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Onderwerp 
Vaststelling Reglement van Orde van Provinciale Staten 2012 onder gelijktijdige 
intrekking van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2011 
 
 

1. Beslispunten 
vast te stellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van Provinciale Staten van Flevoland 2012 onder gelijktijdige 
intrekking van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2011 
 

2. Inleiding 
In de praktijk is gebleken dat het Reglement van Orde van Provinciale Staten 
2011 (hierna:RvO) op een aantal punten onvoldoende houvast biedt. Het Pre-
sidium heeft het RvO geëvalueerd en stelt u bij deze voor een nieuw RvO vast 
te stellen waarin ten opzichte van RvO 2011 een aantal aanpassingen is aan-
gebracht.  
De aanpassingen zijn zowel beleidsmatig als technisch van aard. De belang-
rijkste aanpassingen worden hierna kort toegelicht. 
 

3. Beoogd effect 
Actueel  Reglement van Orde waarin de  ervaringen die zijn opgedaan met de 
huidige vergadersystematiek zijn verwerkt. 
 

4. Argumenten 
De huidige vergaderstructuur vraagt om een aangepast RvO 
Behoefte aan vaststelling van een nieuw RvO is aanwezig omdat het huidige 
RvO niet meer helemaal aansluit op de huidige vergadersystematiek. Toelich-
ting op enkele wijzigingen die in het nieuwe RvO 2012 zijn verwerkt: 

 
a.Spreekrecht in de panoramaronde is gewenst 
Spreekrecht voor burgers tijdens een Panoramaronde ontbreekt. Er is mo-
menteel gekozen voor insprekers tijdens de Opinieronde (artikel 35 
RvO).Voorgesteld wordt om het spreekrecht mogelijk te maken in de Pano-
ramarondes naast de Opinierondes. De Panoramarondes zijn namelijk be-
doeld voor informatievoorziening aan de leden van PS. Insprekers passen juist 
goed in die fase van de besluitvorming. PS horen op die wijze van verschil-
lende zijde informatie over een onderwerp die zij kunnen betrekken bij hun 
verdere meningsvorming. Artikel 35 spreekrecht burgers wordt bij de Opinie-
ronde opengehouden, namelijk wanneer er geen Panoramaronde over een 
onderwerp wordt gehouden, en daarnaast komt een nieuw artikel 24a voor de 
panoramarondes. 
 
b.Heroverwegen van een besluit door het opnieuw indienen van een motie 
die in stemming is gebracht en is afgewezen is ongewenst 
Het opnieuw indienen van een motie door een fractie na een genomen besluit 
door Provinciale Staten over de ingediende motie is bestaande praktijk. Dat 
moet mogelijk blijven zolang de strekking van het dictum van de motie wij-
zigt. Een identieke motie opnieuw indienen, ook met een andere onderteke-
ning, is echter niet de bedoeling. Een dergelijke heroverweging van dat eer-
der genomen besluit is niet gewenst omdat het in strijd is met de bedoeling 
van de inzet van het instrument  van de motie. Het RvO sluit deze mogelijk-
heid nu niet uit. In een tweetal situaties, die niet helemaal vergelijkbaar wa-
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ren, hebben de staten dat toch toegepast. Voorgesteld wordt deze praktijk een halt toe te roe-
pen door een nieuw lid 5 aan artikel 80 toe te voegen. 
 
c.De stemverhouding in een panorama – en opinieronde verdient verduidelijking 
In de praktijk worden wel degelijk zo nu en dan (procedure)besluiten genomen in de panorama-
ronde en opinieronde. Met name nemen de rondes besluiten over de wijze van afhandeling van 
fractievoorstellen. In een Opinieronde bijvoorbeeld werd een verzoek om agendering van een 
onderwerp(cultuur) gedaan. Er bestond onduidelijkheid over de ‘stemverhoudingen’ binnen een 
ronde, als het gaat om dit soort van beslissingen. Is bijvoorbeeld de meerderheid van de aanwe-
zige fracties bepalend, speelt de grootte van de fracties een rol, moet in geval van een zwaar-
wegende minderheid het presidium geconsulteerd worden etc. Hierover is momenteel niets ge-
regeld. Indien in de panorama- of opinieronde  een stemming nodig blijkt om een besluit te ne-
men, geldt bij de telling van de stemmen het principe dat elke fractie aan de ronde één stem 
heeft. Voorgesteld wordt hierover een nieuw laatste lid aan artikel 28 en 38 toe te voegen. 
 
d.Stemverklaring in geval van unaniem akkoord gaan met behandeling op dezelfde statendag. 
De regel is momenteel (artikel 37 RvO, lid 7)dat statenvoorstellen die worden voorgelegd in de 
Opinieronde in geval van unaniem akkoord door alle aanwezige fracties verder kunnen voor 
agendering en besluitvorming op dezelfde dag. In alle andere gevallen volgt behandeling op een 
latere statendag. Fracties willen nog wel een stemverklaring kunnen afleggen in geval van ak-
koord gaan met de unanimiteitsregel. Dat wordt alsnog in artikel 38 lid 7 geregeld. Artikel 63 
meldt overigens wel na beraadslagingen en voor de stemming de mogelijkheid van een stemver-
klaring. Maar bij hamerstukken is er geen sprake van beraadslaging, dus is het expliciteren van 
deze mogelijkheid wel zo duidelijk. 
 
e.Regelen van deelname aan de beraadslagingen door anderen. 
Er zijn situaties in de panorama- en opinierondes voorgekomen dat de rondegriffier of een ande-
re ambtenaar wordt betrokken bij de beraadslaging. Hierin is momenteel alleen voorzien in de 
besluitvormingsronde (artikel 51) en in de opinierondes (artikel 32 lid 6). Voorgesteld wordt zo-
wel bij de panorama- als de  opinierondes de deelnemers aan de ronde te laten beslissen dat 
anderen kunnen deelnemen aan de beraadslagingen. (zie artikel 24 lid 5 en artikel 33 lid 9) 
 
f.Steun voor indiening moties vreemd aan de orde van de dag 
Het voorschrift in artikel 80 lid 1, dat indiening van een motie vreemd aan de orde van de dag 
alleen mogelijk is, als die indiening wordt ondersteund door drie fracties, leidt in de praktijk tot 
ongewenste beelden bij de buitenwacht. Leg maar eens uit, dat een fractie wel de indiening 
steunt, maar de motie inhoudelijk afwijst. Dit vereiste is derhalve uit artikel 80 lid 1 geschrapt. 
Voortaan is geen drempelsteun meer nodig om een motie vreemd aan de orde in te dienen. (zie 
artikel 81 lid 1) Het is een democratisch recht van alle leden van provinciale staten om een uit-
spraak van de staten over een bepaald onderwerp te vragen. 
De tijdsduur die gemoeid is met de behandeling van dit soort moties kan een argument zijn, om 
de drempel juist hoger te maken. Dit zouden we echter niet in het RvO willen regelen, maar 
aan de voorzitter de taak meegeven om de toelichting door de indiener kort en bondig te hou-
den. 
 
g. Een aantal kleinere en andere zaken zoals: 
- Er ontbreken kopjes bij artikelen, er staan schrijffouten in , er is vernummerd etc. 
- Toevoegen artikel 1: begripsomschrijving voor burgerlid (onder e) 
- Artikel 29 verslaglegging is toegevoegd 
- De stemmingen in artikel 50 lid 3 wordt daartoe nader gepreciseerd. 
- Een nieuw artikel 56 lid 2 voor passende maatregel ingeval van ingekomen stukken die on-

begrijpelijk en/of beledigend zijn. 
- Vragenhalfuurtje is vervat in artikel 84 mondelinge vragen; nieuw lid 2 toegevoegd 
- Artikel 90, een vergelijkbaar artikel voor jaarrekening en jaarverslag. 
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5. Kanttekeningen 

Nvt 
 

6. Vervolgproces 
 
 

7. Advies uit de Opinieronde 
In verband met de behandeling van het statenvoorstel Reglement van Orde 2012 in de besluitvor-
mingsronde op 5 september 2012 en de discussie in de Opinieronde op 11 juli jongstleden heeft het 
Presidium het statenvoorstel en het Reglement van Orde 2012 hierop aangepast. Een toelichting op 
de belangrijkste discussiepunten. 
 
1.Stemverhouding in panorama- en opinieronde verduidelijken. 
Meerdere partijen wezen op het uiteenlopen van de tekst in het nieuwe laatste lid van artikel 28 en 
38 en de toelichting op pagina 2. onder c. Dat is een terechte constatering. Voorgesteld wordt de 
tekst in de artikelen 28 en 38 te handhaven. De toelichting wordt wel gewijzigd in die zin dat de 
woordvoerder van iedere fractie maximaal één stem kan uitbrengen in plaats van dat elke deelne-
mer aan de ronde één stem heeft. 
Het principe van gewogen stemming in de rondes wordt landelijk zoals in de brief van BZK van 2009 
staat aangegeven niet toegestaan. Het voorstel om elk in de ronde aanwezig lid een stem te geven 
wordt niet overgenomen. 
In april 2008 werd het onderwerp gewogen stemmen in raadscommissies actueel. In antwoord op 
Kamervragen schrijft de staatssecretaris van BZK dat het werken met gewogen stemmen in raads-
commissies in strijd is met de Gemeentewet en volgens hen in strijd is met de hoofdregel in het 
Nederlandse staatsrecht ‘one person, one vote’. Naar analogie kunnen we hetzelfde stellen voor de 
Flevolandse statenrondes. Bij statenrondes geldt volgens de staatssecretaris hetzelfde als in de 
staten: elk lid heeft één stem. Elk statenlid heeft immers een individueel mandaat en vertegen-
woordigt formeel gezien geen fractie. Gewogen stemmingen zouden volgens de staatssecretaris 
slechts mogelijk zijn indien dat door de wetgever uitdrukkelijk zou zijn geregeld. Dat is niet het 
geval. Naar haar oordeel kan een commissielid daardoor niet stemmen namens afwezige leden van 
zijn fractie.  
 
De staatssecretaris verzocht gemeenten/provincies die een dergelijk systeem hanteren hun veror-
dening of reglement aan te passen. In een ronde zijn niet alle statenleden aanwezig. In de praktijk 
blijkt dat, om te beoordelen of een voorstel in de ronde gesteund wordt, het advies van de fractie 
door de voorzitter wordt ‘omgerekend’ naar statenzetels. Dit omdat anders de stem van rondeleden 
van kleine fracties te zwaar zou wegen en de stem van leden van grote fracties te licht. Dit is niet 
toegestaan. Alleen in de staten kunnen besluiten worden genomen. Dan wordt duidelijk hoe de 
stemverhoudingen echt liggen. Een statenlid stemt immers zonder last (Provinciewet artikel 27). 
 
2. Aanvulling op artikel 5a over ‘los zingende’ burgerleden overnemen. 
Enkele partijen willen op genoemd artikel een aanvulling. Het presidium neemt de volgend tekst 
over in artikel 5a lid 1, nieuwe tweede zin: “Op voordracht van de fractie benoemen Provinciale 
Staten een burgerlid. Provinciale Staten kunnen op voordracht van de fractie een burgerlid ont-
slaan.” 
 
3. Een amendement over het maximum aantal burgerleden per fractie wordt overgelaten aan de 
staten. 
 
4.De tekst in artikel 38 lid 7 aanpassen 
Het voorstel om de tekst ‘Na het sluiten….statendag’ te verplaatsen naar de besluitvormende ver-
gadering wordt niet overgenomen. Deze tekst staat inderdaad ook in artikel 63 maar is hier bedoeld 
ter verduidelijking van de werkwijze in de rondes. 
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5. In artikel 70 bij stemmingen over personen afzien van een stemverklaring. 
Het presidium neemt de suggestie van lid 5 van artikel 70 te laten vervallen over. Een stemming 
over personen vindt besloten plaats. De overige leden van artikel 70 en artikel 71 voorzien in een 
afdoende procedure.  
 
6. Het presidium verzet zich niet tegen een voorstel om de termijn voor mondelinge vragen(artikel 
84, lid 6) van 24 uur naar 4 uur te verkorten. Zij wijst er op dat hierdoor de kans groter wordt dat 
de staten een procedureel antwoord zullen krijgen. Zij wacht een amendement af. 
De suggestie de 2 termijnen voor de mondelinge vragen aan te vullen met een slotopmerking door 
zowel de vragensteller als door het college van Gedeputeerde Staten wordt overgelaten aan de 
staten. 
 
7. De herziene tekst voor de motie (artikel 81)vreemd aan de orde van de dag blijft ongewijzigd. 
Het presidium ziet artikel 55 lid 2 als een corrigerend mechanisme dat richting fracties voorzichtig 
dient te worden gebruikt. Partijen kunnen elkaar verder blijven aanspreken op de wijze waarop van 
het instrument van moties vreemd aan de orde van de dag gebruik wordt gemaakt. 
 
8. Het presidium neemt de suggestie om de toelichtende term ‘(ne bis in idem beginsel)’ in artikel 
80 te verwijderen om verdere misverstanden uit te sluiten over.  
 
 
 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland 
 
 
 
Bijlage: Reglement van Orde, HB # 1347725 
 

Dit reglement treedt in werking op 5 september 2012 onder gelijktijdige intrekking van het 
“Reglement van orde Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten van Flevoland 2011” 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van provinciale staten van 5 september 2012 
 
 

De griffier, De voorzitter, 

I. M. Rozema L. Verbeek 
 
 


