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6. 

Uitvoering te geven aan het presidiumbesluit van 27 april 2010 om 
per ingang van de nieuwe bestuursperiode te werken volgens een 
nieuwe vergadersystematiek zoals beschreven in de notitie in bijlage 
1 die door het presidium op 9 november 2010 is vastgesteld. 
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam
heden van Provinciale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieuwe 
vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 2) 
De Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2011 waarin de nieuwe 
vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 3) 
De Verordening op de e-petitie 2011 waarin de nieuwe vergadersys
tematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 4) 
De Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van het 
Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieu
we vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 5) 
De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 
2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald vast te stel
len (bijlage 6) 

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam
heden van Provinciale Staten van Flevoland 2003 (zoals vastgesteld 
op 17 april 2009), de Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2003 
(d.d. 13 mei 2008), de Verordening op de e-petitie 2008 (d.d. 11 ok
tober 2008), de Verordening op de taken, werkwijze en ondersteu
ning van het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2003 
(d.d. 20 maart 2003), de Verordening op de statencommissies 2003 
(d.d. 9 december 2004) en de Verordening op de ambtelijke bijstand 
en fractieondersteuning 2003 (d.d. 2 november 2006) in te trekken. 
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaam
heden van Provinciale Staten van Flevoland 2011, de Verordening op 
het burgerinitiatiefvoorstel 2011, de Verordening op de e-petitie 
2011, de Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van 
het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2011 en de Veror
dening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 in 
werking te laten treden vanaf 25 maart 2011. 

inleiding 

Het presidium heeft op 27 april 2010 besloten tot een nieuwe vergader- en be
sluitvormingsstructuur die in dienen te gaan bij de start van de nieuwe bestuurs
periode in 2011. Het presidium heeft hiermee het advies gevolgd van de staten
werkgroep Nieuwe Werkvormen, die op verzoek van het seniorenconvent het 
presidium hierover heeft geadviseerd. De nieuwe vergadersystematiek is be
schreven in bijgaande notitie die door het Presidium is vastgesteld. De notitie is 
vertaald in diverse verordeningen en het Reglement van orde. Het resultaat 
hiervan treft u aan in verschillende verordeningen zoals deze nu ter vaststelling 
aan u voorliggen. 

8. 

Beoogd effect 
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PS in een vroeger stadium dan nu veelal gebeurt betrekken bij (voorgenomen) besluitvor
ming, waardoor de kaderstellende rol van PS meer tot uitdrukking kan komen 
De doorlooptijd van de besluitvorming versnellen 
Onderwerpen meer integraal behandelen (nu komt het voor dat onderwerpen in twee com
missies worden behandeld of dat commissies samen moeten vergaderen) 
Een eenduidige planmatige vergaderstructuur (één vergaderdag) met nadrukkelijk onder
scheiden fasen in de besluitvorming: beeldvorming (B), oordeelsvorming (O) en besluitvor
ming (B), kortweg BOB. 

Argumenten 

/. 1 Door het vaststellen van de voorgelegde verordeningen wordt uitvoering gegeven aan het 
presidiumbesluit van 27 april 2010 en invulling gegeven aan de geformuleerde doelstellingen. 

- Door de introductie van de panoramaronde kan in een eerder stadium informatie uitgewisseld 
worden tussen samenleving en Provinciale Staten en tussen college en Staten. Hiermee wordt de 
positie van de Staten versterkt. 
- Door invoering van de Statendag één keer in de drie weken wordt de doorloopsnelheid van de 

besluitvorming versneld. De doorlooptijd neemt bovendien toe door de mogelijkheid om onderwer
pen op één statendag zowel in de opinieronde als in de besluitvormingsronde te behandelen. 
- De integraliteit neemt in de nieuwe besluitvormingssystematiek toe doordat er geen vaste bezet
ting van fractiewoordvoerders meer is gekoppeld aan commissies. Fracties kunnen al naar gelang 
het onderwerp bepalen welke woordvoerder zij inzetten. Bovendien biedt de nieuwe vergadersys
tematiek de mogelijkheid om bij complexe onderwerpen die vragen om een integrale behandeling 
een integrale opinieronde te organiseren. 
- Door alle ronden op één Statendag te organiseren ontstaat duidelijkheid in het vergaderschema. 
Doordat elke ronde een eigen functie heeft ontstaat duidelijkheid over de aard van de bespreking 
van de onderwerpen in een specifieke ronde. 

2.1 t /m 6.1 De nieuwe vergadersystematiek is vertaald in de diverse verordeningen 
Aangezien Provinciale Staten haar werkwijzen regelt in diverse verordeningen is de nieuwe verga
dersystematiek vertaald in deze verordeningen. Hierbij is ervoor gekozen om de Verordening op de 
Statencommissies en het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland samen te voegen, zodat de werkwijze van de Staten voor alle 
ronden in één document te vinden is. 

7.1 Intrekken van de huidige verordeningen is juridisch noodzakelijk 
Het vaststellen van de nieuwe verordeningen dient gepaard te gaan met het intrekken van de huidi
ge verordeningen. 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

© Evaluatie 

De invoering van de nieuwe vergadersystematiek zal gemonitord worden door een ambtelijke klank-
^ > bordgroep. Het nieuwe vergadersysteem zal tevens geëvalueerd worden op een door de Staten/ 
^ ^ presidium vast te stellen wijze. 

m 
^j=5 Advies van de Commissie van advies 
((^(^ De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de Statendag van 16 maart 

2011 
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Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

BESLUITEN: 

1. Uitvoering te geven aan het presidiumbesluit van 27 april 2010 om per ingang van de 
nieuwe bestuursperiode te werken volgens een nieuwe vergadersystematiek zoals be
schreven in de notitie in bijlage 1 die door het presidium op 9 november 2010 is vastge
steld. 

2. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinci
ale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald vast te 
stellen (bijlage 2) 

3. De Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2011 waarin de nieuwe vergadersystema
tiek is vertaald vast te stellen (bijlage 3) 

4. De Verordening op de e-petitie 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald 
vast te stellen (bijlage 4) 

5. De Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van het Presidium van Provin
ciale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald vast 
te stellen (bijlage 5) 

6. De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 waarin de nieu
we vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 6) 

7. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinci
ale Staten van Flevoland 2003 (zoals vastgesteld op 17 april 2009), de Verordening op 
het burgerinitiatiefvoorstel 2003 (d.d. 13 mei 2008), de Verordening op de e-petitie 
2008 (d.d. 11 oktober 2008), de Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning 
van het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2003 (d.d. 20 maart 2003), de 
Verordening op de statencommissies 2003 (d.d. 9 december 2004) en de Verordening op 
de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 (d.d. 2 november 2006) in te trek
ken. 

8. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinci
ale Staten van Flevoland 2011, de Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2011, de 
Verordening op de e-petitie 2011, de Verordening op de taken, werkwijze en ondersteu
ning van het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2011 en de Verordening op 
de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 in werking te laten treden vanaf 17 
maart 2011. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 maart 2011, 
griffier, voorzitter, 

m 
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Bijlagen 

1. Notitie wijziging besluitvormingssytematiek (ingevoegd) 
2. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Sta

ten van Flevoland, HB 1093195 
3. Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel, HB 1098757 
4. Verordening op de e-petitie, HB. 1077510 
5. Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van het Presidium van Provinciale 

Staten van Flevoland, HB. 1077459 
6. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, HB. 1077405 

Ter lezing gelegde stukken 
n.v.t. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 

m 

^ ^ 

in 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

BESLUITEN: 

1. Uitvoering te geven aan het presidiumbesluit van 27 april 2010 om per ingang van de 
nieuwe bestuursperiode te werken volgens een nieuwe vergadersystematiek zoals 
beschreven in de notitie in bijlage 1 die door het presidium op 9 november 2010 is 
vastgesteld. 

2. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald 
vast te stellen (bijlage 2) 

3. De Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2011 waarin de nieuwe 
vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 3) 

4. De Verordening op de e-petitie 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald 
vast te stellen (bijlage 4) 

5. De Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van het Presidium van 
Provinciale Staten van Flevoland 2011 waarin de nieuwe vergadersystematiek is vertaald 
vast te stellen (bijlage 5) 

6. De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 waarin de 
nieuwe vergadersystematiek is vertaald vast te stellen (bijlage 6) 

7. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland 2003 (zoals vastgesteld op 17 april 2009), de 
Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2003 (d.d. 13 mei 2008), de Verordening op 
de e-petitie 2008 (d.d. 11 oktober 2008), de Verordening op de taken, werkwijze en 
ondersteuning van het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2003 (d.d. 20 
maart 2003), de Verordening op de statencommissies 2003 (d.d. 9 december 2004) en de 
Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 (d.d. 2 november 
2006) in te trekken. 

8. Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland 2011, de Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 
2011, de Verordening op de e-petitie 2011, de Verordening op de taken, werkwijze en 
ondersteuning van het Presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2011 en de 
Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 in werking te laten 
treden vanaf 25 maart 2011. 

Aldus besloten in de openbare vergaderjrjg van Provinciale Staten van 24 maart 2011, 
griffier, voorzitter,/ 



Amendement 

Amendement nr. 
Onderwerp: Statenvoorstel Nieuwe besluitvormingssystematiek Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 24-03-2011 

ter behandeling van statenstuk: 1099330 

inzake: Ontwerp Statenvoortsel Nieuwe besluitvormingssystematiek Provinciale Staten 

Besluiten in bovengenoemd besluit: 

In bijlage 2 (paragraaf 4) bij artikel 80, lid 1: 

de tekst "wanneer die is voorzien van handtekeningen van tenminste drie fracties" te laten 
vervallen en te vervangen door de tekst: 

"wanneer die is voorzien van een handtekening van een fractie van tenminste drie 
Statenleden of handtekeningen van tenminste drie Statenleden." 

Toelichting op het amendement: 

V ŷanneer de handtekeningen van tenminste drie fracties noodzakelijk zijn om een motie 
vreemd aan de orde van de dag in te dienen, wordt daarmee geen recht gedaan aan de 
democratische verhoudingen in de Staten en zo de wens van de Flevolandse kiezer. Drie 
fracties met slechts een Statenlid zullen wat dit punt betreft meer zeggenschap hebben dan 
een fractie met meer dan drie Statenleden. 
Dit amendement wil de democratische legitimiteit van een motie vreemd aan de orde van de 
dag vergroten en met de voorgestelde wijziging tevens aansluiten bij de werkwijze in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar de democratisch gekozen meerderheid rekening 
houdt met de minderheid in plaats van andei'som. 

Tegen 

Het amendement is (f^i^in 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 
griffier, voorzitter. 

<lt 1 - 1^\( 
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Bijlage 1: Notitie nieuwe besluitvormingssystematiek Provinciale Staten 

Aanleiding 
Het presidium heeft op 27 april 2010 besloten tot een nieuwe vergader- en besluitvormingsstructuur 
die in dienen te gaan bij de start van de nieuwe bestuursperiode in 2011. Het presidium heeft 
hiermee het advies gevolgd van de statenwerkgroep Nieuwe Werkvormen, die op verzoek van het 
seniorenconvent het presidium hierover heeft geadviseerd. 

Doel 
Met een nieuwe vergadersystematiek heeft het presidium het volgende voor ogen: 

• PS in een vroeger stadium dan nu veelal gebeurt betrekken bij (voorgenomen) besluitvor
ming, waardoor de kaderstellende rol van PS meer tot uitdrukking kan komen 

• De doorlooptijd van de besluitvorming versnellen 
• Onderwerpen meer integraal behandelen (nu komt het voor dat onderwerpen in twee com

missies worden behandeld of dat commissies samen moeten vergaderen) 
• Een eenduidige planmatige vergaderstructuur (één vergaderdag) met nadrukkelijk onder

scheiden fasen in de besluitvorming: beeldvorming (B), oordeelsvorming (O) en besluitvor
ming (B), kortweg BOB. 

Vaste vergaderavond, één keer in de drie weken: Statendag 
Het presidium heeft besloten tot een vaste vergaderdag, namelijk één keer in de drie weken op 
woensdag. In de middag zullen op deze woensdagen de werkbezoeken georganiseerd worden en zal 
een eerste ronde van bijeenkomsten plaats vinden. Vervolgens is er de mogelijkheid om in het 
restaurant van het provinciehuis een maaltijd te gebruiken. Gedurende de avond wordt verder 
vergaderd. Gedurende deze woensdag, die statendag zal gaan heten, zal ruimte wordt gemaakt 
voor alle fasen van het besluitvormingsproces (dus zowel beeldvorming, oordeelsvorming als besluit
vorming). 

BOB model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming 
BOB staat voor: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Volgens die fasen zou het be
sluitvormingsproces idealiter moeten verlopen. Uitgangspunt van het BOB model is dan ook dat het 
besluitvormingstraject bestaat uit drie van elkaar te onderscheiden fasen met elk een eigen functie. 

Tijdens de beeldvormende fase ligt het accent op informatie vergaren. Het idee is dat alle deelne
mers aan het besluitvormingsproces over adequate informatie dienen te beschikken, zodat zij 
voordat ze zich over een voorstel of onderwerp een mening vormen volledige op de hoogte zijn van 
de ins en outs van een voorstel. In de beeldvormende fase is daarom nog geen sprake van politieke 
meningsvorming of uitwisseling van standpunten. De bedoeling van deze fase is dat er zoveel moge
lijk informatie verzameld wordt, zodat alle deelnemers aan het besluitvormingsproces voldoende in 
positie zijn om zich een mening te kunnen vormen. 

In de beeldvormende fase is er voldoende informatie verzameld over een onderwerp om een stand
punt over een voorstel in te nemen. Tijdens de oordeelsvormende fase wisselt men vervolgens 
meningen en standpunten uit en gaat met elkaar in debat over een voorstel of onderwerp. Op deze 
manier ontstaat de gelegenheid om elkaar op basis van argumenten te overtuigen. In de oordeels-
vormende fase bepaalt men dus het eigen standpunt, maar is er ook ruimte om door middel van 
discussie en debat elkaar te overtuigen dan wel overtuigd te worden door anderen. 

^ ^ Tijdens de besluitvormende fase gaan de deelnemers van het besluitvormingsproces over tot forme-
t Q } ^ le besluitvorming. 

m 
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Invulling van de drie fasen in het besluitvormingstraject tijdens de Statendag 
Uitgangspunt van de nieuwe vergadersystematiek is, dat de voorstellen en onderwerpen die bespro
ken worden in drie achtereenvolgende van elkaar te onderscheiden ronden geagendeerd en bespro
ken kunnen worden. Conform het BOB-model zullen er daarom verschillende ronden gehouden 
worden waarin een voorstel of onderwerp behandeld kan worden. 
Elke ronde heeft een eigen karakter en een eigen vergadermethodiek. Al naar gelang de wensen van 
PS kunnen voorstellen en onderwerpen in één of meer verschillende ronden geagendeerd worden. 
Het is dus niet zo dat alle onderwerpen en voorstellen altijd in alle drie de ronden behandeld wor
den. De stukken en adviezen die geagendeerd worden zullen gelabeld worden, zodat vooraf duide
lijk is in welke fase van besluitvorming een aangeleverd stuk behandeld dient te worden. 

Om de verschillende fasen in het besluitvormingsproces goed van elkaar te kunnen onderscheiden 
en labelen, zijn voor deze fasen Flevolandse aansprekende namen geïntroduceerd. Bevindt een 
voorstel of onderwerp zich in de beeldvormende fase dan zal dit voorstel of onderwerp geagendeerd 
worden in "De Panoramaronde". Bevindt een voorstel of onderwerp zich in de oordeelsvormen
de fase, dan zal dit geagendeerd worden in "De Opinieronde". Aan de formele statenvergadering 
waarin de besluitvorming plaatsvindt zal gerefereerd worden als "De besluitvormingsronde". 

De commissievergaderingen zoals we deze nu kennen (bestuur, ruimte, werk, samenleving) komen 
te vervallen. In plaats daarvan zullen er tijdens de Statendag tussen 17.00 en 18.00 uur 3 parallelle 
bijeenkomsten gehouden worden, waarin per thema (bestuur, ruimte en samenleving/ werk) on
derwerpen geagendeerd kunnen worden. Na de dinerpauze worden deze sessies vervolgd. Deze 
parallelle sessies of ronden fungeren als commissies zoals omschreven in de provinciewet. Al naar 
gelang de fase van besluitvorming kunnen de onderwerpen beeldvormende of oordeelsvormende 
geagendeerd worden gedurende deze sessies. Aansluitend (vanaf 21.00 uur) volgt op dezelfde 
woensdagavond de besluitvormingsronde (Statenvergadering), waarin de formele besluitvorming 
wordt afgehandeld. 

Schematisch overzicht van de invulling van de drie fasen in het besluitvormingstraject op de 
woensdagavond 
t i jd 
13.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.30 
20.30 

21.00-22.30 

vergadering 
Panoramaronde (o.a. voor werkbezoeken) en statenwerkgroepen 
Panoramaronde | opinieronde | opinieronde 
dinerpauze 
Panoramaronde opinieronde opinieronde 
Voorbereiding besluitvormingsronde door griffie (definitieve agenda 
voorbereiden) 
Besluitvormingsronde 

° ü = ^ 

Pt 

Panoramaronde (beeldvormende fase) 
Doel: Informatie uitwisselen zodat alle deelnemers aan het besluitvormingsproces voldoende in 
positie zijn om een standpunt over een voorstel of onderwerp in te nemen. 
Hoe: Tijdens de panoramaronde is er ruimte om presentaties te verzorgen voor de Statenleden en 
burgerieden, vragenuurtjes te organiseren met collegeleden (bijvoorbeeld over een bijzonder com
plex Statenvoorstel- in aanvulling op de al bestaande vragenronden in opinieronde en besluitvor
mingsronde ) of hoorsessies te houden met betrokken organisaties en/ of instellingen. Ook is er de 
mogelijkheid dat op initiatief van burgers of organisaties informatie wordt aangedragen. Centraal 
staat het informeren van Staten- en burgerieden. Er is geen vaste vorm voor de panoramaronde en 
er zijn geen vaste formats waarin informatie uitgewisseld wordt. De informatie-uitwisseling kan 
plaatsvinden aan de hand van een presentatie, mondelinge informatie, maar ook bijvoorbeeld aan 
de hand van een complex Statenvoorstel of het format mededeling. Indien sprake is van een presen-
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tatie aan de hand van sheets, dan kan de griffie zorg dragen voor verspreiding hiervan onder alle 
Staten- en burgerieden. Van de panoramaronde wordt geen verslag of notulen gemaakt. 
Agendering: Een verzoek tot informatie-uitwisseling kan op voorstel van Provinciale Staten zelf, een 
fractie, het college, het presidium, de griffie, een organisatie of instelling of een burger worden 
geagendeerd voor de panoramaronde. Een verzoek hiervoor wordt bij de griffie ingediend, die 
vervolgens een advies maakt voor de agenda van een verzoek tot informatie-uitwisseling aan het 
presidium. Het presidium stelt de conceptagenda's voor de panaramaronde vast. 
Een onderwerp dat in de panoramaronde is geagendeerd hoeft niet per definitie ook geagendeerd te 
worden voor de opinieronde/ besluitvormingsronde of andersom. Onderwerpen waar GS het gevoe
len van de Staten wil peilen worden niet in de panoramaronde geagendeerd, maar in de opinieron
de. De reden hiervoor is dat bij een meningvormende bespreking standpunten uitgewisseld worden. 
Dit gaat verder dan alleen informatie uitwisselen. 
Wie: Aan de panoramaronde kunnen alle Statenleden- en burgerieden deelnemen. Het aantal deel
nemers aan de panoramaronde staat vrij en kan dus per fractie verschillen. Ook collegeleden, 
organisaties en instellingen kunnen aanschuiven bij of uitgenodigd worden voor de panoramaronde. 
Vergaderorde: In de panoramaronde zijn er geen woordvoerders per fractie. Alle aanwezige Staten-
en burgerieden zijn in de gelegenheid om vragen te stellen. Er is geen sprake van een vergaderorde 
in maximaal 2 termijnen. Tijdens de panoramaronde worden geen politieke standpunten ingenomen 
dan wel politieke vragen of opmerkingen gemaakt. Er wordt bovendien tussen de Staten- en of 
burgerieden niet gediscussieerd. 
Voorzitterschap: De panoramaronden worden voorgezeten door een uit de Staten benoemde voorzit
ter die tevens lid is van het presidium (sessievoorzitter). 

Opinieronde (oordeelvormende fase) 
Doel: Standpunten en argumenten uitwisselen ter voorbereiding op formele besluitvorming en/ of 
een meningvormende bespreking waarin de Staten hun gevoelen over een bepaald onderwerp ken
baar kunnen maken aan het college. 
Hoe: Tijdens de opinieronde gaat men met elkaar in debat over een voorstel of onderwerp zodat 
standpunten en argumenten duidelijk worden. De mogelijkheid ontstaat elkaar te overtuigen ter 
voorbereiding op de formele besluitvorming. Daarnaast kan in de opinieronde meningvormend 
gesproken worden, bijvoorbeeld als het college het gevoelen van de Staten wil proeven, zonder dat 
vervolgens sprake is van formele besluitvorming. 
De voorstellen en/ of onderwerpen die in deze ronde worden geagendeerd komen van het college of 
het zijn voorstellen en initiatieven vanuit Provinciale Staten zelf. Het is mogelijk dat deze onder
werpen eerst in de panoramaronde aan de orde zijn geweest, maar dat hoeft niet. Het is ook moge
lijk dat deze onderwerpen ingebracht zijn in de besluitvormingsronde, maar door PS terugverwezen 
zijn naar de opinieronde ter voorbereiding op de besluitvorming (bijvoorbeeld initiatiefvoorstellen, 
moties of burgerinitiatieven). Van de opinieronden wordt een verslag opgesteld. 
Agendering: Een voorstel of onderwerp kan op voorstel van Provinciale Staten, enkele fracties of 
een individuele fractie geagendeerd worden of op voorstel van het college. In tegenstelling tot de 
panoramaronde kunnen burgers en organisaties niet direct voorstellen doen voor het agenderen van 
onderwerpen in de opinieronde. Een uitzondering hierop vormt de e-petitie. De griffie adviseert het 
presidium over de opstelling van de conceptagenda voor de opinieronde. Het presidium stelt de 
conceptagenda voor de opinieronde vervolgens vast. Voorstellen en onderwerpen die ter voorberei
ding op formele besluitvorming geagendeerd worden komen per definitie terug in een besluitvor
mingsronde. Onderwerpen die meningvormend geagendeerd worden komen niet aansluitend terug in 
de besluitvormingsronde. 

Bij het opstellen van de agenda is de clustering van onderwerpen naar thema binnen één opinieron
de van belang. Voorkomen dient te worden dat onderwerpen uit eenzelfde thema parallel in twee 
opinieronden geagendeerd worden, omdat woordvoerders van fracties en gedeputeerden niet tege
lijk op twee plaatsen aanwezig kunnen zijn. 
Wie: Aan de opinieronde kunnen Statenleden deelnemen en burgerieden. Daarnaast wordt de be
trokken portefeuillehouder uit het college voor de opinieronde uitgenodigd. Afhankelijk van het 
onderwerp kunnen er in de opinieronde verschillende woordvoerders uit de diverse fracties aan-
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schuiven. Dat betekent dat er bij elk agendapunt een andere woordvoerder per fractie kan aan
schuiven. Er is dus geen sprake van een vaste bezetting per fractie in de opinieronde. Gedurende 
het te behandelen agendapunt bestaat de arena enkel uit de feitelijke woordvoerders. Het maxima
le aantal woordvoerders van de opinieronde is dus gelijk aan het aantal fracties in provinciale 
Staten. Naast de woordvoerder kan per agendapunt maximaal één extra Staten- of burgerlid aan
schuiven in de opinieronde. De woordvoerders van de fracties die deelnemen aan de opinieronde 
kunnen besluiten ook derden aan de beraadslaging te laten deelnemen. 
Vergaderorde: Per agendapunt is er één woordvoerder per factie die het woord voert over een 
voorstel of onderwerp en deelneemt aan de ronde. Het debat verloopt in maximaal twee termijnen, 
ook de portefeuillehouder vanuit het college neemt deel aan de discussie in deze twee termijnen. 
Aangezien de woordvoerders per geagendeerd onderwerp kunnen wisselen, wordt er na elk agenda
punt een kleine pauze genomen (max. 2 minuten) voor het wisselen van de woordvoerders. Aan het 
einde van elk agendapunt dat ter voorbereiding op besluitvorming is voorgelegd wordt door de 
aanwezigen bepaald of een voorstel of onderwerp direct (dezelfde avond) doorgeleid kan worden 
naar de besluitvormingsronde, of dat het voorstel geagendeerd wordt voor de besluitvormingsronde 
op de eerstvolgende woensdag. Alleen als alle aanwezige fracties unaniem akkoord zijn met besluit
vorming dezelfde avond, wordt het onderwerp direct doorgeleid naar de besluitvormingsronde op 
dezelfde woensdagavond. In alle andere gevallen wordt gekozen voor behandeling in de besluitvor
mingsronde op de eerstvolgende vergaderwoensdag (na drie weken). 
Voorzitterschap: De opinieronden worden voorgezeten door een uit de Staten benoemde voorzitter 
die tevens lid is van het presidium (sessievoorzitter). 

Besluitvormingsronde (besluitvormende fase) 
Doel: Het nemen van formele besluiten. 
Hoe: Nadat in de opinieronde de standpunten en argumenten over een voorstel of onderwerp zijn 
verkend, wordt in de besluitvormingsronde een definitief besluit genomen door PS. In deze ronde 
wordt dus formeel gestemd over een voorstel. Ook worden in deze ronde besluiten genomen over 
moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. 
Agendering: In de besluitvormingsronde worden voorstellen en onderwerpen geagendeerd op voor
stel van het college, op voorstel van de Staten zelf (bv. initiatiefvoorstellen) of op initiatief van 
burgers (burgerinitiatief). Voorstellen en onderwerpen die geagendeerd worden in de besluitvor
mingsronde zijn eerst besproken in de opinieronde. Een uitzondering hierop vormen de zogenaamde 
"wilde moties" (moties vreemd aan de orde van de dag) die los van een agendapunt ingediend 
worden, moties behorende bij een agendapunt en voorstellen voor amendementen. Ook initiatief
voorstellen van fracties, burgerinitiatieven kunnen direct in de besluitvormingsronde geagendeerd 
worden. Provinciale Staten kunnen echter oordelen dat een initiatiefvoorstel, een motie of burger
initiatief dat direct in de besluitvormingsronde is geagendeerd eerst behandeld dient te worden in 
de opinieronde dan wel dat het voorstel doorgezonden dient te worden voor advies aan gedeputeer
de staten. 
Wie: Besluiten worden genomen door Provinciale Staten. 
Vergaderorde: In maximaal twee termijnen, er is één woordvoerder per fractie. 
Voorzitterschap: Commissaris van de Koningin. 

Procesbeschrijving van de routes van diverse typen bespreekpunten over de ronden 
Het besluitvormingsproces kent vele typen bespreekpunten. Elk type bespreekpunt heeft zijn eigen 
vorm, eigen initiatiefnemers en eigen routing door de rondes. Hieronder wordt beschreven hoe de 
verschillende typen bespreekpunten op hun plaats zijn in de diverse ronden. 

Panoramaronde 
In de panoramaronde worden onderwerpen en voorstellen geagendeerd die vragen om een bredere 
informatie-uitwisseling. In de panoramaronde kunnen burgers en instellingen die aandacht willen 
vragen voor een (nieuw) onderwerp een presentatie geven. Dat kan zowel op initiatief van burgers 
of instellingen zelf, als op initiatief van bepaalde fracties/ het presidium. Ook kan het presidium bij 
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zeer complexe onderwerpen die door GS aangeboden worden voor besluitvorming, beslissen om 
voorafgaand aan de opinieronde en besluitvormingsronde een vragenuur over het voorstel te agen
deren in een panoramaronde. Deze vorm van een vragenuur is dan aanvullend op de rondvragen die 
al standaard geagendeerd worden in opinieronde en besluitvormingsronde. Ook GS kan onderwerpen 
aandragen voor de panoramaronden indien zij van mening is dat de Staten over bepaalde zaken 
geïnformeerd dienen te worden. Hierbij kan zowel het GS-lid zelf als de betrokken beleidsambte
naar de presentatie geven. 

Vorm: vrij (presentaties, film, hoorsessies, vragenuur met gedeputeerden, lezing, werkbezoek aan 
een organisatie of instelling). 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: burgers, organisaties, instellingen, fracties/ de Staten, 
het presidium, GS. 
Vervolg: In sommige gevallen betreft een agendapunt in de panoramaronde de beeldvorming over 
een onderwerp dat voor besluitvorming is aangebonden. In die gevallen zal een onderwerp na de 
panoramaronde ook terug komen in de opinieronde en in de besluitvormingsronde (alhoewel dat 
niet per definitie dezelfde avond hoeft te zijn). In andere gevallen betreft een agendapunt in de 
panoramaronde alleen onderwerp dat van buiten wordt aangedragen (bijvoorbeeld door een organi
satie of instelling). Agendering in de opinieronde en besluitvormingsronde is dan niet aan de orde. 
Overigens kan het natuurlijk voorkomen dat Statenleden naar aanleiding van een agendapunt in de 
panoramaronde met een motie komen in de besluitvormingsronde. 

Opinieronde 
In de opinieronde worden door het presidium voorstellen en onderwerpen geagendeerd ter voorbe
reiding op besluitvorming (PS voorstellen). Dat betekent dat GS-voorstellen aan PS eerst in de 
opinieronde worden behandeld (zoals in de vakcommissies nu). Daarnaast kan het presidium in de 
opinieronde voorstellen en onderwerpen agenderen ter meningvormende bespreking. Dit komt voor 
in situaties waarin het college bijvoorbeeld het gevoelen van de Staten wil horen, zonder dat een 
voorstel vervolgens ter besluitvorming wordt aangebonden. Andere onderwerpen die in de opinie
ronde geagendeerd kunnen worden zijn het initiatiefvoorstel of het burgerinitiatief. Deze voorstel
len worden altijd in eerste instantie ingebracht in de besluitvormingsronde, maar PS kan voorstellen 
om deze voorstellen terug te verwijzen naar de opinieronde, zodat men er eerst met elkaar nog 
eens oordeelsvormend over kan spreken. Hierbij kan bijvoorbeeld ook aan GS gevraagd worden om 
hun visie te geven op zo'n voorstel. Ook een motie vreemd aan de orde van de dag die in de be
sluitvormingsronde is ingediend kan terugverwezen worden naar de opinieronde. De e-petitie is een 
bijzonder voorstel. Een e-petitie wordt behandeld conform de verordening e-petitie. Daarin is 
vastgelegd dat een lid van de commissie (wordt dus opinieronde) aangewezen wordt als proceseige
naar van de e-petitie. Vervolgens wordt het voorstel geagendeerd en besproken in de opinieronde. 
Eventueel kan besluitvorming volgen in de besluitvormingsronde, maar het kan ook zijn dat dit niet 
nodig geacht wordt. 

Vorm: meningvormende discussie/ discussienota 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: voorstel vanuit GS 
Vervolg: n.v.t. 

Vorm: advies aan Staten ter voorbereiding op besluitvorming/ Statenvoorstel 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: voorstel van GS of presidium 
Vervolg: na behandeling in de opinieronde gaat dit voorstel door naar de besluitvormingsronde 

Vorm: Op voorstel van Staten: nadere bespreking van motie, initiatiefvoorstel of burgerinitiatief die 
in de besluitvormingsronde zijn ingediend ter voorbereiding op besluitvorming 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: voorstel van Staten (terugverwijzing vanuit besluitvor
mingsronde) 
Vervolg: na behandeling volgt besluitvorming in de besluitvormingsronde, tenzij de indieners van 
bv. een motie of initiatiefvoorstel hier naar aanleiding van de behandeling in de opinierondende van 
afzien. 
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Vorm: e-petitie 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: groep van burgers die ondersteund worden door één 
proceseigenaar (Staten- of burgerlid) 
Vervolg: Kan vervolgd worden in de besluitvormingsronde, maar dit hoeft niet 

Het doorgeleiden van agendapunten vanuit de opinieronde naar de besluitvormingsronde 
Indien een voorstel of onderwerp ter voorbereiding op de besluitvorming in de opinieronde is gea
gendeerd, dan kan door de leden van de opinieronden worden besloten om dit voorstel nog dezelfde 
woensdagavond af te handelen in de besluitvormingsronde. Dit geldt voor zowel hamerstukken als 
voor bespreekstukken uit de opinieronde. Tot het doorgeleiden van voorstellen van de opinieronde 
naar de besluitvormingsronde op één avond kan alleen besloten worden indien de leden van de 
opinieronde die dit voorstel hebben behandeld hierover (dus over de directe doorgeleiding) unaniem 
zijn. De reden voor unanimiteit is dat het niet mag voorkomen dat woordvoerders/ fracties die nog 
extra ti jd nodig hebben voor overleg binnen hun fractie of met betrokkenen of voor het voorberei
den van moties of amendementen hierin beperkt worden door (een meerderheid van) de overige 
woordvoerders/ fracties. Dat betekent dat het voorstel door schuift naar de besluitvormingsronde 
drie weken later, indien minimaal één woordvoerder/ fractie hierom vraagt. 

Besluitvormingsronde 
In de besluitvormingsronde wordt besloten over voorstellen van GS aan PS. Deze zijn eerst geagen
deerd voor oordeelsvorming in opinieronde. Eventueel is het voorstel of elementen uit het voorstel 
ook aan de orde geweest in de panoramaronde. Daarnaast kunnen door Statenleden in de besluit
vormingsronde initiatiefvoorstellen worden ingediend. Deze worden door het presidium direct op de 
agenda voor de besluitvormingsronde geplaatst. Ook moties, zowel m.b.t. een geagendeerd onder
werp, of moties die vreemd zijn aan de orde van de dag (zogenaamde wilde moties) worden direct 
in de besluitvormingsronde behandeld zonder voorbespreking in de opinieronde. Moties die vreemd 
zijn aan de orde van de dag hoeven enkel aangekondigd te worden bij het vaststellen van de agen
da. Ook burgerinitiatieven worden direct in de besluitvormingsronde geagendeerd. Zoals hierboven 
beschreven is het wel mogelijk dat PS besluiten of aan de indieners van een initiatiefvoorstel of 
motie verzoeken om deze voorstellen terug te verwijzen naar de opinieronde om hier oordeelsvor
mende over te kunnen spreken. In de besluitvormingsronde kunnen ook amendementen worden 
ingediend door (één of meerdere) fractie. Deze amendementen zijn aanvullingen op of wijzigingen 
van een geagendeerd voorstel en hierover wordt direct in relatie tot het geagendeerde onderwerp 
besloten. 

Vorm: Sta ten voorstel 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: GS of presidium 
Vervolg: besluitvorming in besluitvormingsronde 

Vorm: Amendement (gekoppeld aan Statenvoorstel) 

Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: fracties (één of meerdere) 
Vervolg: besluitvorming 

Vorm: Motie (in relatie tot Statenvoorstel/ agendapunt of vreemd aan de orde van de dag) 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: fracties (één of meerdere) 
Vervolg: besluitvorming of terugverwijzing naar opinieronde 

Vorm: Initiatiefvoorstel 
Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: (één of meer) fracties 
Vervolg: besluitvorming of terugverwijzing naar opinieronde 

o 1^^-^ " Vorm: Burgerinitiatief (wordt gecombineerd met Statenvoorstel) 
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Initiatiefnemer/ aanbieder van onderwerp: burgers 
Vervolg: besluitvorming of terugverwijzing naar opinieronde 

Vorm: Verzoek tot interpellatie 
Initiatiefnemer: fracties (één of meerdere) 
Vervolg: vragen worden beantwoord eventueel kan naar aanleiding hiervan een motie vreemd aan 
de orde van de dag worden ingediend 

Bespreekpunten en hamerstukken 
Het presidium kan stukken die voor besluitvorming zijn bedoeld in de besluitvormingsronde op de 
agenda opnemen als bespreekstuk of als hamerstuk. Bij hamerstukken wordt bespreking in de 
besluitvormingsronde niet noodzakelijk geacht. Bij bespreekstukken wordt voorgesteld het voorstel 
of onderwerp wel te bespreken. Uiteraard is het aan de leden van de ronden om met het voorstel 
vanuit het presidium in te stemmen of dit naast zich neer te leggen. Zo is het mogelijk dat één of 
meerdere fracties toch hun standpunt willen meegegeven m.b.t. een hamerstuk of hierover nog 
vragen willen stellen aan de collega-fracties dan wel de portefeuillehouder. Indien één of meerdere 
fracties hiertoe verzoeken wordt een hamerstuk altijd verder afgehandeld als bespreekstuk. 
Bij de opinieronden wordt niet gewerkt met hamerstukken en bespreekpunten. Vanwege de wisse
lende deelnemers is namelijk sprake van een vaste lengte van de bespreekpunten, zodat een ieder 
hierbij de gewenste aanwezigheid kan organiseren. Het wisselen van bespreekpunt naar hamerstuk 
is daarom onwenselijk. 

Het themagewijs agenderen in de panoramaronde en opinieronde 
In het nieuwe vergadersysteem komen de vakcommissies te vervallen. In plaats daarvan worden er 
diverse panoramaronden en opinieronden tegelijkertijd gehouden. Tijdens de opinieronden is er 
maar één woordvoerder per fractie. Om er voor te zorgen dat fracties hun woordvoerders efficiënt 
kunnen inzetten en om er voor te zorgen dat portefeuillehouders niet op verschillende plekken 
tegelijkertijd dienen te zijn, zullen de onderwerpen en voorstellen in de panoramaronde en opinie
ronden themagewijs geagendeerd worden. Dat betekent dat er een cluster van onderwerpen gea
gendeerd wordt (zowel in de panoramaronde als in de opinieronde). Als thema's worden aangehou
den: bestuur, werk/ samenleving en ruimte. 

Rondvraag/ mondeling vragen stellen 
De rondvraag tijdens de opinieronde wordt geagendeerd voorafgaand aan een clustering van onder
werpen rond eenzelfde thema. Dat betekent dat bijvoorbeeld voorafgaand aan de onderwerpen die 
rond het thema bestuur zijn geclusterd één rondvraag bestuur wordt geagendeerd. Tijdens deze 
rondvraag kunnen zowel burgerieden als Statenleden vragen stellen aan het college. De vragenstel
ler hoeft niet hetzelfde burgerlid of Statenlid te zijn dat vervolgens ook het woord voert over de 
geagendeerde voorstellen/ onderwerpen. Deze vragen hoeven vooraf niet te worden aangemeld. 

Vanwege de parallelle sessies zullen fracties vooraf zelf dienen te bepalen welke burgerieden of 
Statenleden aanwezig zijn bij de diverse rondvragen. 
Tijdens de besluitvormingsronde is er de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen aan het 
college. Deze vragen dienen dan wel conform het reglement van orde vooraf te worden aangemeld. 
Het stellen van mondelinge vragen tijdens de besluitvormingsronde staat open voor alle Statenleden 
en heeft betrekking op niet geagendeerde onderwerpen. 

Inspraak 
De voorstellen en onderwerpen worden voor de opinieronden thematisch geagendeerd. Voorafgaand 
aan een cluster van onderwerpen rond een thema wordt een inspraakagendapunt geagendeerd. 
Tijdens dit agendapunt kunnen burgers en organisaties inspreken over onderwerpen die op de agen
da staan. Over onderwerpen die niet op de agenda staan kan in de opinieronde niet worden inge
sproken. Burgers en instellingen die over een niet geagendeerd onderwerp willen spreken zullen 
doorverwezen worden naar een panoramaronde. Dit wordt dan namelijk opgevat als een verzoek tot 
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informatie-uitwisseling. Het presidium beslist (op advies van de griffie) of een dergelijk onderwerp 
op de agenda geplaatst wordt van een panoramaronde. Bij de besluitvormingsronde is er geen 
gelegenheid meer voor burgers en organisaties om in te spreken. Indien insprekers een kort moment 
van aandacht willen vragen aan de leden van de panoramaronde met betrekking tot een niet gea
gendeerd onderwerp dan kan dit zonder dat het onderwerp specifiek is opgenomen op de agenda. 
Indien er sprake is van complexe onderwerpen, waarbij derden bijvoorbeeld een presentatie willen 
geven, dan zal de griffie het presidium adviseren een dergelijk onderwerp op de agenda van de 
panoramaronde te plaatsen. Dergelijke inspraakverzoeken (informatieuitwisselings-verzoeken) 
dienen dus tijdig bij de griffie aangevraagd te worden. 

Lijsten 

Voortgang toezeggingen 
De griffie houdt een lijst bij met toezeggingen van collegeleden tijdens alles ronden. Aan de hand 
van de markering van de voorzitters van de ronden zullen deze toezeggingen geplaatst worden op 
een lijst van toezeggingen. Deze lijst is via internet beschikbaar (realtime). De griffie stuurt mini
maal één maal per maand digitaal een voorstel rond met schrapvoorstellen m.b.t. deze lijst (toe
zeggingen die als afgehandeld beschouwd kunnen worden). Statenleden en burgerieden kunnen hier 
digitaal op reageren indien zij van mening zijn dat bepaalde toezeggingen op de lijst gehandhaafd 
dienen te worden. Indien Staten- of burgerieden het college in specifieke gevallen willen bevragen 
op specifieke toezeggingen, dan kan dit tijdens de rondvraag in de opinieronde. De gehele lijst met 
toezeggingen wordt echter niet voor de opinieronde of besluitvormingsronde geagendeerd. 

Voortgang uitwerking van moties 
Conform bovenstaande lijst. 

Lijst van stukken ter kennisname 
Deze lijst wordt via internet gepubliceerd. Zodra er stukken ter kennisname binnen komen, worden 
deze aan de lijst toegevoegd. De ingekomen stukken zijn fysiek beschikbaar in de leeskamer bij de 
griffie. 

Lijst van ingekomen stukken 
In tegenstelling tot bovenstaande lijsten, dient de lijst met ingekomen stukken vastgesteld te wor
den. Daarom zal deze lijst geagendeerd worden voor de besluitvormingsronde. Indien Statenleden 
onderwerpen of stukken van de lijst van ingekomen stukken willen bespreken in bijvoorbeeld de 
panoramaronde of opinieronde, dan kunnen ze dit gedurende het agendapunt van de vaststelling 
van deze lijst gedurende de besluitvormingsronde kenbaar maken. Hierbij dient dan aangegeven te 
worden wat de reden is voor agendering is. Tevens is het mogelijk om een dergelijk verzoek (per 
mail) aan de griffie te doen. Ook hierbij geldt dat dan aangegeven dient te worden waarom het 
onderwerp geagendeerd wordt, zodat andere fracties zich op de behandeling kunnen voorbereiden 
en zodat bepaald kan worden in welke ronde (panorama of opinie) het onderwerp geagendeerd 
wordt. 

Agenda's 

Advisering griffie aan presidium 
Het presidium stelt de concept agenda's van de diverse ronden vast op basis van het advies van de 
griffie. De griffie gebruikt hiervoor een vast adviesformulier, zodat de agenda's van de diverse 
ronden gedurende de gehele Statendag overzichtelijk in beeld gebracht wordt voor de presidiumle-
den. Een belangrijk element in de advisering van de griffie aan het presidium zal bestaan uit de 
routing van onderwerpen en voorstellen over de ronden. Voor een deel wordt deze routing al aan
gedragen door bijvoorbeeld GS (de voorkeursrouting van GS zal aangegeven zijn op discussienota's 
en Statenvoorstellen van GS aan PS). Voor een ander deel zal de griffie en het presidium afwegingen 
moeten maken m.b.t. de routing. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wel of niet toekennen van een 
verzoek tot informatie-uitwisseling van een individuele organisatie, het wel of niet agenderen van 
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een complex PS voorstel voor een vragenuur in de panoramaronde en het wel of niet organiseren 
van een presentatie ter voorbereiding op besluitvorming in de toekomst. Over deze keuze zal de 
griffie het presidium adviseren, waarbij overwegingen duidelijk in beeld gebracht worden. 

Lengte agendapunten 
Er worden vaste lengtes van agendapunten gehanteerd, waarbij per onderwerp wordt geschat hoe 
lang de behandeling duurt. Op de agenda's en uitnodigingen wordt vervolgens per agendapunt de 
starttijd aangegeven. Aan deze starttijden zal onverkort vastgehouden worden, omdat afwijken 
hiervan (bijvoorbeeld eerdere beginnen met een agendapunt) ertoe kan leiden dat woordvoerders of 
bestuurders die actief zijn in een parallelle sessie niet op ti jd aanwezig zijn. 

Vaststellen van notulen en verslagen 
Het vaststellen van de verslagen (opinieronden) en notulen (besluitvormingsronde) geschiedt per 
hamerslag in de besluitvormingsronde, tenzij burgerieden (alleen m.b.t. het verslag van de opinië
rende) of Statenleden hierover voorafgaand aan de besluitvormingsronden opmerkingen over hebben 
ingediend bij de griffie. De verslagen van de opinieronden worden in de besluitvormingsronde (na 
drie weken) vastgesteld, aangezien de opinieronden steeds van samenstelling wisselen. 

De agenda van de panoramaronde 
Deze agenda bevat de volgende onderdelen: 

vaststellen agenda 
vormvrije informatie-uitwisseling (dit kunnen meerdere agendapunten zijn) 

De agenda van de opinieronde 
vaststellen agenda 
mededelingen 
inspraakronde m.b.t. geagendeerde onderwerpen binnen thema 1 
rondvraag burgerieden en Statenleden over niet geagendeerde onderwerpen m.b.t. thema 1 
inhoudelijke bespreekpunten m.b.t. thema 1, (dit kunnen meerdere agendapunten zijn met 
verschillende woordvoerders) 
inspraakronde m.b.t. geagendeerde onderwerpen m.b.t. thema 2 
rondvraag burgerieden en Statenleden over niet geagendeerde onderwerpen m.b.t. thema 2 
inhoudelijke bespreekpunten m.b.t. thema 2, (dit kunnen meerdere agendapunten zijn met 
verschillende woordvoerders) 
inspraakronde m.b.t. geagendeerde onderwerpen binnen thema 3 
rondvraag burgerieden en Statenleden over niet geagendeerde onderwerpen m.b.t. thema 3 

inhoudelijke bespreekpunten m.b.t. thema 3, (dit kunnen meerdere agendapunten zijn met 
verschillende woordvoerders) 

Afhankelijk van het aantal te agenderen onderwerpen binnen een bepaald thema kan het voorko
men dat in één sessie meerdere thema's aan bod komen. Het kan ook voorkomen dat één opinie
ronde in het geheel in het teken staat van één thema. Hieronder een voorbeeld. Van belang is dat 
er bij elke start van een nieuw thema een inspraakronde voor de geagendeerde onderwerpen binnen 
dat thema wordt geagendeerd en een vragenronde voor burgerieden en Statenleden. 

17.00-18.00 

19.00-20.30 

Panorama vormvrij 

Panorama vormvrij 

Opinie thema ruimte 

Opinie thema bestuur 

Opinie thema samenle
ving 
Opinie thema samenle
ving 

ad 
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De agenda van de besluitvormingsronde 
De agenda van de besluitvormingsronde bevat de volgende elementen: 

vaststellen agenda (bevestigen hamerstukken en bespreekstukken, tevens aankondiging van 
moties vreemd aan de orde van de dag) 
mededelingen 
vaststellen lijst van ingekomen stukken (tevens mogelijkheid tot het kenbaar maken van de 
wens tot agendering van zo'n stuk) 
vaststellen verslagen uit opinieronden en notulen uit besluitvormingsronde (hamerslag ten
zij vooraf opmerkingen bij de griffie ingediend) 
mondelinge vragen van Statenleden 
inhoudelijke bespreekstukken (dit kunnen meerdere agendapunten zijn) 
inhoudelijke bespreekpunten onder voorbehoud van de uitkomst van de opinieronde van de 
actuele Statendag (dit zijn meerdere agendapunten) 
hamerstukken 

Agenda besluitvormingsronde bevat een onder voorbehoud deel 
De agenda van de besluitvormingsronde bevat een onder voorbehoud deel. De reden hiervoor is dat 
gedurende de opinieronden voorstellen en onderwerpen direct doorgeschoven kunnen worden naar 
de besluitvormingsronde op dezelfde dag (mits dit unaniem gebeurt). Het is echter vooraf niet zeker 
of dit wel of niet gebeurt. Omdat de Staten vanwege de zorgvuldige besluitvorming altijd tijdig hun 
agenda kenbaar dienen te maken (zodat beïnvloeding van de besluitvorming mogelijk is door be
langhebbenden) is het noodzakelijk dat alle onderwerpen die ter voorbereiding op besluitvorming 
geagendeerd worden in de opinieronde ook op de agenda geplaatst worden van de besluitvormings
ronde op diezelfde dag. Deze agendapunten zullen op het "onder voorbehouddeel" van de agenda 
geplaatst worden, achter de onderwerpen die drie weken eerder in de opinieronde besproken zijn 
en doorgeleid zijn naar de besluitvormingsronde. 

Concept agenda en definitieve agenda besluitvormingsronde 
De besluitvormingsronde start op de woensdagavond om 21.00 uur. De opinieronden eindigen om 
20.30 uur. In het tussenliggende half uur wordt op aanwijzing van de griffier en de statenadviseurs 
en op basis van de behandeling van de voorstellen in de opinieronden de definitieve agenda bepaald 
voor de besluitvormingsronde. Stukken die direct doorgeleid zijn naar de besluitvormingsagenda 
worden definitief op de agenda van de besluitvormingsronde voor die avond geplaatst. Stukken die 
niet direct doorgeleid zijn vanuit de opinieronde naar de besluitvormingsronde worden van de 
agenda gehaald. Deze stukken worden drie weken later alsnog voor de besluitvormingsronde gea
gendeerd. De naar aanleiding van de uitkomsten van de opinieronde aangepaste agenda wordt als 
eerste punt tijdens de besluitvormingsronde vastgesteld. 

Zaalopstelling, aanvangtijden agendapunten en naambordjes tijdens de ronden 

Panoramaronde 
Tijdens de panoramaronde kunnen alle Statenleden en burgerieden aanschuiven. Er is daarom geen 
sprake van een vaste opstelling van de zaal. Deze kan op aanwijzing van de griffie zoals gewenst 
opgezet worden. Vanwege het informele karakter van de panoramaronde wordt er in deze ronde 
geen gebruik gemaakt van naambordjes. 

Opinieronde 
Tijdens de opinieronde is er per agendapunt sprake van één woordvoerder per fractie en maximaal 
twee statenleden of burgerieden die per fractie aanschuiven. De opstelling tijdens de opinieronden 
zal dan ook ruimte bieden aan twee personen per fractie. Voor de opstelling kan gedacht worden 
aan een O-vorm met op de kop plaats voor de voorzitter en een eventueel uitgenodigde portefeuil
lehouder. Rond de O-vorm kunnen overige Statenleden, burgerieden en bezoekers plaatsnemen die 
willen toehoren dan wel wachten op een komend agendapunt. 
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Tijdens de opinieronde wordt er wel gebruik gemaakt van de naambordjes. Elke zaal waarin een 
opinieronde plaatsvindt beschikt over een set met naambordjes van alle staten- en burgerieden. Bij 
binnenkomst in een specifieke zaal zullen de Staten- en burgerieden zelf hun naambordje pakken en 
dit in de O-vorm voor zich plaatsen zodra zij woordvoerder zijn in de opinieronde. 

Besluitvormingsronde 
De besluitvormingsronde vindt plaats in de Statenzaal, conform de opstelling zoals in de zaal aange
bracht. 

Zaalgebruik 
Afhankelijk van het aantal onderwerpen dat in de panoramaronde aan de orde dient te komen, kan 
het voorkomen dat één van de parallelle sessies uit zowel een panoramadeel als een opiniedeel 
bestaat (als er bijvoorbeeld weinig panoramaonderwerpen zijn, maar veel opinie-onderwerpen). Dat 
betekent dat er in één zaal eerst een deel panoramaronde en daarna een deel opinieronde plaats 
zou moeten vinden. Het kan echter (vanwege de vrije vorm van de panoramaronde) onwenselijk zijn 
om de zaalopstelling vanwege dat feit tijdens de panoramaronde al in te richten conform de opstel
ling van de opinieronde. In dergelijke gevallen kan gekozen worden voor het inzetten van een vierde 
zaal, waarbij na afsluiting van het panoramadeel de sessie wordt voortgezet in een andere zaal. 

Inpassing P en C producten en complexe Statenvoorstellen in nieuwe vergadersystematiek 
Uitgangspunt is dat de wijze waarop de P en C producten nu geagendeerd worden niet wijzigt in de 
nieuwe vergadersystematiek. Dat betekent dat het presidium nog steeds één maal de P en C kalen
der vaststelt en dat individuele P en C producten vervolgens niet langs het presidium hoeven en 
direct geagendeerd kunnen worden in panoramaronde, opinieronde of besluitvormingsronde. Waar 
in het verleden informatie-uitwisseling werd georganiseerd door middel van bijvoorbeeld tafeltjes
middagen, kan nu de panoramaronde ingezet worden. 
P en C producten werden in alle commissies geagendeerd, dat zou betekenen dat de P en C produc
ten in de nieuwe situatie ook meerdere malen geagendeerd zouden moeten worden in diverse 
opinieronden (in de diverse thema's) en door verschillende woordvoerders vanuit dezelfde fractie 
gecommentarieerd worden. Gezien de doelstelling van integraliteit m.b.t. het nieuwe besluitvor
mingssysteem is dit niet wenselijk. Daarom wordt voorgesteld om voor de behandeling van de P en C 
producten een uitzondering te maken op de lijn dat in de opinieronde slechts één woordvoerder per 
fractie het woord kan voeren. Dat betekent dat bij de behandeling van de stukken uit de P en C 
cyclus in de opinieronden meerdere woordvoerders per fractie aan kunnen schuiven. De integrale 
behandeling van deze stukken is hiermee geborgd. 
Deze lijn zal ook ingezet worden bij zeer complexe Statenvoorstellen waarbij het wenselijk is, 
gezien de integraliteit, dat er meer dan één woordvoerder per fractie het woord voert in de opinie
ronde. 

Indien gekozen wordt voor deze uitzonderlijke vorm van de opinieronde, dan worden ook meerdere 
collegeleden uitgenodigd en zal beoordeeld worden of er naast deze integrale opinieronde nog 
andere opinieronden tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 

Presidium, agendacommissie 
Voorgesteld wordt geen separate agendacommissies in te stellen, maar deze taak bij het presidium 
te leggen. Het presidium wordt hierbij geadviseerd door de griffie, die een voorstel zal doen voor 
agendering binnen de diverse ronden. De agendering van de onderwerpen over de diverse ronden is 
naar verwachting complex en zal in het verlengde van het politieke proces ingevuld dienen te wor
den. Dit sluit aan bij de overige taken van het presidium. 

Verslagen, notulen en beeldopnamen 
Van de opinieronde wordt een verslag gemaakt (korte samenvatting van hetgeen besproken is). Van 
de besluitvormingsronden worden uitgebreide notulen verzorgd. Dit is niet het geval bij de panora
maronden. Informatie die hieruit naar voren komt is vormvrij en zal, voor zover schriftelijk beschik-
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baar, vertrekt worden aan alle Staten- en burgerieden door de griffie. Daarnaast zal sprake zijn van 
beeldregistratie van alle ronden. 

Evaluatie 
Direct bij aanvang van de nieuwe vergadersystematiek dient vastgesteld worden wanneer en hoe de 
vergadersystematiek geëvalueerd en wie hierbij betrokken worden. 
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BIJLAGE 2 

Reglement van orde van Provinciale Staten 201V 

Provinciale Staten van Flevoland, 

overwegende dat Provinciale Staten van Flevoland met ingang van 2 maart 2011 op een andere 
wijze vergaderen dan voorheen; 

overwegende dat deze andere vergaderwijze gevolgen heeft voor het bestaande Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten 2003 en de 
Verordening op de statencommissies 2003; 

gelezen het voorstel van het presidium van , kenmerk , 

gelet op artikel 143, eerste lid , artikel 16 en artikel 80 van de Provinciewet; 

BESLUITEN: 

Vast te stellen de volgende verordening: 

Reglement van orde van Provinciale Staten 2011 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 .Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. panoramaronde : commissie als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet bedoeld om 

alle deelnemers in het besluitvormingsproces over adequate informatie 
te laten beschikken; 

b. opinieronde : commissie als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet bedoeld om 
de oordeelsvorming te faciliteren; 

c. besluitvormingsronde : een statenvergadering als bedoeld in artikel 17 van de Provinciewet 
bedoeld om formele besluiten te nemen; 

d. portefeuillehouder : een lid van het college van gedeputeerde staten dat in het bijzonder 
met een onderwerp is belast of de Commissaris van de Koningin; 

e. amendement : voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-
beslissing, geschikt om daarin direct te worden opgenomen; 

f. motie : korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor 
een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken, 
gekoppeld aan een agendapunt; 

g. motie vreemd aan de : korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor 
orde van de dag een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken, die los 

van een agendapunt wordt ingediend; 
h. voorstel van orde : voorstel betreffende de orde van de vergadering; 
i. initiatiefvoorstel : een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ingediend 

door een statenlid in de besluitvormingsronde; 
j . interpellatie : vragen van inlichtingen aan een portefeuillehouder of de Commissaris 

van de Koningin; 
k. griffier : griffier van provinciale staten of diens vervanger; 
l. secretaris : de secretaris van het college van gedeputeerde staten; 
m. burgerinitiatief^ : een voorstel van een kiesgerechtigde ingezetene van de provincie. 

^ Docuvitnummer 1093195 
^ Provinciale staten hebben in de Verordening burgerinitiatief Flevoland 2003 regels met betrekking 

tot een burgerinitiatiefvoorstel vastgesteld. 



gericht op agendering door provinciale staten; 
n. e-petitie^ : een via de elektronische weg door een ingezetene van de provincie 

Flevoland ingediend verzoek gericht aan Provinciale Staten van 
Flevoland. 

0. statendag : de dag waarop leden van provinciale staten/burgerleden bijeenkomen 
voor vergaderingen in het kader van het besluitvormingsproces. 

Artikel 2. Het presidium 

1. Provinciale staten hebben een presidium. 
2. Het presidium bestaat uit de voorzitter van provinciale staten en daarnaast uit maximaal zes 

leden, te weten : een door en uit provinciale staten te benoemen plaatsvervangend voorzitter en 
de voorzitters van de panorama- en opinieronden. 

3. Het presidium wordt terzijde gestaan door de griffier. 
4. De voorzitter van provinciale staten is tevens voorzitter van het presidium. 
5. Het presidium vergadert zo vaak als nodig. 
6. De plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten kan tevens voorzitter zijn van de 

panorama- en opinieronden. 
7. De besluiten van het presidium zijn openbaar. 
8. Provinciale staten stellen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel bij 

Verordening nadere regels omtrent de taken, werkv/ijze en ondersteuning van het Presidium. 

Artikel 3. Het seniorenconvent 

1. Het seniorenconvent bestaat uit de Commissaris van de Koningin en de voorzitters van de 
in provinciale staten vertegenwoordigde fracties. 

2. Het seniorenconvent kan indien daartoe politiek of anderszins aanleiding bestaat bijeen 
worden geroepen op verzoek van de voorzitter van provinciale staten en/of één van de 
voorzitters van de in provinciale staten vertegenwoordigde fracties. 

3. De bijeenkomsten van het seniorenconvent zijn niet openbaar. 
4. In het seniorenconvent worden geen zaken besproken die behoren tot het takenpakket 

van het presidium, tenzij het gaat om zaken van politiek gev^ncht die door het presidium 
ter consultatie aan het seniorenconvent worden aangeboden. 

5. De griffier is secretaris van het seniorenconvent. 
6. De griffier overlegt met de secretaris over de voorbereiding indien de agenda 

daartoe aanleiding geeft. 

HOOFDSTUK II. TOEUTING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN; FRACTIES 

Artikel 4.0nderzoek geloofsbrieven 

1. Het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw 
benoemde leden van provinciale staten geschiedt door één of meer commissies, elk bestaande 
uit ten minste drie leden, daartoe steeds door de voorzitter te benoemen. 

2. Deze commissie brengt na gedaan onderzoek van de geloofsbrieven, van de andere bij de 
Kieswet vereiste stukken en van de bezwaarschriften, die mochten zijn ingekomen, schriftelijk of 
mondeling verslag uit aan de vergadering en doen daarbij een voorstel tot het nemen van een 
besluit. De geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken worden ter provinciale 
griffie gedeponeerd. 

3. Omtrent de geschillen, die aangaande de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen, wordt 
gehandeld overeenkomstig de Kieswet. 

4. De leden, tot vner toelating door provinciale staten is besloten, nemen zitting na het afleggen 
van de eed of belofte, bij artikel 14 van de Provinciewet gevorderd. 

^ Provinciale staten hebben in de Verordening e-petitie Flevoland 2008 regels met betrekking tot 
het instrument e-petitie vastgesteld. 



5. Burgerieden leggen net als leden van provinciale staten de eed of belofte af 
voorafgaand aan het moment waarop zij voor het eerst als burgerlid participeren in een 
ronde. 

Artikel 5.Fracties 

1. Leden van provinciale staten kunnen zich verenigen tot een groep, fractie genaamd. Zij doen 
hiervan mededeling aan de voorzitter van de besluitvormingsronde onder vermelding van : 
a. de namen van degenen die als voorzitter van hun fractie, als diens plaatsvervanger en 

als fractieassistent(en) optreden; 
b. zo mogelijk de naam van de fractie. 

2. Indien één lid zich als een fractie beschouwt doet dit lid hiervan mededeling aan de voorzitter. 
3. Per fractie worden maximaal twee burgerieden benoemd. 

Artikel 6. Zittingsduur en vacatures 

1. De zittingsperiode van een lid van provinciale staten/burgerlid, de voorzitter en hun 
plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van 
provinciale staten. 

2. Provinciale staten kunnen een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht 
het lid/burgeriid is benoemd. 

3. Een lid/burgerlid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling 
aan provinciale staten. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel 
eerder als een opvolger is benoemd. 

4. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslissen provinciale staten zo spoedig 
mogelijk over de vervulling daarvan. 

5. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring van de voorzitter van provinciale staten 
niet langer vertegenwoordigd is in provinciale staten vervalt het lidmaatschap van het 
lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege. 

HOOFDSTUK III. STATENDAG 

Artikel 7. Bijeenkomsten 

1. De statendag bestaat in ieder geval uit een besluitvormingsronde en op basis van de agenda 
vinden tevens panorama- en opinieronden plaats die parallel georganiseerd kunnen worden. 

2. De vergaderingen van provinciale staten " De besluitvormingsronde" , de panoramaronden en de 
opinieronden vinden in principe plaats een keer in de drie weken op woensdag in het 
provinciehuis. 

3. De bijeenkomsten vangen in de regel om 13.00 uur aan en eindigen omstreeks 22.30 uur. 
4. Zo mogelijk deelt de voorzitter van provinciale staten elk jaar in overleg met het presidium aan 

de leden de dagen mee waarop naar verwachting dat jaar de vergaderingen van provinciale 
staten zullen worden gehouden. 

5. Een panorama- danwei opinieronde wordt ook uitgeschreven: 
a. wanneer de voorzitter dat nodig oordeelt of 
b. wanneer er door tenminste drie leden schriftelijk met opgaaf van redenen om is gevraagd. 

6. De voorzitter van provinciale staten kan in bijzondere gevallen een andere dag en/of 
aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats voor de besluitvormingsronde aanwijzen. Hij 
voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie tevoren overleg in het 
presidium. 

7. De voorzitter van de panoramaronde en opinieronde kan in bijzondere gevallen een andere dag 
en/of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats voor de panoramaronde en 
opinieronde aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie 
tevoren overleg in het presidium. 

8. Indien op grond van artikel 17 van de Provinciewet een in dat artikel genoemd aantal leden om 
een besluitvormingsronde van provinciale staten vraagt, wordt deze gehouden binnen drie 



weken nadat dit verzoek is ontvangen. 

Artikel 8. Oproep 

1. De Commissaris van de Koningin zendt de stukken voor de statendag uiterlijk tien dagen 
vantevoren aan de leden van provinciale staten/burgerleden. 

2. De stukken voor de statendag bevatten: 
a. een aanduiding van de dag, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst; 
b. een voorlopige agenda voor de panoramaronden; 
c. een voorlopige agenda en stukken voor de opinieronden; 
d. een voorlopige agenda en stukken voor de besluitvormingsronde. 

3. Wanneer het bijeenroepen van de diverse ronden een spoedeisend karakter heeft, kan door de 
Commissaris van de Koningin worden afgeweken van de termijn, genoemd in het eerste lid. 

Artikel 9. Ter inzage leggen van documenten 

1. De stukken van de statendag worden gelijktijdig met het verzenden geplaatst op de provinciale 
website en voor een ieder in het provinciehuis ter inzage gelegd. Hierbij kan ook 
achterliggende informatie worden gevoegd. 

2. Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het provinciehuis gebracht. 
3. Indien voor stukken op grond van artikel 25, eerste dan wel tweede lid of artikel 91, eerste 

danwei tweede lid van de Provinciewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in 
afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent de 
griffier de leden van provinciale staten inzage. Indien nodig worden de stukken óf in een 
gesloten envelop met daarop vermeld GEHEIM óf per email met ook hier de uitdrukkelijke 
vermelding van GEHEIM verzonden. 

Artikel 10. Openbare kennisgeving 

1. De bijeenkomsten worden door aankondiging in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen en door plaatsing op de provinciale website ter openbare kennis gebracht, tenzij 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7, zesde en zevende lid, in welk geval een in 
overeenstemming met het spoedeisend karakter van de vergadering voor de handliggende v^jze 
van bekendmaking plaatsvindt. 

2. De openbare kennisgeving vermeldt: 
a. de datum, aanvangstijd en plaats per agendapunt in de specifieke ronde; 
b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan 

inzien. 
c. de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. 

Artikel 11. Besloten vergaderingen 

Op een besloten vergadering als bedoeld in artikel 23 (voor wat betreft de besluitvormingsronde) 
danwei artikel 91 (voor wat betreft de panorama- en opinieronde) van de Provinciewet zijn de 
bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing, voorzover deze bepalingen niet 
strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. 

Artikel 12. Notulen besloten vergadering 

1. De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor 
de statenleden ter inzage of worden per email beschikbaar gesteld. 

2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk ter vaststelling aangeboden. Indien er opmerkingen 
bij de notulen zijn worden de notulen in beslotenheid vastgesteld. Tijdens de vergadering nemen 
provinciale staten een beslissing over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De 
vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de griffier ondertekend. 

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de verslagen van de opinieronden. 



Artikei 13. Geheimhouding. 

Voor de afloop van de besloten vergadering beslissen provinciale staten overeenkomstig artikel 25, 
lid 1 van de Provinciewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding 
zal gelden. Provinciale staten kunnen de geheimhouding opheffen. 

Artikel 14. Opheffen geheimhouding. 

Indien provinciale staten op grond van artikel 25, derde en vierde lid, of artikel 55, twee en derde 
lid, of artikel 91, tweede lid van de Provinciewet, voornemens zijn de geheimhouding op te heffen 
wordt indien het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd dit verzoekt, in een besloten 
vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd over de opheffing van die 
geheimhouding. 

Artikel 15. Aanwezigheid ambtenaren en/of notulist bij besloten vergaderingen 

1. Provinciale staten kunnen besluiten dat in een vergadering met gesloten deuren ambtenaren 
en/of een notulist aanwezig mogen zijn. In dat geval worden van het verhandelde overeenkomstig 
artikel 12 notulen gemaakt. 

2. Hebben provinciale staten besloten dat ambtenaren en/of een notulist niet aanwezig mogen zijn 
dan maakt de griffier de notulen. In dat geval wordt in plaats van een woordelijk 
verslag een beknopte weergave van het gesprokene in de notulen opgenomen. 

Artikel 16. Publieke tribune 

De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde 
plaatsen openbare vergaderingen van provinciale staten bijwonen. 

Artikel 17.Geluid- en beeldregistraties 

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de statenvergadering geluid- dan wel beeldregistraties 
willen maken vragen hiervoor toestemming aan de griffier. 

Artikel 18. Verbod gebruik mobiele telefoons 

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het hinderlijk 
gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de 
orde van de vergadering niet toegestaan. 

Artikel 19. Handhaving orde 

1. Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem 
aan het opvolgen van dit reglement te herinneren. De voorzitter kan interrupties toelaten. 

2. Indien een lid zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het onderwerp in 
behandeling, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, 
wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien het desbetreffende lid hieraan geen 
gevolg geeft, kan de voorzitter - onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid van de 
Provinciewet - hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige 
onderwerp het woord ontzeggen. 

Artikel 20 

De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen ti jd 
schorsen en - wanneer na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord- de vergadering sluiten. 



HOOFDSTUK IV. DE PANORAAAARONDE 

Artikel 21. Toepasselijkheid Provinciewet 

Bijeenkomsten in de panoramaronde worden gelijkgesteld met vergaderingen van een commissie als 
bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet. 

Artikel 22. Doel 

De panoramaronde heeft tot doel het informeel uit kunnen v^sselen van informatie tussen 
de deelnemers aan het besluitvormingsproces voorafgaand aan de oordeelsvorming en 
besluitvorming. 

Artikel 23. Agenda 

1. Een verzoek tot informatie-uitvWsseling kan op voorstel van provinciale staten zelf, een fractie, 
het college van gedeputeerde staten, het presidium, de griffie, een organisatie of instelling of 
een burger, worden aangemeld voor de panoramaronde. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt bij de griffie ingediend, die vervolgens het 
presidium adviseert over de agendering. 

3. Het presidium stelt de concept-agenda vast voor de panoramaronde. Onderwerpen worden door 
het presidium themagewijs geagendeerd voor een panoramaronde. 

4. De leden van de panoramaronde stellen de agenda definitief vast. 
5. De behandeling van de onderwerpen geschiedt in de volgorde die de agenda aangeeft. 
6. Er kunnen meerdere panoramarondes tegelijk plaatsvinden. 

Artikel 24. Deelname 

1. Aan de panoramaronde kunnen alle statenleden en burgerieden deelnemen. 
2. De panoramaronde kent geen vaste samenstelling. 
3. Het aantal deelnemers aan de panoramaronde staat vrij en kan per fractie verschillen. 
4. Leden van het college van gedeputeerde staten,burgers, organisaties en instellingen kunnen 

door het presidium uitgenodigd worden voor deelname aan de panoramaronde. 

Artikel 25. Aanwezigheid griffier/griffiemedewerker bij panoramaronde 

1. De panoramaronde wordt ondersteund door een door het presidium aan te wijzen 
griffiemedewerker die onder andere de lijst van toezeggingen bijhoudt 

2. De griffier kan bij de panoramaronde aanwezig zijn. 

Artikel 26. Presentielijst 

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent iedere deelnemer de presentielijst. Aan het eind van 
elke panoramaronde wordt die lijst door de voorzitter en de aanwezige medewerker van de griffie 
door ondertekening vastgesteld. 

Artikel 27. Voorzitterschap 

1. De panoramaronden worden voorgezeten door een uit provinciale staten benoemde voorzitter 
die tevens lid is van het presidium. 

2. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van dit reglement; 
d. hetgeen dit reglement hem verder opdraagt. 

3. Provinciale staten kunnen de voorzitter ontslaan. 



Artikei 28. Vergaderorde 

1. De orde gedurende een onderwerp wordt bepaald door de voorzitter. 
2. De voorzitter stelt alle aanwezige statenleden en burgerieden in de gelegenheid informatie 

uit te wisselen. 
3. De voorzitter zorgt er voor dat tijdens de panoramaronden geen politieke standpunten worden 

ingenomen, politieke vragen worden gesteld of wordt gediscussieerd tussen de statenleden, de 
burgerieden, collegeleden en genodigden. 

HOOFDSTUK V. DE OPINIERONDE 

Artikel 29. Toepasselijkheid Provinciewet 

Bijeenkomsten in de opinieronde worden gelijkgesteld met vergaderingen van een commissie als 
bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet. 

Artikel 30. Doel 

De opinieronde heeft tot doel: 
a. het uitbrengen van advies aan provinciale staten over een voorstel of onderwerp; 
b. het uitbrengen van advies aan provinciale staten uit eigener beweging; 
c. het uitspreken van een gevoelen aan het college van gedeputeerde staten over een bepaald 

onderwerp. 

Artikel 31 . Agenda 

1. Een voorstel of onderwerp kan op verzoek van (een lid van) provinciale staten, enkele fracties, 
een individuele fractie, burger of het college van gedeputeerde staten worden aangemeld voor 
de opinieronde. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt bij de griffie ingediend, die vervolgens het 
presidium adviseert over de agendering. 

3. Het presidium stelt de concept-agenda vast voor de opinieronde. 
4. De agenda wordt door de leden van de opinieronde vastgesteld. 
5. Bij het vaststellen van de concept-agenda clustert het presidium de onderwerpen per thema 

zodat die in één opinieronde aan de orde kunnen komen. 
6. Het presidium is gerechtigd, ook na verzending van de agenda in bijzondere gevallen 

onderwerpen aan de agenda toe te voegen of af te voeren. 
7. De behandeling van de onderwerpen gebeurt in de volgorde die de agenda aangeeft. 
8. Er kunnen meerdere opinierondes tegelijk plaatsvinden. 

Artikel 32. Deelname 

1. De deelnemers in de opinieronde kunnen zowel statenleden als burgerieden zijn. De 
burgerieden dienen tijdens de laatste verkiezingen van provinciale staten geplaatst te zijn op 
de kandidatenlijst van een krachtens die verkiezingen in provinciale staten 
vertegenwoordigende politieke partij. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Provinciewet zijn 
op hen van overeenkomstige toepassing. 

2. De opinieronde bestaat uit maximaal twee staten- en/of burgerieden per fractie, waarvan 
maximaal één staten- of burgerlid als woordvoerder per agendapunt, waardoor het maximale 
aantal woordvoerders in de opinieronde is gelijk aan het aantal fracties in provinciale staten. 

3. In bijzondere gevallen kan door het presidium worden voorgesteld meerdere woordvoerders per 
agendapunt per fractie toe te laten. 

4. De samenstelling van de opinieronde kan per agendapunt verschillend zijn, omdat de fractie per 
onderwerp een ander statenlid dan wel burgerlid als woordvoerder kan aanwijzen. 

5. Portefeuillehouders kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opinieronde. 



6. Indien een fractie van mening is dat het gewenst is dat behalve de portefeuillehouder ook 
andere leden van het college van gedeputeerde staten deelnemen aan de opinieronden, geeft 
zij hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de ronden schriftelijk of telefonisch kennis aan 
de voorzitter. 

7. De woordvoerders van de fracties die deelnemen aan de opinieronde, kunnen bij het vaststellen 
van de agenda besluiten ook derden aan de beraadslaging te laten deelnemen. 

8. De fractie waar de voorzitter uit afkomstig is, heeft naast de voorzitter een reguliere 
afvaardiging. 

Artikel 33. Presentielijst 

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent iedere deelnemer de presentielijst. Aan het eind van 
elke opinieronde wordt die lijst door de voorzitter en de aanwezige medewerker van de griffie door 
ondertekening vastgesteld. 

Artikel 34. Spreekrecht burgers 

1. Tijdens de opinieronde aanwezige burgers kunnen gezamenlijk gedurende maximaal 
30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 

2. Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of 

heeft opengestaan; 
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht 

kan of kon worden ingediend. 
3. Degene die van het spreekrecht als bedoeld in het eerste lid gebruik wil maken, kan dit 

bij het presidium of bij aanvang van de bijeenkomst, bij de voorzitter melden onder 
vermelding van het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. 

4. De voorzitter doet bij aanvang van de bijeenkomst mededeling van de ingediende 
verzoeken als bedoeld in het derde lid en verleent het woord bij aanvang van de behandeling 
van het betreffende onderwerp, voordat de leden en de voorzitter in eerste termijn daarover 
het woord hebben gevoerd, zulks in volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de 
volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 

5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd 
evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan in bijzondere 
gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. 

6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter dit hem heeft verleend. De voorzitter of een 
lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger. 

7. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kunnen burgers ook een verzoek indienen het 
woord te voeren over niet op de agenda staand onderwerp. Dit wordt opgevat als een verzoek 
tot informatie-uitwisseling en geagendeerd in de panoramaronde. Voorstellen hiervoor worden 
via de griffie voorgelegd aan het presidium die vervolgens de conceptagenda voor de 
panoramaronde vaststelt. 

Artikel 35. Voorzitterschap 

1. De opinieronden worden voorgezeten door een uit provinciale staten benoemde voorzitter die 
tevens lid is van het presidium. 

2. De voorzitter is belast met: 
a. het leiden van de vergadering: 
b. het handhaven van de orde: 
c. het doen naleven van dit reglement; 
d. hetgeen dit reglement hem verder opdraagt. 

3. De voorzitter heeft geen stemrecht. 



Artikei 36. Aanwezigheid griffier/griffiemedewerker bij opinieronde 

1. De opinieronde wordt ondersteund door een door het presidium aan te wijzen 
griffiemedewerker die onder andere de lijst van toezeggingen bijhoudt 

2. De griffier kan bij de opinieronde aanwezig zijn. 

Artikel 37. Vergaderorde 

1. De orde gedurende een onderwerp wordt bepaald door de voorzitter. 
2. De voorzitter kan een voorstel doen over de spreektijd van de deelnemers aan de opinieronde. 
3. Het debat verloopt in maximaal twee termijnen. 
4. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 
5. Portefeuillehouders kunnen - indien zij zijn uitgenodigd voor de opinieronde - deelnemen aan 

de discussie die tijdens het in het derde lid bedoelde debat wordt gevoerd. 
6. Na afronding van een agendapunt wordt een pauze van maximaal twee minuten ingelast in 

verband met de in artikel18, derde lid genoemde mogelijkheid van wisseling van 
woordvoerderschap. 

7. Statenvoorstellen die ter besluitvorming in de opinieronde zijn voorgelegd worden dezelfde 
avond geagendeerd voor besluitvorming in de besluitvormingsronde als alle aanwezige fracties 
hiermee unaniem akkoord zijn. In alle andere gevallen wordt gekozen voor behandeling in de 
besluitvormingsronde op een latere statendag. 

Artikel 38. Spreekregels 

1. Een lid, de voorzitter, de Commissaris van de Koningin, een gedeputeerde spreken vanaf 
hun plaats of van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. 

2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de in het eerste lid 
genoemde personen vanaf een andere plaats spreken. 

Artikel 39. Volgorde sprekers 

1. Een lid, de Commissaris van de Koningin of een gedeputeerde voeren het woord na het aan de 
voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. 

2. De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd 
over de orde van de bijeenkomst. 

Artikel 40. Voorstellen van orde 

1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de bijeenkomst mondeling een voorstel van orde 
doen dat kort kan worden toegelicht. 

2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de bijkomst betreffen. 
3. Over een voorstel van orde beslist de opinieronde terstond. 

Artikel 41.Verslagen 

1. Van een onderwerp in de opinieronde wordt een samenvattend verslag gemaakt waarin 
opgenomen: 
a.de namen van de voorzitter, de griffier, de griffiemedewerker, de Commissaris van de 

Koningin, de gedeputeerden, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, 
alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben , afzonderlijk wordt 
vermeld welke leden afwezig waren; 

b. een vermelding van de zaken die aan de orde geweest zijn; 
c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van 

de aanwezigen die het woord voerden; 
d. een samenvatting van het advies danwei de conclusie van de beraadslaging aan 

provinciale staten onder vermelding van de namen van de leden die mededeling 
hebben gedaan van hun goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen 
van de leden die zich niet uitgelaten hebben; 
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e. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen 
aan wie op grond van het bepaalde in artikel 28 door de leden van de opinieronden 
is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen. 

2. Het ontwerp-verslag wordt toegezonden aan de statenleden, burgerieden en collegeleden. 
3. Het verslag wordt vastgesteld in de besluitvormingsronde. De vastgestelde versie 

wordt geplaatst op de provinciale website. 
4. Het verslag wordt opgesteld onder de zorg van de griffier. 
5. De vastgestelde verslagen worden door de voorzitter en de griffier ondertekend. 

Artikel 42. Beraadslaging 

1. De opinieronde kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer 
onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 

2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de opinieronde beslissen de beraadslaging voor 
een door hem te bepalen t i jd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te 
geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode 
verstreken is. 

Artikel 43. Advies/conclusie beraadslagingen 

1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is besproken, sluit 
hij de beraadslaging, tenzij de opinieronde anders beslist. 

2. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de opinieronde of er een advies/conclusie van de 
beraadslagingen aan provinciale staten wordt uitgebracht. 

3. Indien de opinieronde een advies/conclusie van de beraadslagingen aan de provinciale staten 
uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies/ 
conclusie van de beraadslagingen. 

4. In het advies/conclusie van de beraadslagingen worden de standpunten van alle fracties 
opgenomen. 

HOOFDSTUK VI. DE BESLUITVORMINGSRONDE 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen 

Artikel 44. Toepasselijkheid Provinciewet 

De besluitvormingsronde is een vergadering van provinciale staten in de zin van artikel 17 van de 
Provinciewet. 

Artikel 45. Doel 

De besluitvormingsronde heeft tot doel het nemen van formele besluiten door provinciale staten. 

Paragraaf 2. Voorbereidingen 

Artikel 46.Agenda 

1. Het presidium stelt de concept-agenda voor de besluitvormingsronde op. 
2. Deze concept-agenda bestaat uit een vast deel en een onder voorbehoud deel. 
3. Mede op basis van de behandeling in de opinieronden stellen provinciale staten 

bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Provinciale 
staten kunnen een onderwerp aan de agenda toevoegen of afvoeren : 
a. op voorstel van een lid van provinciale staten; 
b. op voorstel van de voorzitter. 

4. In de besluitvormingsronde worden voorstellen en onderwerpen geagendeerd 
op voorstel van het college van gedeputeerde staten, op voorstel van provinciale staten zelf of 
op initiatief van burgers. 

5. Voorstellen die door het college van gedeputeerde staten ter besluitvorming zijn aangeboden, 
worden eerst besproken in de opinieronde. 



11 

6. Wanneer provinciale staten een onderwerp onvoldoende voor openbare beraadslaging voorbereid 
achten, kunnen zij het onderwerp verv/ijzen naar de opinieronde of aan het college van 
gedeputeerde staten nadere inlichtingen of advies vragen. 

Paragraaf 3. Orde van de vergadering 

Artikel 47. Presentielijst 

leder ter vergadering komend lid zet zijn handtekening op de presentielijst. Aan het einde van elke 
vergadering wordt die lijst door de voorzitter gesloten en door hem en de griffier door 
ondertekening vastgesteld. 

Artikel 48. Zitplaatsen 

1. De leden van provinciale staten nemen de hun door de voorzitter aangewezen plaats in. 
2. De plaatsing geschiedt fractiegewijs. Zij wordt bij iedere nieuwe zittingsperiode van provinciale 

staten op voorstel van het presidium opnieuw geregeld. 
3. De griffier der Staten neemt ter linkerzijde van de voorzitter plaats. 
4. De leden van het college van gedeputeerde staten, nemen voorzover zij in verband met de 

behandeling van één of meer agendapunten ter vergadering zijn uitgenodigd, plaats aan een 
daartoe aangewezen plek. 

Artikel 49. Voorzitter besluitvormingsronde 

1. De Commissaris van de Koningin is voorzitter van de besluitvormingsronde. 
2. De voorzitter is belast met: 

a.het schriftelijk oproepen van de statenleden tot de besluitvormingsronde; 
b.het leiden van de besluitvormingsronde; 
c.het handhaven van de orde; 
d. het doen naleven van het reglement van orde; 
e .hetgeen de wet of dit reglement hem verder nog opdraagt; 

3. Hij verleent het woord, formuleert de in de besluitvormingsronde te nemen beslissingen en 
deelt de uitslag van de stemmingen mede. 

Artikel 50. Plaatsvervangend voorzitter besluitvormingsronde 

1. Provinciale staten benoemen een plaatsvervangend voorzitter. 
2. Indien provinciale staten overeenkomstig het bepaalde in artikel 75 van de Provinciewet gebruik 

hebben gemaakt van de mogelijkheid een ander dan het langstzittende lid van provinciale 
staten te belasten met de waarneming van het voorzitterschap bij verhindering of ontstentenis 
van de Commissaris van de Koningin kunnen zij te allen tijde het terzake genomen besluit 
herroepen. 

Artikel 51. Aanwezigheid griffier bij besluitvormingsronde 

1. De griffier van provinciale staten is bij de besluitvormingsronde aanwezig. 
2. Bij verhindering of ontstentenis wordt de griffier vervangen door de adjunct-griffier en bij diens 

afwezigheid door een daartoe door provinciale staten aangewezen ambtenaar. 
3. De griffier kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, in de besluitvormings

ronde aan de beraadslagingen deelnemen. 

Artikel 52. Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering zodra de medegedeelde aanvangstijd is bereikt en volgens de 
presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 
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Artikei 53. Quorum 

Wanneer een half uur na het tijdstip, waarop de opening van de vergadering is vastgesteld, nog niet 
meer dan de helft der zitting hebbende leden aanwezig is, laat de voorzitter de namen der afwezige 
leden voor lezen. De vergadering wordt daarna door de voorzitter tot een nader tijdstip uitgesteld. 

Artikel 54. Orde van behandeling 

1. De behandeling van de onderwerpen geschiedt in de volgorde, die de agenda aangeeft. 
2. Provinciale staten kunnen besluiten van de in het eerste lid bedoelde volgorde af te wijken of 

onderwerpen van de agenda af te voeren. 

Artikel 55. Ingekomen stukken 

1. Bij provinciale staten ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van 
gedeputeerde staten aan provinciale staten, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan 
de statenleden toegezonden, ter inzage gelegd en geplaatst op de provinciale website. 

2. Als de afzender van een ingekomen stuk een natuurlijk persoon is, wordt het ingekomen stuk 
geanonimiseerd op de provinciale website geplaatst. 

3. Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering en de verslagen van de 
opinieronden stellen provinciale staten op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening 
van de ingekomen stukken vast. 

Artikel 56. Spreekregels 

De leden spreken van hun plaats of het spreekgestoelte en richten zich tot de voorzitter. 

Artikel 57. Volgorde sprekers 

1. Een lid voert slechts het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te 
hebben. 

2. De voorzitter verleent het woord. 
3. Indien een gedeputeerde die in het bijzonder is belast met het in behandeling zijnde onderwerp 

het woord verlangt, verleent de voorzitter dit niet dan nadat de spreker die aan het woord is 
zijn rede heeft beëindigd. 

4. De volgorde kan worden verbroken wanneer een lid het woord vraagt: 
a. over een persoonlijk feit; 
b. over de vaststelling van het te beslissen vraagpunt; 
c. om een voorstel van orde te doen. 

5. Over een persoonlijk feit verleent de voorzitter het woord niet dan nadat het feit voorlopig zal 
zijn aangeduid. 

6. De voorzitter kan met instemming der vergadering voor het bepalen van de volgorde der 
sprekers afwijken van de volgorde van aanmelding. 

Artikel 58. Spreektijd 

Provinciale staten kunnen op voorstel van een statenlid, het presidium of van de voorzitter regels 
stellen over de spreektijd van de statenleden en de overige aanwezigen. 

Artikel 59. Aantal spreekbeurten 

1. De beraadslaging geschiedt in ten hoogste twee spreektermijnen, tenzij provinciale staten 
anders beslissen. 

2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 
3. Een lid mag in een spreektermijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde 

onderwerp, onderdeel of artikel. 
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4. Het derde lid is niet van toepassing op: 
- de gedeputeerde, die in het bijzonder is belast met het in behandeling zijnde onderwerp; 
- de rapporteur van een commissie; 
- het statenlid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, 
voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel. 

5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp, onderdeel of artikel het woord 
gevoerd heeft wordt niet meegerekend het spreken over een persoonlijk feit of over een voorstel 
van orde en evenmin het spreken ter toelichting van een motie of van een amendement. 

Artikel 60. Beraadslaging 

1. Provinciale staten kunnen op voorstel van de voorzitter of van een statenlid beslissen over één 
of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 

2. Amendementen, sub-amendementen en voorstellen tot splitsing worden behandeld bij de 
beraadslaging over het onderdeel of artikel waarop zij betrekking hebben. 

3. Indien op hetzelfde onderwerp of voorstel dan wel op hetzelfde onderdeel of artikel daarvan 
meer dan één amendement, sub-amendement of voorstel tot splitsing wordt ingediend, bepaalt 
de voorzitter, zo nodig na overleg met de vergadering, de volgorde waarin zij in behandeling 
zullen komen. 

4. Provinciale staten kunnen echter beslissen dat afzonderlijke beraadslaging over onderdelen of 
artikelen niet zal plaatshebben. 

5. Na raadpleging der vergadering kan de voorzitter de beraadslagingen voor een door hem te 
bepalen t i jd schorsen teneinde gedeputeerde staten of de leden de gelegenheid tot onderling 
nader beraad te geven. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode 
verstreken is. 

Artikel 61. Deelname aan de beraadslaging door anderen 

1. Provinciale staten kunnen beslissen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige statenleden 
of de voorzitter deelnemen aan de beraadslaging. 

2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een statenlid genomen voordat met 
de beraadslaging over het desbetreffende onderwerp of voorstel een aanvang wordt genomen. 

Artikel 62. Beslissing 

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat tot stemming wordt overgegaan heeft ieder lid het 
recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. 

Artikel 63 

Na de beraadslaging en eventuele beslissing over de onderdelen of artikelen wordt over het voorstel 
in zijn geheel, zoals het dan luidt, een eindbeslissing genomen. 

Artikel 64. Notulen 

1. Van het verhandelde in een vergadering worden door de zorg van de griffier notulen 
opgemaakt. 

2. Deze notulen behelzen: 
a. de namen van de voorzitter, de griffier en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede de 

namen van de leden, die met en die zonder kennisgeving afwezig waren; 
b. de vermelding van de ingekomen stukken, mededelingen en hetgeen door de vergadering is 

besloten; 
c. de vermelding van de namen der fracties of leden, die aantekening hebben verzocht, dat zij 

geacht wensen te worden tegen een voordracht te hebben gestemd; 
d. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemmingen 

van de namen der leden, die voor en tegen stemden; 
e. een verslag van het door de voorzitter , de leden en - indien toepassing is gegeven aan artikel 

38, vierde lid - de gedeputeerde(n) gesprokene. 
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3. De opgemaakte notulen worden zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. 
4. Na het openen van de eerste vergadering volgende op de verzending, bedoeld in het derde lid, 

worden de opgemaakte notulen aan Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd. 

Paragraaf 3. Stemmingen 

Algemeen 

Artikel 65. 

De voorzitter kondigt een te houden stemming duidelijk aan. De leden stemmen van de hun op 
grond van artikel 38 toegewezen zitplaats . 

Stemming over zaken 

Artikel 66 

1. Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord verlangt, formuleert de 
voorzitter het te beslissen vraagpunt. 

2. Indien geen stemming wordt gevraagd, stelt de voorzitter dat het besluit zonder hoofdelijke 
stemming is aangenomen. 

3. In de vergadering aanwezige leden kunnen echter aantekening vragen dat zij geacht willen 
worden te hebben tegengestemd. 

Artikel 67 

1. Tenzij de voorzitter of één der leden stemming bij hoofdelijke oproeping vraagt, geschiedt 
stemming over zaken bij handopsteking of electronisch. 

2. Voor de hoofdelijke oproeping wordt door het lot beslist bij welk nummer van de presentielijst 
de stemming een aanvang zal nemen; deze geschiedt dan naar volgorde van de presentielijst. 

3. Stemming bij hoofdelijke oproeping vindt eveneens plaats wanneer naar het oordeel van de 
voorzitter of één of meer leden de uitslag van de stemming bij handopsteking of electronisch niet 
duidelijk is. 

4. Behoudens de bepalingen van artikel 28 van de Provinciewet is ieder lid verplicht bij hoofdelijke 
oproeping zijn stem uit te brengen en zulks te doen met de woorden "voor" of "tegen" , zonder 
enige toevoeging. 

Artikel 68 

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat 
amendement en vervolgens over dat artikel, onderdeel of voorstel, waarop het betrekking heeft, 
gestemd. 

2. Indien op een amendement een sub-amendement wordt ingediend, vindt de stemming daarover 
plaats vóór de stemming over dat amendement. 

3. Indien twee of meer amendementen of sub-amendementen zijn ingediend, bepaalt de voorzitter 
de volgorde, waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest 
verstrekkende het eerst in stemming wordt gebracht. 

4. Indien een motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend, wordt daarover gesproken 
nadat alle andere geagendeerde onderwerpen zijn afgedaan. 

5. Indien twee of meer moties vreemd aan de orde van dag over hetzelfde onderwerp zijn 
ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde, waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt 
de regel dat de meest verstrekkende motie het eerst in stemming wordt gebracht. 
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Artikei 69 

1. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing herstellen 
voordat het volgende lid gestemd heeft, of ingeval van electronisch stemmen voordat de 
voorzitter de uitslag van de stemming bekend maakt. Bemerkt het lid zijn vergissing eerst later, 
dan kan hij na afloop van de stemming wel aantekening vragen dat hij zich vergist heeft; in de 
uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering. 

2. De voorzitter deelt de uitslag van elke stemming mede, met vermelding van het aantal voor en 
tegen uitgebrachte stemmen. 

Artikel 70 

Veranderingen in de volgnummers of in de aanhaling van artikelen, zomede redactieverbeteringen, 
nodig geworden omdat provinciale staten in afwijking van een voorstel hebben beslist, kunnen door 
gedeputeerde staten worden aangebracht. 

Stemming over personen 

Artikel 71 

1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een benoeming, voordracht of 
aanbeveling als bedoeld in artikel 31 van de Provinciewet moet plaatshebben, benoemt de 
voorzitter drie leden tot stemopnemers. 

2. Voorafgaande aan de stemming stelt de voorzitter vast hoeveel leden in de statenzaal aanwezig 
zijn en zich op grond van artikel 28 van de Provinciewet niet van stemmen behoeven te 
onthouden. Deze leden zijn verplicht elk één stembriefje in te leveren. 

3. Alvorens de stembriefjes te openen onderzoeken de stemopnemers of het aantal ingeleverde 
stembriefjes gelijk is aan het door de voorzitter overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid 
vastgestelde aantal leden. 

4. Wanneer er verschil is tussen het aantal ingeleverde stembriefjes en het aantal van de leden, als 
bedoeld in het tweede lid, wordt de stemming door de voorzitter ongeldig verklaard en worden 
de nog gesloten stembriefjes door de zorg van de griffier onmiddellijk vernietigd, waarna er een 
nieuwe stemming wordt gehouden. 

5. De inhoud van elk stembriefje wordt indien een of meer leden het verlangt door één van de 
stemopnemers luid voorgelezen, door een ander nagezien en door de derde stemopnemer 
opgetekend. 

Artikel 72 

Bij twijfel over het al dan niet behoorlijk ingevuld zijn van een stembriefje beslist de voorzitter na 
raadpleging van de vergadering. 

Artikel 73 

1. Er hebben zoveel stemmingen plaats als personen te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen 
zijn. 

2. De vergadering kan op voorstel van de voorzitter of ten minste vier leden beslissen, dat van het 
vorige lid wordt afgeweken. 

Artikel 74 

1. Indien niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een 
tweede vrije stemming overgegaan. 
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2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, 
heeft een derde stemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de 
meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen 
over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt over 
welke twee personen de derde stemming zal lopen. 

3. Indien bij de tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het 
lot. 

Artikel 75 

1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen, tussen wie de beslissing moet 
plaatshebben, door een van de stemopnemers op afzonderlijke, geheel gelijke briefjes 
geschreven. 

2. Deze briefjes worden, nadat zij door de andere stemopnemers zijn gecontroleerd, door een van 
hen op gelijke wijze naar binnen gevouwen, in een bus gedaan en omgeschud. 

3. Vervolgens wordt door de voorzitter één van die briefjes uit de bus genomen. Degene, v/iens 
naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. 

Artikel 76 

Door de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na af loop van de vergadering 
vernietigd. 

Stemming voor verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 77 

1. Bij de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt 
door de leden gebruik gemaakt van het daar voor in de vergaderzaal ingerichte stemhokje. 

2. Na het uitbrengen van hun stem leveren de leden hun stembiljet in bij de voorzitter. 

Paragraaf 4. Indienen van voorstellen 

Artikel 78. Amendementen 

1. leder in de vergadering aanwezig lid is bevoegd tijdens de beraadslagingen wijzigingen 
(amendementen) in en splitsing van een aan de orde zijnde voorstel of onderdeel daarvan voor te 
stellen. 

2. Zulk een wijziging (amendement) of voorstel tot splitsing moet schriftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het 
voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 

3. Een ingediend amendement of voorstel tot splitsing wordt zo spoedig mogelijk vermenigvuldigd 
en aan de leden rondgedeeld, tenzij de vergadering besluit dat met voorlezing kan worden 
volstaan. 

4. Er kan alleen beraadslaagd worden over (sub)amendementen die zijn ingediend door Statenleden, 
die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden is ook van toepassing op voorstellen tot wijziging van reeds 
ingediende amendementen (sub-amendementen). 

6. Indien een lid een door hem ingediend amendement of gedaan voorstel tot splitsing intrekt, 
maakt het niet langer onderwerp van beraadslaging uit. 

7. Indien echter een der andere leden een zodanig amendement of voorstel tot splitsing weer 
opneemt, blijft het in beraadslaging. 

Artikel 79. Motie met betrekking tot een agendapunt 

1. Een lid, dat het woord voert kan daarbij moties over het in behandeling zijnde onderwerp 
indienen. 

2. Zulks een motie moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 
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3. Een in behandeling komende motie wordt zo spoedig mogelijk vermenigvuldigd en aan de leden 
rondgedeeld, tenzij de vergadering besluit dat met voorlezing kan worden volstaan. 

4. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in behandeling 
zijnde onderwerp, tenzij de vergadering besluit haar later in behandeling te nemen. 

Artikel 80. Motie vreemd aan de orde van de dag 

1. Een lid kan een motie vreemd aan de orde van de dag indienen wanneer die is voorzien van 
handtekeningen van tenminste drie fracties. 

2. Deze motie moet bij vaststelling van de agenda mondeling worden aangekondigd en schriftelijk 
bij de voorzitter worden ingediend. 

3. Een in behandeling komende motie wordt zo spoedig mogelijk vermenigvuldigd en aan de leden 
rondgedeeld, tenzij de vergadering besluit dat met voorlezing kan worden volstaan. 

4. De motie wordt behandeld in twee termijnen. 

Voorstellen van orde 

Artikel 81 

1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen. 
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de werkzaamheden van de vergadering betreffen. 

3. Over een voorstel van orde beslissen provinciale staten terstond. 

Initiatiefvoorstellen 

Artikel 82 
1. leder lid heeft het recht voorstellen te doen, die buiten de agenda vallen. 
2. Een voorstel als bedoeld in lid 1 moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend . 
3. Van de indiening van een voorstel als hiervoor bedoeld doet de voorzitter mededeling aan 

provinciale staten. 
4. Het presidium plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de 

schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de 
agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst. 

5. De behandeling van het voorstel vindt plaats voordat alle op de agenda voorkomende 
onderwerpen of voorstellen worden behandeld, tenzij provinciale staten oordelen, dat het 
voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd 
onderwerp of voorstel wordt behandeld of eerst wordt behandeld in de opinieronde of voor 
advies naar gedeputeerde staten wordt gezonden, in welk geval provinciale staten bepalen in 
welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt. 

Paragraaf 5: Vragen en interpellaties 

Artikel 83. Mondelinge vragen 

1. Aan het begin van elke statenvergadering bestaat de mogelijkheid aan de Commissaris van de 
Koningin, het college van gedeputeerde staten of een lid van dat college mondelinge vragen te 
stellen. 

2. De voorzitter stelt de vragensteller kort in de gelegenheid om vragen te stellen. Degene tot v^e 
de vraag zich richt wordt door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om de vragen te 
beantwoorden. 

3. 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. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 stelt de voorzitter maximaal 15 
minuten beschikbaar. 
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5. Het lid dat vragen vWl stellen maakt dit uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de vergadering aan de 
voorzitter kenbaar, geeft hierbij aan op welk onderwerp de vragen betrekking hebben en - tenzij 
de vragen betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin -
welk lid of welke leden van het college van gedeputeerde staten ter beantwoording van de 
vragen voor het bijwonen van de vergadering dient of dienen te worden uitgenodigd. 

6. De voorzitter meldt bij aanvang van de vergadering dat er mondelinge vragen zijn, alsmede het 
onderwerp waarop de vragen betrekking hebben. Hij bepaalt de volgorde waarin de vragen 
worden gesteld. 

7. De vragen kunnen geen betrekking hebben op een onderwerp dat blijkens de agenda van de 
vergadering in dezelfde vergadering onderwerp van beraadslaging zal zijn. 

8. Bij gebruikmaking van dit artikel worden door de voorzitter geen interrupties toegelaten en 
kunnen geen moties worden ingediend. 

Artikel 84. Schriftelijke vragen 

1. leder lid kan aan de Commissaris van de Koningin, het college van gedeputeerde staten of een lid 
van dat college schriftelijk vragen stellen. 

2. Schriftelijke vragen moeten kort en duidelijk worden geformuleerd en bij de voorzitter worden 
ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen, tenzij tegen de vorm of inhoud daarvan 
overwegend bezwaar bestaat, zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van 
provinciale staten, de Commissaris van de Koningin en het college van gedeputeerde staten 
worden gebracht. 

3. De Commissaris van de Koningin en/of gedeputeerde staten beantwoorden de vragen zo mogelijk 
binnen dertig dagen nadat zij zijn ingekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan 
plaatsvinden, geven de Commissaris van de Koningin en/of het college van gedeputeerde staten 
de vragensteller en provinciale staten daarvan gemotiveerd bericht. 
De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de lijst van ingekomen stukken, bedoeld in 
artikel 55, aan de statenleden toegezonden. 

Artikel 85. Interpellaties 

1. Een statenlid kan provinciale staten verlof vragen om over een onderwerp dat niet vermeld staat 
op de agenda, bedoeld in artikel 46 inlichtingen aan de Commissaris van de Koningin, 
het college van gedeputeerde staten of een lid van dat college te vragen. 

2. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de 
voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste achtenveertig uur voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke 
omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen 
vragen. 

3. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
statenleden, de Commissaris van de Koningin en het college van gedeputeerde staten. Bij de 
behandeling van de ingekomen stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening van het 
verzoek wordt dit in stemming gebracht. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt 
toegestaan indien dit door tenminste 1 /4e van het aantal aanwezige statenleden wordt 
ondersteund. Bij inwilliging van het verzoek beslissen provinciale staten op welk tijdstip tijdens 

de vergadering de interpellatie zal worden gehouden. 
4. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige statenleden niet meer dan 

eenmaal, tenzij provinciale staten hen hiertoe verlof geven. 

Artikel 86. Recht van onderzoek (enquête) 

1. Provinciale staten kunnen op voorstel van een statenlid een onderzoek als bedoeld in artikel 151a 
van de Provinciewet instellen naar het door het college van gedeputeerde staten of de 
Commissaris van de Koningin gevoerde bestuur. 

2. Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van 
onderzoek alsmede een toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door 
provinciale staten worden gewijzigd. 
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3. Het onderzoek"wordt;uitgevoeF0:;3oDrè^n door provinciale staten - met inachtneming van het 
bepaalde in het achtste^'d^'^an artikel 151a van de Provinciewet - bij verordening in te stellen 
onderzoekscommissie. De commissie heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden 
van provinciale staten. 

4. Bij de samenstelling van een statencommissie zorgen provinciale staten voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de in provinciale staten vertegenwoordigde groeperingen. 

5. De bevoegdheden en werkzaamheden van een onderzoekscommissie worden niet geschorst door 
het aftreden van provinciale staten. 

6. Provinciale staten benoemen de leden van die commissies na overleg met de voorzitter van de 
fracties van de politieke partijen in provinciale staten. 

Hoofdstuk VII: Voorbereidend onderzoek 

Artikel 87. Algemeen 

1. Provinciale staten kunnen besluiten een voorstel, een nota of een plan voor onderzoek voor te 
leggen aan de opinieronde. 

2. Stukken, die tevoren in een dergelijke ronde zijn onderzocht, worden terstond in behandeling 
genomen. 

Begrotingsbehandeling 

Artikel 88 

Op voorstel van het presidium regelen provinciale staten jaarlijks de wijze waarop worden 
behandeld de begroting der provinciale inkomsten en uitgaven met de stukken welke tezamen 
daarmede aan de orde worden gesteld. 

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen 

Artikel 89. Uitleg reglement 

Ingeval van twijfel omtrent 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. 

Artikel 89. Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde van Provinciale Staten 2011. 

Artikel 90. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op onder gelijktijdige intrekking van het 
"Reglement van orde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland 2003" en de "Verordening op de statencommissies 2003" 

Vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van 24 maart 2011 

De griffier, de voorzitter 



BIJLAGE 3 

Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2011 

Artikel 1 

1. In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een 
kiesgerechtigde ingezetene van de provincie, gericht op besluitvorming door provinciale staten. 

2. Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in: 

a. een vraag over provinciaal beleid; 

b. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een 
gedraging van het provinciebestuur; 

c. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een 
besluit van het provinciebestuur; 

d. een onderwerp waarover korter dan een kalenderjaar vóór indiening van het 
burgerinitiatiefvoorstel door provinciale staten een besluit is genomen. 

e. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van provinciale staten; 

f. het verzoek om te handelen in strijd met wettelijke termijnen of aangegane 
verplichtingen van vastgesteld provinciaal beleid; 

g. een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft. 

h. een onderwerp dat primair als doel heeft het verkrijgen van subsidie. 

Artikel 2 

1. Een verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de 
besluitvormingsronde is ongeldig indien het : 

a. een onderwerp als bedoeld in artikel 1, lid 2 bevat; 

b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3. 

2. Provinciale staten kunnen besluiten een geldig burgerinitiatiefvoorstel, ingediend door een 
kiesgerechtigde ingezetene, al dan niet op de agenda van de besluitvormingsronde te plaatsen. 

3. Provinciale staten plaatsen een geldig burgerinitiatiefvoorstel, ingediend door een 
kiesgerechtigde ingezetene op de agenda van hun besluitvormingsronde indien dit verzoek, blijkens 
het gestelde in artikel 3, lid 2, sub d wordt ondersteund door tenminste een aantal kiesgerechtigde 
ingezetenen, overeenkomend met 25% van de kiesdrempel van de laatstelijk voorafgaand aan de 
datum van indiening van het voorstel gehouden verkiezingen van Provinciale Staten 

Artikel 3 

1. Het verzoek tot plaatsing van een initiatiefvoorstel op de agenda van de besluitvormingsronde 
wordt schriftelijk bij de voorzitter van provinciale staten ingediend, die dit ter voorbereiding op de 
vergadering van provinciale staten aan de orde stelt in het Presidium. 



2. Het verzoek bevat in elk geval: 

a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel; 

b. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel; 

c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van 
de verzoeker en zijn plaatsvervanger; 

d. een lijst met voornamen, achternamen, adressen , geboortedata en handtekeningen 
van de kiesgerechtigde ingezetenen die het verzoek ondersteunen. 

3. Voor het indienen van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze 
verordening opgenomen model. 

4. Voor het indienen van de ondersteuningsverklaringen wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 2 
van deze verordening opgenomen model. 

Voor de beoordeling van de vraag of de indiener van een burgerinitiatiefvoorstel een 
kiesgerechtigde ingezetene van de provincie is, is de toestand op de dag van indiening van het 
verzoek bepalend. 

Artikel 4 

1. Het Presidium doet in haar eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het 
burgerinitiatiefvoorstel op basis van dit initiatiefvoorstel een procedurevoorstel aan provinciale 
staten. 

2. Provinciale staten beslissen in de eerstvolgende vergadering over de geldigheid van het 
ingediende voorstel. 

3. Indien provinciale staten het verzoek toewijzen, dan agenderen Provinciale Staten het 
burgerinitiatiefvoorstel aan de hand van het procedurevoorstel van het presidium. 

4. De voorzitter van provinciale staten nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering(en) 
waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft 
tijdens deze vergadering(en) de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te 
lichten. 

5. PS nemen een besluit over het oorspronkelijke burgerinitiatiefvoorstel. 

6. Zo spoedig mogelijk nadat provinciale staten over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft 
genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke 
inhoud ervan in het Provinciaal Blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, de website van de 
provincie, dan wel op een andere geschikte v/ijze. 

7. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker. 

Artikel 5 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 17 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking 
van de 'verordening op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2003'. 



Provincie Fievoiand 

Bijlage 1 : Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van provinciale 
staten te plaatsen: 

Toelichting op voorstel/onderwerp: 

Naam: 

Eerste voornaam en verdere voorletters: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Handtekening: 

Plaatsvervanger: 

Naam: 

Eerste voornaam en verdere voorletters: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Handtekening: 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen 
van initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen. 

Provincie Flevoland 

Bijlage 2 : Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 



Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende 
onderwerp/voorstel op de agenda van provinciale staten te ondersteunen: 

Naam, eerste voornaam en voorletters Adres Geboortedatum Handtekening 

enz. 

Toelichting 

Boven aan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te 
worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een 
initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het 
burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde 
bewoordingen. 

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die op de datum van indiening 
kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van provinciale staten. 



BIJLAGE 4 

Verordening e-petitie Flevoland 2008 

Inhoud van deze regeling 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

1. In deze verordening wordt verstaan onder een: 

a. e-petitie: een via de elektronische weg door een ingezetene van de provincie 
Flevoland ingediend verzoek gericht aan Provinciale Staten van Flevoland; 

b. petitionaris: de indiener van de petitie 

c. contactlid: een statenlid aan wie de petitionaris gekoppeld wordt. 

d. petitieloket: de plaats waar de petitie ingediend wordt. Dit loket wordt beheerd door 
de statengriffie (epetitie@flevoland.nl) 

2. Een e-petitie: 

a. gaat over zaken die vallen binnen de jurisdictie van de provincie Flevoland 

b. mag geen reclame bevatten; 

c. mag niet tegen een persoon gericht zijn; 

d. is geen overtreding van een Nederlandse wet; 

e. mag geen beledigende, provocerende of onwelvoeglijke taal bevatten; 

f. mag geen vertrouwelijke informatie bevatten; 

g. mag geen partijpolitieke standpunten bevatten; 

h. mag geen zaken bevatten die onder de rechter zijn; 

i. heeft niet primair als doel het verkrijgen van subsidie 

3. Een e-petitie wordt ingediend door een petitionaris. Deze petitionaris: 

a. is niet anoniem; 

b. beheert de petitie binnen een door hem gestelde termijn tot het einde; 

c. is woordvoerder en contactpersoon. 

4. Het contactlid: 

a. informeert en begeleidt de petitionaris gedurende het volledige petitieproces; 

b. stelt, na afloop van de petitietermijn, een behandelvoorstel op in samenwerking met 
een medewerker van de statengriffie; 

mailto:epetitie@flevoland.nl


c. wordt bepaald op basis van het onderwerp van de petitie en op basis van roulatie; 
tussen de politieke fracties zoals vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Flevoland. 

Artikel 2: Geldigheid 

1. Een e-petitie is geldig indien het : 

a. voldoet aan het gestelde in artikel 1, lid 2 en artikel 1 lid 3 

b. ondersteund wordt door ten minste 100 ingezetenen van Flevoland 

Artikel 3: De werkv/ijze 

1. voor het opstellen van de e-petitie wordt gebruik gemaakt van het petitieloket dat vermeld staat 
op de website van de provincie en op www.petities.nl 

2. een e-petitie bevat: 

a. een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp van de petitie; 

b. een toelichting op de petitie; 

c. de achternaam, de voornamen, het adres en de geboortedatum van de petionaris; 

d. een lijst met voornamen, achternamen, adressen en geboortedata van de 
ingezetenen die de petitie ondersteunen; 

3. gelijktijdig met de binnenkomst van de e-petitie bij de statengriffie wordt een notificatie 
verstuurd naar het betreffende contactlid en de petitionaris. 

4. het contactlid neemt contact op met de petitionaris en informeert deze over het petitie-proces 

Voor de beoordeling van de vraag of de petitionaris een ingezetene van de provincie is, is de 
toestand op de dag van aanbieding van de petitie bepalend. 

Artikel 4 

1. het contactlid stelt in nauwe samenwerking met de statengriffie een behandelvoorstel op voor de 
e-petitie. 

2. een behandelvoorstel: 

a. bevat een voorstel voor de verdere behandeling van de e-petitie 

b. wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de besluitvormingsronde waarin de e-
petitie wordt aangeboden, verstuurd naar de leden van Provinciale Staten. 

3. een petitie die voldoet aan het gestelde in artikel 1 lid 2 en artikel 1 lid 3 wordt door de 
petitionaris aangeboden aan het contactlid voorafgaand aan de besluitvormingsronde waarin het 
behandelvoorstel geagendeerd is. 

4. Provinciale Staten besluit op basis van het behandelvoorstel van het contactlid over de geldigheid 
van de petitie en het verdere procesverloop. 

http://www.petities.nl


5. Provinciale Staten kan de petitionaris verzoeken om een mondelinge of schriftelijke toelichting 
op het onderwerp van de petitie 

6. de uitkomst onder 4 wordt door het contactlid terstond meegedeeld aan de petitionaris 

7. de petitionaris wordt door het contactlid op de hoogte gehouden van de voortgang met 
betrekking tot het onderwerp van de e-petitie 

8. aanvullend op het vermelde in artikel 4 lid 7 is de voortgang met betrekking tot het onderwerp 
van de e-petitie zichtbaar via het petitieloket op de website van de provincie en op www.petities.nl 

Artikel 5 

De voorzitter van provinciale staten brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het 
petitierecht in de praktijk. 

Artikel 6: Slotbepalingen 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 17 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking 
van de 'verordening op de e-petitie Flevoland 2008'. 

http://www.petities.nl


BIJUGE 5 

Verordening op het presidium van provinciale staten van Flevoland 2011 

Verordening op de taken, werkwijze en ondersteuning van het Presidium van Provinciale Staten van 
Flevoland 2011 

Artikel 1 

Deze verordening verstaat onder: 

a. provinciale staten: provinciale staten van Flevoland; 

b. college: het college van gedeputeerde staten van Flevoland; 

c. presidium: het presidium van provinciale staten van Flevoland; 

d. griffie: de griffie van provinciale staten. 

Artikel 2 

1. Het presidium bestaat uit de voorzitter van provinciale staten, de uit en door provinciale staten 
te benoemen voorzitters van panorama- en opinieronden (met een maximum van zes) en de 
plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten die tevens voorzitter van panorama- en 
opinieronde is. 

2. Het presidium wordt bijgestaan gestaan door de Statengriffier. 

3. De voorzitter van Provinciale Staten is tevens voorzitter van het presidium, hij wordt bij 
afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten. 

4. Het presidium vergadert zo vaak als nodig. 

5. De besluiten van het presidium zijn openbaar. 

6. Het presidium kan zich doen bijstaan door adviseurs. 

Artikel 3 

1. De leden van het presidium worden door Provinciale Staten benoemd voor een zittingsperiode 
van de provinciale staten. 

• 2. De leden van het presidium vertegenwoordigen in het presidium provinciale staten en 
nemen zonder last of ruggespraak deel aan de beraadslaging in en de besluitvorming van het 
presidium. 

• 3. De leden treden af zodra de zittingsperiode van de provinciale staten verstreken is, als 
zij ophouden lid van de provinciale staten te zijn of niet langer voorzitter zijn van 
panorama- en opinieronden. 

• 4. Het lidmaatschap van het presidium eindigt voorts op eigen verzoek of door ontslag. 
• 5. Wie ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid wordt benoemd, treedt 

af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij is gekomen. 

Artikel 5 

Het presidium heeft tot taak: 



• 1. de advisering over de werkv/ijze van provinciale staten en de panorama-, opinie- en 
besluitvormingsronden, waaronder de begrotingsbehandeling, de spreektijdenregeling ,de 
vergadertijden en het aantal vergaderuren; 

• 2. de voorbereiding en opstelling van de concept agenda's voor de panorama-, opinie en 
besluitvormingsronden van provinciale staten; 

• 3. de gecoördineerde voorbereiding van de panorama-, opinie- en besluitvormingsronden; 
• 4. de advisering over en de bewaking van de voortgang van de bestuurlijke procedures; 
• 5. het doen van voorstellen omtrent de afdoening of wijze van behandeling van de 

ingekomen stukken, discussie- en bespreekpunten alsmede over beleidsinitiatieven vanuit 
provinciale staten; 

• 6. het doen van voorstellen omtrent de organisatie van de griffie; 
• 7. het schorsen of verlenen van strafontslag aan het personeel van de statengriffie; 
• 8. het vaststellen van de door de statengriffier in overleg met de betrokkenen opgestelde 

functiebeschrijvingen voor het personeel van de statengriffie; 
• 9. het doen van voorstellen met betrekking tot de raming en het beheer van de financiële 

middelen van provinciale staten als bestuursorgaan; 
• 10. het uitoefenen van toezicht op het functioneren van de griffie. 

Artikel 6 

De vergaderingen van het presidium worden voorbereid door de voorzitter en de statengriffier. 

Artikel 7 

Alle van het presidium uitgaande stukken worden door de voorzitter en statengriffier getekend. 

Artikel 8 

• 1. De statengriffier is verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbescheiden van het 
presidium. 

• 2. Het beheer van de bescheiden vindt plaats met in achtneming van de bij of krachtens de 
Archiefwet 1995 geldende bepalingen. 

Artikel 9 

• 1. De voorzitter bepaalt in overleg met de statengriffier dag, uur en plaats van de 
vergadering van het presidium. 

• 2. De uitnodigingen voor de vergadering worden, behoudens in gevallen van spoed, 
tenminste drie werkdagen van tevoren aan de leden van het presidium toegezonden. Zij 
vermelden zoveel mogelijk de te behandelen agendapunten. 

• 3. Het presidium kan steeds over andere niet op de agenda vermelde zaken beraadslagen en 
besluiten. 

• 4. Het presidium kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of via andere communicatiemiddelen hun 
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de griffier een rapport opgemaakt, dat na medeondertekening door de 
voorzitter bij het verslag wordt gevoegd. 

• 5. Het presidium is voor zijn handelingen en zijn beleid verantwoording schuldig aan 
provinciale staten en geeft hen alle verlangde inlichtingen. 

Artikel 10 

ln gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het presidium. 



Atikel 11 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 17 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking 
van de 'verordening op het presidium van provinciale staten van Flevoland 2003'. 

Artikel 13 

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op het presidium' 



BIJUGE 6 

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 

Inhoud van deze regeling 

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand 

Artikel 1 

1 .a. Een Statenlid wendt zich tot de griffier of de behandelend ambtenaar met een verzoek om: 

i. feitelijke informatie van geringe omvang met betrekking tot een voor de panorama- , 
opinie- of besluitvormingsronde geagendeerd stuk; 

i i . inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn; 

b. Een statenlid wendt zich tot de griffier met alle verzoeken om bijstand anders dan in artikel 1, 
lid la, i en ii vermeld. 

2. De ambtenaar stelt het afdelingshoofd en de giffier in kennis van het contact als bedoeld onder 
het eerste lid, i en i i . 

3. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het 
eerste lid, i en i i , stelt hij de griffier en secretaris of de door deze daartoe aangewezen ambtenaar 
daarvan in kennis. De secretaris of de door deze daartoe aangewezen ambtenaar beslist, na overleg 
met de griffier. 

4. De bijstand, bedoeld in lid 1b, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. 
Indien de gevraagde bijstand vanwege de vereiste specifieke expertise niet door de griffier of een 
medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of 
meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. 

Artikel 2 

1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij: 

a. het Statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de 
werkzaamheden van de provinciale staten; 

b. dit het belang van de provincie kan schaden; 

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

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 3 

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de 
griffier of het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan de Commissaris van de Koningin. De 
Commissaris van de Koningin beslist, gehoord het Presidium, zo spoedig mogelijk over het verzoek. 



Artikei 4 

1. Indien een Statenlid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij 
hiervan mededeling aan de griffier. 

2. indien overleg van de griffier met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen 
bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de Commissaris van de Koningin. De Commissaris 
van de Koningin beslist, gehoord het Presidium, zo spoedig mogelijk over de zaak. 

Artikel 5 

1. Een ambtenaar is jegens zijn afdelingshoofd en/of de secretaris niet gehouden tot geheimhouding 
van verzoeken om ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, 3e lid en de door hem gegeven 
adviezen. 

2. Indien een ambtenaar aan een Statenlid ambtelijke bijstand als bedoeld in het eerste lid heeft 
verleend informeert hij via zijn afdelingshoofd het college van gedeputeerde staten over de 
verstrekte adviezen. 

Paragraaf 2: Fractieondersteuning 

Artikel 6 

1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 6 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van provinciale staten van Flevoland, ontvangen jaarlijks een algemene 
financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. 

2. Fracties besteden de financiële bijdrage als bedoeld in lid 1 om hun volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende rol te versterken. 

3. De fracties zijn vrij in het besteden van de bijdrage onder 1 onder voorwaarde dat ten allen tijde 
de relatie aangetoond kan worden tussen het besteedde bedrag en het werk van de fractie. 

4.De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van: 

a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; 

b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of 
natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) 
geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie; 

c. giften; 

d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge 
het rechtspositiebesluit staten- en commissieleden toekomen; 

Artikel 7 

1. De fractievergoeding zoals omschreven in artikel 6 van deze verordening bestaat uit een vast 
deel voor elke fractie van € 14.690,- per jaar (2010) en een bedrag per fractielid van € 2918,- per 
jaar (2010). 



2. De besteding van de fractievergoeding wordt niet gekoppeld aan één begrotingsjaar en kan 
verspreid over de gehele zittingsperiode van Provinciale Staten worden aangewend. 

Afrekening 

Artikel 8 

1. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 april leggen de fracties door tussenkomst van het Presidium schriftelijk 
verantwoording af aan Provinciale Staten over de besteding van de fractievergoedingen als bedoeld 
in artikel 6 in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De verantwoordingen volgen het 
kalenderjaar. In het jaar van de verkiezingen is er sprake van een gebroken boekjaar. De 
verantwoording bestaat uit het volledig ingevuld verantwoordingsdocument fractievergoedingen en 
onderbouwing van gemaakte kosten (gespecificeerd met o.a. bonnen en kwitanties). 

2. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in de afrekening als 
bedoeld in lid 1. 

3. Het is niet toegestaan in enig jaar ten laste van een volgend begrotingsjaar werkzaamheden van 
de fractie te financieren. 

4. De administratieve controle van de jaarlijkse verantwoording vindt plaats door de griffier of diens 
plaatsvervanger. 

5. De rekenkundige- en rechtmatigheidcontrole van de vierjaarlijkse verantwoording vindt aan het 
eind van elke statenperiode plaats door de accountant. De accountant brengt advies uit aan 
Provinciale Staten. 

6. De jaarlijkse verantwoordingsdocument fractievergoeding en de resultaten van de vierjaarlijkse 
verantwoording worden openbaar gemaakt via publicatie op de website van Provinciale Staten. 

Ontstaan van nieuwe fracties/wijziging zetelaantal/opheffing fracties 

Artikel 9 

1. Vindt in een fractie een splitsing plaats die leidt tot de vorming van één of meer nieuwe fracties, 
dan worden de financiële tegemoetkomingen , genoemd in de artikelen 6 en 8 van de bij de 
splitsing betrokken fracties vastgesteld op de bedragen die worden gevonden door de 
tegemoetkoming, welke aan de ongesplitste fractie zou toekomen, te verdelen naar evenredigheid 
van de aantallen bij de splitsing betrokken leden. 

2. Ontstaat een nieuwe fractie door samenvoeging, dan kan de tegemoetkoming van de nieuw 
gevormde fractie niet groter zijn dat de tegemoetkoming die toekomt aan een fractie van gelijke 
grootte, als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van provinciale staten van Flevoland. 

3. Indien op de financiële vergoedingen reeds voorschotten zijn verstrekt vindt verrekening van die 
voorschotten plaats op de wijze als omschreven in het eerste en tweede lid. 

4. Teneinde voldoening aan verplichtingen die tegenover de medewerkers van de oorspronkelijke 
fractie bestaan, mogelijk te maken kan het Presidium, in afwijking van het eerste en tweede lid, 
een tijdelijke voorziening treffen. 

5. Een opgebouwde reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde 
naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van Provinciale Staten als opvolger 
daarvan kan worden beschouwd. 



6. Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar 
evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden. 

7. Indien tijdens of na een zittingsperiode een fractie wordt opgeheven dient de opgebouwde 
reserve binnen drie maanden aan de Provincie te worden teruggestort. 

Artikel 10 

1. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage: 

a. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand 
waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen leden van provinciale staten 
plaatsvindt. 

b. bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste 
vergadering van de nieuw gekozen leden van provinciale staten plaatsvindt. 

Jaarlijkse indexering 

Artikel 11 

De bedragen genoemd in artikel 7 worden jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2011 
door het Presidium geïndexeerd overeenkomstig de daartoe in de provincie gebruikelijke wijze. 

Bevoorschotting 

Artikel 12 

1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, alleen na ontvangst van de verantwoording over het 
voorgaande jaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt. 

2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot in de eerste maand na de 
maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen leden van provinciale staten plaatsvindt 
verstrekt voor de overige maanden van dat jaar. 

Paragraaf 3: Slotbepaling 

Artikel 13 

De 'Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011' is van kracht met ingang 
van 17 maart 2011, onder gelijktijdige intrekking van de 'verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2003'. 


