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Reglement van Orde Provinciale Staten 2015  

 

1. Beslispunten 

 

1. Vast te stellen het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 

2. In te trekken: 

a) het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2013 

b) de verordening op de Statencommissies 2013 Provincie Flevoland  

c) de verordening op het presidium van Provinciale Staten van Flevoland 

2011 

d) het Reglement van Orde voor de commissie Planning en Control van de 

Provincie Flevoland 2013  

e) de verordening op de e-petitie Flevoland 2011 

f) de verordening op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2011 

3. De volgende verordeningen te actualiseren na het zomerreces: 

a) de Financiële Verordening provincie Flevoland 2013; 

b) de Controleverordening provincie Flevoland 2012; 

c) de Verordening Onderzoekscommissie Provinciale Staten van Flevoland ; 

d) de verordening werkgeverscommissie Statengriffier, alsmede het man-

daat besluit Statengriffier en de ambtsinstructie Statengriffier; 

4. De volgende verordeningen, tezamen met het college en de accountant te 

actualiseren na het zomerreces: 

a) de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2013; 

b) de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 

2008; 

5. Het college en de griffie te verzoeken de Gedragscode integriteit bestuur-

ders provincie Flevoland 2013 te actualiseren met behulp van de nieuwe 

model gedragscode integriteit politieke ambtsdragers; 

6. Het college te verzoeken tezamen met de griffie te bezien in hoeverre de 

verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de provin-

cie Flevoland 2004 actualisatie behoeft;  

7. Tot de actualisatie van de verordeningen genoemd onder beslispunt 3 t/m 6 

gereed is, naar de bestaande verordeningen te linken. 

 

 

2. Eerdere behandeling 

Het huidige ‘Reglement van Orde van Provinciale Staten 2013’ en ‘de verordening 

op de Statencommissies 2013 Provincie Flevoland’ zijn vastgesteld in de staten-

vergadering van 18 december 2013. Aanleiding was de wijziging van de vergader-

structuur. 

 

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Artikel 16 Provinciewet bepaalt dat Provinciale Staten een Reglement van Orde 

voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. 

Artikel 80 Provinciewet bepaalt dat, indien de Staten commissies instellen, zij 

daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze regelen. 

Artikel 143 lid 1 PW bepaalt dat Provinciale verordeningen door Provinciale 

Staten worden vastgesteld.  
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Met het Reglement van Orde wordt beoogd: 

- de bevindingen uit de evaluaties (vergaderstructuur en Statencommissies) te verwerken;  

- taken en verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen; 

- te dereguleren waar het kan, zodat de ‘Flevolandse stijl’ van vergaderen en  onderlinge om-

gangsvormen ook weerspiegeld worden in het reglement. 

 

 

4. Verdere behandeling PS 

Het huidige voorstel betreft de samenvoeging van een aantal verordeningen. Daarnaast leeft de 

ambitie om de verordeningen zoals genoemd in de beslispunten 3 tot en met 6 te actualiseren in de 

periode na het zomerreces. 

 

 

5. Toelichting op voorstel 

In de opzet voor het nieuwe Reglement van Orde is in hoge mate gedereguleerd:  

- De reglementen voor de Statencommissie en Staten zijn samengevoegd;  

- de volgorde van artikelen is gerelateerd aan de gebruikelijke structuur van vergaderen, waar-

door het gemakkelijker wordt artikelen tijdens de vergadering op te zoeken; 

- waar nodig is het reglement herschreven, indien bijvoorbeeld artikelen voor meerdere inter-

pretatie vatbaar zijn; 

- voor het gebruiksgemak is een inhoudsopgave toegevoegd, waarin digitale verwijzingen (hyper-

links) worden opgenomen;  

- voor verder gebruiksgemak kunnen in de navolgende wijzigingen de overige verordeningen van 

de Staten als hoofdstukken aan dit reglement worden toegevoegd (tot die tijd wordt gewerkt 

met  hyperlinks naar de bestaande verordeningen op de website). 

 

6. Toelichting per beslispunt 

Beslispunt 1 

Vast te stellen het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015  

Provinciale Staten kunnen op grond van artikel 127 Grondwet juncto artikel 143 Provinciewet veror-

deningen vaststellen. In artikel 16 Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten een Reglement 

van Orde vaststellen voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden. Deze verordeningen kun-

nen -zoals professor Elzinga schrijft in zijn Handboek Nederlands gemeenterecht-  algemeen verbin-

dende voorschriften bevatten, maar ook interne regelingen (zoals organisatieverordeningen). Het 

Reglement van Orde is dus feitelijk te beschouwen als een verordening (zie ook artikel 1 van de 

verordening: de intitulé).  

 

Beslispunt 2a 

In te trekken het Reglement van Orde Provinciale Staten 2013 

Deze verordening is op hoofdlijnen verwerkt in het voorliggende Reglement van Orde (de beide 

verordeningen zijn samengevoegd). 

 

Beslispunt 2b 

In te trekken de verordening op de Statencommissies 2013 Provincie Flevoland  

Deze verordening is op hoofdlijnen verwerkt in het voorliggende Reglement van Orde (de beide 

verordeningen zijn samengevoegd). 

 

Beslispunt 2c 

In te trekken de verordening op het presidium van Provinciale Staten van Flevoland 2011 

Deze verordening is doorvertaald in het voorliggende Reglement van Orde, door taken aan het 

seniorenconvent, de Statencommissies, de agendacommissie, de voorzitter van uw Staten en de 

griffier toe te delen. Een deel dient nog te landen in de verordening werkgeverscommissie Staten-

griffier en uitvoeringsbesluiten (mandaat en ambtsinstructie Statengriffier). 
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Beslispunt 2d 

In te trekken het Reglement van Orde voor de commissie Planning en Control van de Provincie 

Flevoland 2013  

In het voorstel wordt gewerkt zonder commissie Planning &Control. Aan deze rol wordt invulling 

gegeven door enerzijds de Statencommissie Bestuur en anderzijds de vormvrije beeldvorming en 

statenacademie (informatieve gesprekken met ambtenaren ten aanzien van de P&C cyclus, gesprek-

ken met de rekenkamer of de accountant dan wel een leergang/masterclass ‘jaarstukken lezen’). 

 

Beslispunt 2e 

In te trekken de verordening op de e-petitie Flevoland 2011 

Deze verordening is in de artikelen 21 en 30 verwerkt in het voorliggende Reglement van Orde. 

 

Beslispunt 2f 

In te trekken de verordening op het burgerinitiatiefvoorstel Flevoland 2011 

Deze verordening is in de artikelen 21 en 29 verwerkt in het voorliggende Reglement van Orde. 

 

Beslispunt 3 a t/m d 

De volgende verordeningen te actualiseren in de periode na het zomerreces: 

a) de Financiële Verordening provincie Flevoland 2013; 

b) de Controleverordening provincie Flevoland 2012; 

c) de verordening op de onderzoekscommissie Provinciale Staten van Flevoland; 

d) de verordening werkgeverscommissie Statengriffier, alsmede het mandaatbesluit Statengriffier 

en de ambtsinstructie Statengriffier; 

Dit voorstel spreekt verder voor zich. 

 

Beslispunt 4 a en b 

De volgende verordeningen, tezamen met het college en de accountant te actualiseren in de perio-

de na het zomerreces: 

a) de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2013; 

In de jaarlijkse rapportage van bevindingen van de accountant op de door de fracties aangele-

verde verantwoording fractievergoedingen zijn diverse aanbevelingen gedaan ten aanzien van 

deze verordening. Voorgesteld wordt de verordening, tezamen met de accountant, te actuali-

seren. 

b) de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2008; 

Deze verordening is van toepassing op zowel gedeputeerden als staten- en commissieleden. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken heeft diverse circulaires over de gewijzigde rechtspositie 

doen uitgaan. Het voorstel is deze verordening, tezamen met de ambtelijke organisatie, te ac-

tualiseren. 

 

Het voorstel is deze verordeningen gezamenlijk te actualiseren. Deze combinatie biedt tevens de 

mogelijkheid om actuele onderwerpen die verband houden met de rechtspositie mee te nemen. Te 

denken valt  aan de gedragscodes integriteit, het declaratieregister, de melding van giften, neven-

functies etc.  

 

Beslispunt 5  

Het college en de griffie te verzoeken de Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 

2013 te actualiseren met behulp van de nieuwe modelgedragscode integriteit politieke ambtsdra-

gers 

Landelijk hebben de koepelorganisaties waaronder het IPO en het ministerie van BZK nieuwe mo-

delgedragscodes opgesteld. De codes zijn gesplitst in een model voor het college en één voor de 

volksvertegenwoordiging. Inmiddels hebben college en griffie nadere afspraken gemaakt om te 

komen tot een actualisatie. 
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Beslispunt 6 

Het college te verzoeken tezamen met de griffie te bezien in hoeverre ‘de verordening doelmatig-

heid en doeltreffendheid van de provincie Flevoland 2004 ’ actualisatie behoeft;  

Deze verordening ziet op de zogenaamde artikel 217a onderzoeken uit de Provinciewet. Dit artikel 

bepaalt dat gedeputeerde staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltref-

fendheid van het door hen gevoerde bestuur. Provinciale Staten stellen bij verordening regels 

hierover. De bepaling uit de Provinciewet houdt mede verband met de actieve informatieplicht van 

het college. Wellicht zijn er mogelijkheden om de verordening en het Handvest actieve informatie-

plicht op enige wijze met elkaar te verbinden. 

 

Beslispunt 7 

Tot de actualisatie van de verordeningen genoemd onder beslispunt 3 t/m 6 gereed is, naar de 

bestaande verordeningen te linken. 

Dit is voor de overgangsfase een praktische en werkbare invulling. 

 

 

7. Beoogd effect 

Het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 2015 bepaalt de vergaderorde voor de komende 

bestuursperiode. Een bestuursperiode waarin u, blijkens de evaluaties van de vergaderstructuur en 

van de Statencommissies, meer ruimte wilt voor oordeelsvorming en debat. Ook is duidelijk dat u de 

beeldvorming anders vorm wilt geven. 

Uw voorzitter en griffier hebben geprobeerd de ingediende wensen, de uitkomsten van de evalua-

ties en de ideeën uit het Overdrachtsdocument voor zover ze  bij u weerklank hebben gevonden, zo 

samenhangend mogelijk in het Reglement van Orde te verwerken. Hierbij is, voor zover bekend, 

zoveel mogelijk aangesloten bij de opvattingen van de meerderheid. Het is aan uw Staten het 

reglement vast te stellen en hierbij eventueel te amenderen. 

 

 

Belangrijke keuzes: 

 

Beeldvorming: andere opzet 

Uit de evaluatie van de vergaderstructuur en de evaluaties die de Statencommissies over het eigen 

functioneren hebben gehouden, is duidelijk geworden dat de opzet van de beeldvorming niet naar 

wens is. Verder ervaart de commissie onvoldoende ruimte voor onderling debat (oordeelsvorming). 

Tegelijkertijd is veel waardering voor een aantal nieuwe werkvormen die in de voorgaande staten-

periode zijn toegepast bij o.a. nieuwe natuur. In het voorliggende reglement is de beeldvorming uit 

de commissievergadering gehaald.  

 

De aparte beeldvorming (voor de commissies, of indien nodig in week 3/4) kan benut worden voor: 

- Vormvrije beeldvorming (presentaties, werkbezoeken, tafeltjessessies, spreekuur, hoorzittin-

gen, ronde tafelgesprekken , uitnodigen van deskundigen, ‘tegendenkers’, belanghebbenden); 

- De statenacademie (kennisverdieping werk als statenlid, masterclasses, meekijken bij de 

aanpak van gemeenten en andere provincies, vertaling in een digitale leeromgeving enz.). 

 

Statencommissies 

Rekening houdend met onder meer de beschikbaarheid van portefeuillehouders is op basis van de 

portefeuilleverdeling een thematische indeling in vier commissies gemaakt (zie statenvoorstel 

‘Instelling Statencommissies en benoemingen statenleden en burgerleden’ (Edocs 1726539), dat 

ruimte biedt voor een zekere mate van parallel vergaderen (zie hierna). 
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Vergaderdagen 

Uitgaande van het principe ‘woensdag Statendag’, zijn vier Statencommissies verdeeld over de 

weken, waarbij steeds in de vierde dan wel vijfde week een Statenvergadering de cyclus afsluit. 

Afwegingen die hierbij een rol speelden zijn:  

- de mogelijkheid om al dan niet parallel te vergaderen, rekening houdend met de beschikbaar-

heid van portefeuillehouders en de mogelijkheden voor kleine fracties om vertegenwoordigd te 

zijn; 

- de mogelijkheid voor commissies om te vergaderen in de middag dan wel de avond, rekening 

houdend met de mogelijkheden voor burgers om aanwezig te zijn (o.m. voor inspreken);  

 

Flexibiliteit in agendering versus zekerheid over agenda 

De commissies hebben aangegeven het onwenselijk te vinden dat een Statenvoorstel dat reeds is 

geagendeerd in de Statenvergadering, niet door het college kan worden teruggetrokken dan wel 

geamendeerd. Dit houdt verband met het uitgangspunt van het tijdig bekend stellen van de agenda 

van de Staten, zoals verankerd in de Provinciewet. Er is een mogelijkheid dit ongewenste fenomeen 

op te lossen, binnen de wettelijke mogelijkheden. Door de Statencommissies in week 1 en 2 te 

houden, ontstaat een kleine marge waarbinnen het college met een spoedprocedure een staten-

voorstel kan aanpassen, zonder dat de termijnen ten aanzien van publicatie van agenda en stukken 

in het gedrang komen. Hiermee is de gevraagde flexibiliteit geboden, maar blijft de benodigde 

zekerheid van agendering voor Statenleden, burgers en belanghebbenden behouden. 

 

Vergadercyclus 

Op grond van het voorgaande wordt uitgegaan van een vier wekelijkse cyclus, waarbij de beeldvor-

ming uit de structuur van de Statencommissies is gehaald. Zo ontstaat meer ruimte voor oordeels-

vorming in de Statencommissies met daarnaast ruimte voor vrije werkvormen in de beeldvorming.  

De Statencommissies vergaderen in week 1 en 2, zodat indien nodig voorstellen kunnen worden 

aangepast voor de Statenvergadering in week 4. Beeldvorming vindt plaats voorafgaand aan de 

commissies, dan wel zo nodig in week 3 of 4 (voorafgaand aan Provinciale Staten). 

Er wordt beperkt parallel vergaderd, op woensdagavond in vier Statencommissies. 

 

Voorstel vergadercyclus 

Week 1      Beeldvorming in de middag/ Twee Statencommissies, parallel in de avond   

Week 2      Beeldvorming in de middag/ Twee Statencommissies, parallel in de avond 

Week 3      Indien nodig:    beeldvorming (uitzondering) 

Week 4/5   Indien nodig:    beeldvorming (uitzondering)/ Provinciale Staten 

 

Seniorenconvent/Presidium/Agendacommissie: 

In de vorige statenperiode is een pilot agendacommissie gehouden. De agendacommissie bestaat  uit 

de commissievoorzitter en commissiegriffier, eventueel aangevuld met een overleg met de porte-

feuillehouder en het verantwoordelijk afdelingshoofd/programmamanager. 

De agendacommissie bleek een positief effect te hebben op de kwalitatieve voorbereiding van een 

commissie.  Daarnaast is de LTP (lange termijn planning) per commissie ingevoerd, op grond waar-

van de agenda’s voor de Statencommissies en de Staten worden opgesteld. Hierdoor hebben de 

Staten meer grip op de agendavorming. Het voorgaande maakt het mogelijk verder te dereguleren 

ten aanzien van de  agendavorming en te werken zonder presidium. De kwaliteit van agendering kan 

een verdere impuls krijgen  indien de Staten het ook eens worden over een LTA (lange termijn 

agenda), waarmee geprofileerde onderwerpen meer aandacht in de agenda krijgen. 
  



  Statenvoorstel 
Registratie 

1744247 

Bladnummer 

6 

 

 

 

 

De agendacommissie wordt verantwoordelijk voor het opstellen van de concept agenda voor de 

commissie,  de voorzitter en griffier voor de concept agenda van de Staten.  

De bepalingen uit de verordening op het presidium worden overgeheveld naar diverse gremia. 

Hiervoor zijn ten aanzien van de rol van het seniorenconvent, de Statencommissie, de agendacom-

missie, de voorzitter en de griffier diverse aanscherpingen gemaakt in het reglement.  
 
Overige voorstellen:  

Ten aanzien van spreektijden, het vragenhalfuurtje, het recht van interpellatie en inspreken door 

burgers zijn op verzoek van het seniorenconvent wijzigingen in het reglement doorgevoerd (zie voor 

een nadere toelichting ook de ‘voetnotenversie’). Voor digitaal stemmen zal de griffie een apart 

voorstel voorleggen aan het seniorenconvent. Het reglement is zo opgesteld, dat het digitaal stem-

men toelaat. 

 

8. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter 

inzage 

Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie 

Flevoland 

     1755648 bijgevoegd 

Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie 

Flevoland met voetnoten  

     1741482 bijgevoegd 

 


