
 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Amendement nr.: B 

(In te vullen door de griffier) 

Onderwerp: Aanpassen artikel 50.1, 51.1 en 52.1 RvO 

Agendapunt: 10c 

Onderwerp Statenvoorstel: Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten 

Nummer Statenvoorstel: 2779009 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 15 september 2021 

 
Constaterende dat:  
• openbaarheid van stukken een recht is en geen gunst.   

Overwegende dat: 
• in het door de Staten aangenomen stuk “openbaar tenzij” en de diverse besprekingen die er in het 

verleden gehouden zijn met betrekking tot geheimhouding, het zaak is dat de gronden voor 
geheimhouding buiten wettelijk kader van essentieel belang zijn voor Provinciale Staten om een goed 
afgewogen besluit kunnen nemen met betrekking tot het bekrachtigen van de door GS en/of commissie 
opgelegde geheimhouding, en dat het tevens duidelijk moet zijn wat de lengte van de geheimhouding is. 

• op deze manier transparantie wordt nagestreefd, en onnodige geheimhouding wordt vermeden. 
 
Wijzigen ontwerpbesluit 

X De tekst van beslispunt(en), zijnde  
1. Het Reglement van Orde Provinciale Staten 

Provincie Flevoland 2021 vast te stellen, 
inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 
2021, Verordening Fractieondersteuning 
2021 en Verordening Werkgeverscommissies 
Statengriffier; 

  
X te vervangen door  
Het Reglement van Orde Provinciale Staten 
Provincie Flevoland 2021 vast te stellen, 
inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 2021, 
Verordening Fractieondersteuning 2021 en 
Verordening Werkgeverscommissies 
Statengriffier; waarbij artikel 50.1 in het 
Reglement van Orde vervangen is in: “Indien de 
commissaris of het college geheimhouding 
oplegt, doet zij dit onder schriftelijke 
motiverende verwijzing naar de relevante 
bepalingen uit de provinciewet en de wet 
openbaarheid van bestuur en de toelichting 
hierop. Hierbij worden de gronden voor 
geheimhouding en de termijn waarvoor deze 
moet gelden aangegeven”, artikel 51.1 in het 
Reglement van Orde vervangen is in: “Indien de 
commissaris of het college geheimhouding 
oplegt, doet zij dit onder schriftelijke 
motiverende verwijzing naar de relevante 
bepalingen uit de provinciewet en de wet 
openbaarheid van bestuur en de toelichting 
hierop. Hierbij worden de gronden voor 
geheimhouding en de termijn waarvoor deze 
moet gelden aangegeven” en artikel 52.1 in het 
Reglement van Orde te vervangen in: “Indien de 
commissaris of het college geheimhouding 
oplegt, doet zij dit onder schriftelijke 
motiverende verwijzing naar de relevante 

  



 
 

  

bepalingen uit de provinciewet en de wet 
openbaarheid van bestuur en de toelichting 
hierop. Hierbij worden de gronden voor 
geheimhouding en de termijn waarvoor deze 
moet gelden aangegeven” 

□ Beslispunt(en)  
 

  
□ te laten vervallen  
 

  

□ Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen  
 
 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam initiatiefnemer: M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)  

 
Handtekening initiatiefnemer: 

 



PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 

Stemverhouding Voor Tegen 

Totaal   

JA21   

VVD   

PVV   

GroenLinks   

CDA   

PvdA   

ChristenUnie   

SP   

50PLUS   

D66   

PvdD   

SGP   

GO   

Forum voor Democratie   

DENK   

   

Het amendement is: Aangenomen Verworpen 

 

 

Het amendement wordt ondersteund door: 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 15 september 2021. 

Statengriffier,  Voorzitter, 

mr. A. Kost  L. Verbeek 

   


