
Reflectievragen aan de leden van de Procedurecommissie 
t.b.v. overdrachtsdocument 

“Van Provinciale Staten tot  Provinciale Staten” 
 
Op 20 januari 2020 had de Procedurecommissie (PC) haar eerste vergadering. Bijna drie jaar later is 
het tijd voor een reflectie op het functioneren van de PC met als doel lessen, aandachts- en 
leerpunten vanuit de PC mee te geven aan de nieuwe Staten als het gaat om het hebben en 
functioneren van een PC. 
 
Met andere woorden: Wat zijn jullie ervaringen als lid van de PC ? 
 
De reflectievragen gaan over: 

• de opdracht aan de PC (zijn taken voldoende beschreven, is de samenstelling werkbaar);  
• de voorzittersrol in de Statencommissies (suggesties t.a.v. van profiel commissievoorzitter, 

voldoende geëquipeerd, mate van ondersteuning); 
• de afstemming met het college (ervaring LTP-overleggen, aanvullende behoefte om mee te 

geven); 
• de rol van de adviseurs (hoe er ondersteuning ervaren en welke suggesties). 

 
 
In een aantal documenten zijn de kaders van de PC vastgelegd. Hieronder een overzicht: 
 
Reglement van Orde 
In het Reglement van Orde zijn de taken van de Procedurecommissie beschreven. De basis hiervoor 
was het besluit van PS van 18 december 2019 (ingestemd met een procedurecommissie en 
bijbehorend takenpakket (zie hier). 
. 
 
Artikel 3. Procedurecommissie 
3.1  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.  

3.2  De procedurecommissie komt op vooraf gestelde data periodiek bijeen, dan wel indien één 
van de leden daartoe verzoekt. 

3.3 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. 

3.4 De procedurecommissie overlegt over de behandelwijze in de commissie van het indienen 
van wensen en bedenkingen door de Staten ten aanzien van de volgende voornemens van 
het college: 
a. het voornemen een besluit te nemen tot het oprichten van en de deelneming in een 
lichaam als bedoeld in artikel 158 lid 2, waarbij het college aan de Staten een 
ontwerpbesluit doet toekomen; 
b. de uitoefening van de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 158 lid 1 onder e, h, en f 
indien deze ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie, zoals omschreven in 
artikel 167 lid 4 Provinciewet; 
c. het middels een mededeling kenbaar gemaakte voornemen tot afwijken van het 
provinciaal beleid, onder meer door het toepassen van het experimentenkader; 
d. het voornemen een ontwerpbesluit te nemen wanneer een kaderstellend document 
vooraf wordt gegaan door een inspraak- dan wel een zienswijzeprocedure. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665503/2
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-december/15:30/DOCUVITP-2511237-v1A-Notitie-Vergadermodel.pdf


3.5 De procedurecommissie kan in Provinciale Staten- en in commissievergaderingen 
inbrengen: 
a. een ‘memo procedurecommissie’ met daarin de keuzes die zij gemaakt heeft ten aanzien 
van de agendering; 
b. een ‘oplegmemo’ met (strategische) achtergronden ten aanzien van de geagendeerde 
onderwerpen. 

3.6 De procedurecommissie komt periodiek bijeen om de werkwijze te bespreken en evalueren. 
 
 
Instellingsbesluit 
PS heeft op 15 september 2021 besloten (zie instellingsbesluit): 
 
1. Voor de Statenperiode 2019-2024 een Procedurecommissie in de zin van artikel 82 
Provinciewet in te stellen, belast met de voorbereiding van de door Provinciale Staten 
ingestelde Statencommissies, Statenacademies en zonodig andere overlegvormen zoals 
werkgroepen. 
 
2. Als opdracht namens de Staten mee te geven dat de Procedurecommissie haar werkzaamheden 
verricht met het oog op het positioneren van de Staten. 
 
3. De werkzaamheden van de Procedurecommissie, met inachtneming van hetgeen hierover in het 
Reglement van Orde provinciale Staten Flevoland is opgenomen, te laten bestaan uit:  

1) het ordenen van de stukkenstroom;   
2) het toetsen van de stukkenstroom;  
3) het voeren van planning- en knelpuntenoverleg;  
4) het bewaken van de kwaliteit van besluitvorming en vergaderingen 

 
4. De Procedurecommissie haar werkzaamheden zoals hierboven omschreven, te laten 
verrichten aan de hand van een toetsingskader dat openbaar toegankelijk is. De besluiten en 
onderliggende stukken van de Procedurecommissie openbaar te publiceren, tenzij hier om 
wettelijke redenen en gemotiveerd van wordt afgeweken. 
 
5.  De werkzaamheden van de Procedurecommissie in passieve openbaarheid te doen 
plaatsvinden, tenzij de aard van de werkzaamheden zich hiertegen verzet, in welk geval 
hiervan gemotiveerd wordt afgeweken. 
 
6. Ter concretisering van het besluit van uw Staten van 18 december 2020, waarbij een 
Procedurecommissie is opgericht, de volgende leden te benoemen tot lid dan wel adviseur 
van de Procedurecommissie: 

1) leden van de Procedurecommissie; mevrouw Müller, de heer Simonse, de heer Smetsers, 
de heer Thomassen en de heer Mulckhuijse. 
2) de adviseurs van de Procedurecommissie: de heer Verbeek (CDK), mevrouw Kost 
(statengriffier), mevrouw Krone (commissiegriffier) en mevrouw De Ridder 
(commissiegriffier). 

 
7. Te bepalen dat besluiten bij meerderheid van stemmen tot stand komen, waarbij alleen 
stemrecht toekomt aan de leden van de Procedurecommissie zoals benoemd in artikel 6 lid 1. 
 
 
Profiel commissievoorzitter 
PS heeft op 18 december 2019 ingestemd met een procedurecommissie en bijbehorend 
takenpakket (zie hier) 
 
Voorstel voor een profielschets van een commissievoorzitter: 
Taken 
• Technisch voorzitten van een Statencommissie 
• Voorstellen doen voor het afhandelen van hamerstukken en bespreekstukken 
• Het debat samenvatten en advies formuleren van de commissie, alsmede de bespreekpunten  

https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/Verordeningen/Instellingsbesluit-Procedurecommissie-15-september-2021.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/18-december/15:30/DOCUVITP-2511237-v1A-Notitie-Vergadermodel.pdf


voor de Statenvergadering  
• Voorzitten van een procedurecommissie  
• Beoordelen kwaliteit van de statenvoorstellen en presentaties 
• Conceptagenda goedkeuren op grond van advies commissiegriffier 
 
Profiel commissievoorzitter 
De voorzitter van een commissie is een technisch voorzitter, die boven de partijen staat en wordt  
voor vier jaar in deze functie benoemd. Naast voorbereidingstijd voor een 
procedurecommissieoverleg en een commissie en tijd voor de bijeenkomsten zelf, zal er tijd in het 
bewaken van de kwaliteit van de stukkenstroom en presentaties gaan zitten (circa 10 uur per 
maand gemiddeld). 
 
Competenties 
Algemeen: 

• Inzicht in het functioneren van Provinciale Staten binnen de context van het provincie 
bestuur 

• Kennis van besluitvormingsprocedures en het dualisme 
• Ervaring met voorzitten van vergaderingen en publiek optreden 
• Kennis van het reglement van orde 

Als voorzitter: 
• Communicatief: onderbouwt voorstellen en zoekt naar verbinding met de commissie 
• Gezag: doet met gezag voorstellen voor het verloop van de vergadering en herinnert de 

vergadering hieraan indien nodig 
• Inlevingsvermogen: houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen 
• Modereren: geeft de status van de bespreking van stukken aan en bewaakt de afgesproken  

behandelwijze 
• Luisteren: luistert naar het debat en bewaakt dat deelnemers zich aan afgesproken  

spreektijden en omgangsvormen houden. 
• Doorvragen: stelt vragen over verzoeken om agendering of andere wijze van behandeling, 

vat behoefte samen en draagt zorg voor consensus over afhandeling in de commissie 
• Stimuleren: stimuleert het onderlinge debat, kadert discussies in zonder zelf politieke 

uitspraken te doen 
• Voortgangsbewaking: houdt de afgesproken agenda in de gaten en maakt zo nodig 

aanpassingen om belangrijke onderwerpen voldoende ruimte te geven 
• Kwaliteitsbewaking: bewaakt de kwaliteit van de besluitvorming in de commissie 
• Samenvatten: vat het debat en toezeggingen samen en formuleert het advies van de 

commissie aan de Staten, inclusief de resterende bespreekpunten 
• Formuleren: formuleert kort en bondig 
• Besluitvaardigheid: besluit strategisch/daadkrachtig in onzekere situaties 
• Relativeringsvermogen en humor: kan zichzelf ondergeschikt maken aan het belang van de 

vergadering en gespannen situaties voorkomen door het toepassen van humor 
• Incasseringsvermogen: kan tegen kritiek en doet er wat mee 
• Stressbestendigheid: blijft rustig onder druk 

 


