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Onderwerp 
Spreektijdenregeling  
 
1. Beslispunten 

1. Vanaf januari 2021 spreektijden te gaan hanteren voor specifieke be-
spreekstukken in de Provinciale Statenvergaderingen, anders dan de jaar-
stukken, de Perspectiefnota, de Zomernota en de Programmabegroting; 

2. De Voorzitter en de Griffier te laten bepalen bij welke bespreekstukken 
een maximale spreektijd wordt ingesteld; 

3. De spreektijd per agendapunt gelijk te verdelen over de 14 fracties, ex-
clusief de tijd van interrupties; 

4. De keuze en toepassing van deze pilot, via het seniorenconvent te evalu-
eren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  

In het Reglement van Orde (artikel 18 lid 12) is opgenomen dat “Bij het vast-
stellen van de conceptagenda voor de bespreking van de jaarstukken, de Per-
spectiefnota, de Zomernota en de Programmabegroting wordt over spreektijd 
afgestemd met het seniorenconvent. De Voorzitter kan in voorkomende ge-
vallen ook voorstellen tot het hanteren van spreektijd bij andere onderwer-
pen voorleggen aan het seniorenconvent”. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale staten stellen een reglement van orde voor hun vergaderingen en 
andere werkzaamheden vast (Provinciewet, artikel 16).  
 

5. Verdere behandeling PS 
Het besluit zal, na evaluatie, indien nodig worden verwerkt bij een volgende 
herziening van het Reglement van Orde.   

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Tijdens de Statenconferentie (april 2019) en in het seniorenconvent is gespro-
ken over een kruisjeslijst en spreektijdenregeling voor de Statenvergaderin-
gen. In het seniorenconvent van 26 februari 2020 is afgesproken om het mo-
del met spreektijden bij vooraf geselecteerde bespreekstukken als voorstel, 
via de Procedurecommissie, aan Provinciale Staten voor te leggen. De Proce-
durecommissie heeft 7 september jl. kenbaar gemaakt geen rol in spreektijd-
bepaling te zien en deze rol toe te kennen aan de Voorzitter en de Griffier 
van de Staten. In het seniorenconvent van 21 oktober jl.  heeft werd inge-
stemd met het in procedure brengen van dit Statenvoorstel (rechtstreekse 
agendering in Provinciale Staten). 
Door de periode van digitaal vergaderen wordt dit voorstel nu later aan u 
voorgelegd dan gepland. 
 
In het Rekenkamer rapport “Besluitvorming en informatievoorziening bij com-
plexe opgaven: toen en nu” is één van de aanbevelingen om maatregelen te 
nemen voor meer onderling debat in oordeelsvormende en PS-vergaderingen. 
Eén van de mogelijke maatregelen daarbij is het invoeren van spreektijden 
per fractie. 
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7. Beoogd effect 
Meer onderling en 'to the point' debat (gesteld in het Statenvoorstel Vergadermodel (PS 18 de-
cember 2019) dat spreektijden (en debattraining) daaraan bijdragen. 

 
8. Argumenten 
1.1 Spreektijden in Statenvergaderingen  
De spreektijden zijn voor specifieke bespreekstukken in de Statenvergadering. In de commissiever-
gaderingen worden slechts richtinggevende behandeltijden aangegeven, zodat in de commissie vol-
doende gelegenheid is om een oordeel over het voorstel te kunnen vormen. De commissie bespreekt 
aan het einde van de beraadslaging, door tussenkomst van de voorzitter, of een voorstel of onder-
werp rijp is voor agendering in de Staten, dan wel of en op welke wijze het dient terug te keren in 
de commissie (artikel 18.8). 
 
2.1 Op voorspraak van Voorzitter en Griffier 
Mede op basis van de behandeling in de commissies kunnen de Voorzitter en de Griffier van de Sta-
ten de specifieke bespreekstukken bepalen en een totaaltijd bepalen. 
 
3.1. Totaaltijd per agendapunt over 14 fracties verdelen  
Het seniorenconvent heeft uitgesproken dat alle fracties evenveel spreektijd krijgen en dat er geen 
spreektijdbeperking vooraf voor GS is. Dit laatste is ter beoordeling aan de voorzitter van PS, tij-
dens de PS vergadering. De griffier houdt de tijd per fractie bij. De spreektijd is exclusief interrup-
ties en exclusief spreektijd GS. 
 
4.1 Zestal Statenvergaderingen om ervaringen op te doen 
Door tijdens een aantal vergaderingen het principe van spreektijden toe te passen wordt voldoende 
ervaringen opgedaan om in september 2021 de balans op de maken. 
 
9. Kanttekeningen 

Misbruik van interruptie 
Er bestaat een risico dat, wanneer de spreektijd van een fractie op is, de fractie via allerlei in-
terrupties op sprekers nog extra betoogtijd tracht te krijgen. 

 
Extra taak griffie(r) 
De Griffie(r) zal de tijd bijhouden, de klok stilzetten bij interrupties en deze na de reactie op 
de interruptie weer aanzetten en dit kenbaar maken aan de Voorzitter. 

 
Geen Kruisjeslijst 
Het idee van een kruisjeslijst (voorintekening als een fractie het woord wil voeren bij het agen-
dapunt in de Staten) wordt losgelaten als wordt overgegaan tot een pilot spreektijdenregeling. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

   

  


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


