 2021 nieuwe formats:

1) In formats is ‘dictum’ toegevoegd

2) Ruimte voor constateringen en overwegingen in format 
amendementen



Moties en amendementen
Nu:

1) Stemming over amendement

2) Stemming over Statenvoorstel

3) Stemming over motie

Voorstel in nieuw RvO:

1) Stemming over amendement

2) Stemming over motie

3) Stemming over Statenvoorstel



Moties vreemd
Artikel 18.15

• PS stellen de agenda van PS vast

Artikel 21.1

• Een statenlid kan een motie vreemd indienen door deze 
aan te kondigen bij het vaststellen van de agenda

In seniorenconvent gesproken over evt. amendement:

• Motie vreemd alleen indien het een spoedeisend karakter 
heeft



Hamerstuk
• Stemverklaring: een korte verklaring voordat een hamerstuk wordt 

aangenomen of voordat tot stemming wordt overgegaan, waarmee het 
stemgedrag wordt toegelicht.

• Hamerstuk: een Statenvoorstel waarover niemand tijdens de vergadering het 
woord wenst te voeren.

• Provinciewet artikel 32 lid 3: Indien over een voorstel geen stemming wordt 
gevraagd, is het aangenomen.

• RvO artikel 43 lid 2: Indien geen stemming wordt gevraagd, stelt de 
statenvoorzitter vast dat het besluit bij acclamatie is aangenomen.



Burgerleden
• RvO artikel 1c: Burgerlid: een door de fractie voorgedragen lid, niet zijnde 

Statenlid, die het woord mag voeren namens de fractie tijdens de 
commissies.

• RvO artikel 5.4: Elke fractie in de Staten mag één burgerstatenlid 
voordragen.

• In seniorenconvent is gesproken over evt. twee burgerstatenleden per 
fractie.



Interrupties
• RvO artikel 1: Interruptie: een korte onderbreking van iemand die aan het 

woord is, om een verduidelijkende vraag te stellen.

• Interrupties worden achter de interruptiemicrofoon gedaan.

• RvO artikel 38: Bij de toepassing van artikel 22 (mondelinge vragen) vindt 
de beraadslaging in twee spreektermijnen plaats tussen het Statenlid dat 
de vraag heeft ingediend en het collegelid dat de vraag beantwoordt. 
Hierbij worden geen interrupties toegelaten, tenzij bij de mondelinge 
vragen een motie wordt ingediend.



Seniorenconvent
RvO artikel 6: 

• Het seniorenconvent bestaat uit de statenvoorzitter, tevens voorzitter van 
het seniorenconvent, en de fractievoorzitters. Het seniorenconvent wordt 
ondersteund door de griffier.

• De statenvoorzitter maakt, door tussenkomst van de griffier, een concept 
agenda. Leden van het seniorenconvent kunnen voorstellen voor de 
agenda indienen. Bij aanvang van de vergadering stelt het 
seniorenconvent de agenda vast.

• In het seniorenconvent is vervanging niet toegestaan.



Procedurecommissie
RvO artikel 3 lid 1:

• De Staten hebben een procedurecommissie die bestaat uit de 
vicevoorzitter en de voorzitters van de commissies. De statenvoorzitter, de 
statengriffier en de commissiegriffiers zijn adviseurs van de 
procedurecommissie. De procedurecommissie is een commissie in de zin 
van artikel 82 Provinciewet. 



Procedurecommissie (vervolg)
RvO artikel 3 lid 4:

• De procedurecommissie heeft tot taak: 
a. het samenstellen van de lange termijnplanning (LTP); 

b. het bewaken van de tijdige aanmelding van onderwerpen en stukken voor de LTP door 
het college; 

c. het bewaken van de tijdige aanlevering van stukken door het college; 

d. het bewaken van de kwaliteit van onderwerpen en stukken;

e. het samenstellen van de agenda en bijbehorende stukken van de eerstvolgende 
commissievergadering;

f. voorbereiden van beeldvormende sessies.



Procedurecommissie (vervolg)
RvO bijlage 1: instellingsbesluit commissies

• Actualisatie heeft in 2019 plaatsgevonden (statenvoorstel Vergadermodel 
PS). 

• Een separaat instellingsbesluit met verwijzing naar de provinciewet wordt 
in 2021 in procedure gebracht.



Fractiemedewerkers
RvO artikel 21.1, 22, 23.1 en 24: 

• Het stellen van vragen en het indienen van moties en amendementen is 
een recht dat uitsluitend toekomt aan gekozen volksvertegenwoordigers. 



Woordvoerdersoverleg
Informeel overleg met GS/CdK, conform Provinciewet artikel 80:

1. Provinciale staten kunnen statencommissies instellen die besluitvorming 
van provinciale staten kunnen voorbereiden en met gedeputeerde staten 
of de commissaris kunnen overleggen. Zij regelen daarbij de taken, de 
bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen 
de wijze waarop de leden van provinciale staten inzage hebben in 
stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd. 
Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met 
het openbaar belang.



Woordvoerdersoverleg (vervolg)
2. De commissaris en de gedeputeerden zijn geen lid van een 

statencommissie.

3. Bij de samenstelling van een statencommissie zorgen provinciale staten, 
voor zover het de benoeming betreft van leden van provinciale staten, 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in provinciale staten 
vertegenwoordigde groeperingen.

4. Een lid van provinciale staten is voorzitter van een statencommissie.
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