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Onderwerp 
Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten 
 
1. Beslispunten 

1. Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2021 vast 
te stellen, inclusief Verordening Ambtelijke bijstand 2021, Verordening 
Fractieondersteuning 2021 en Verordening Werkgeverscommissie Staten-
griffier; 

2. Het Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2015 in te 
trekken. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  
In 2020 is gestart met het inventariseren van wensen van de fracties voor aanpas-
sing van het Reglement van Orde (RvO). In januari is een was-wordt-lijst ver-
stuurd en hebben fracties aangegeven wat ze graag willen wijzigen met betrek-
king tot hoe de Statenvergaderingen en andere werkzaamheden plaatsvinden. Op 
14 april 2021 heeft een beeldvormende sessie plaatsgevonden en op 30 juni 2021 
een oordeelsvormende vergadering. 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Artikel 16 van de Provinciewet bepaalt dat Provinciale Staten een Reglement van 
Orde voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. 
Artikel 80 van de Provinciewet bepaalt dat, indien de Staten commissies instel-
len, zij daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze re-
gelen. Artikel 143 lid 1 van de Provinciewet bepaalt dat provinciale verordenin-
gen door Provinciale Staten worden vastgesteld. 
In een RvO kunnen de Staten zelf bepalen hoe zij de besluitvorming wil voorbe-
reiden. Het proces dat naar besluitvorming leidt is vormvrij en die vrijheid be-
helst zowel het proces als de gremia die hierin een rol spelen, de personen die 
daarin plaatsnemen (met uitzondering van enkele bepalingen t.a.v. college en 
Commissaris) en de rol die zij daarbij vervullen (adviserend, besluitvormend). In 
de wet is de besluitvorming in de Staten, een aantal stateninstrumenten en het 
werken met commissies (als men besluit deze in te stellen) gereguleerd. Overige 
zaken zijn door de Staten vrij in te richten.  
Gedeputeerde Staten zijn in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen 
ter kennis van de Staten te brengen.  

 
5. Verdere behandeling PS 
Provinciale Staten ontvangen na besluitvorming een nieuw document waarin staat 
welke regels over de gang van zaken in commissies en Statenvergaderingen zij 
met elkaar hebben afgesproken. Hierin staan ook alle verordeningen, die op het 
Statenwerk van toepassing zijn. Dit nieuwe RvO zal zo spoedig mogelijk op de 
website https://stateninformatie.flevoland.nl/ gepubliceerd worden.  
 
6. Korte toelichting op voorstel 
Bij deze actualisering is de opzet van het huidige RvO gevolgd: 
- de Flevolandse stijl van vergaderen en van onderlinge omgangsvormen is op 

hoofdlijnen onveranderd; 
- de volgorde van artikelen is aangehouden: deze volgt de volgorde van de ver-

gadering. 
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- waar nodig zijn artikelen herschreven, voor het bevorderen van de leesbaarheid, indien defini-
ties om aanscherping vroegen, artikelen voor meerdere interpretatie vatbaar waren of de be-
staande praktijk zich heeft doorontwikkeld. 

 
7. Beoogd effect 
Het RvO weerspiegelt de ‘Flevolandse stijl’ van vergaderen en de afgesproken regels zorgen voor 
duidelijkheid. 
 
8. Argumenten 
1.1 Een nieuw RvO past bij de huidige wetgeving, jurisprudentie en ervaringen 
In de was-wordt-lijst RvO 2021 (bijlage 2) staan in kolom A alle artikelnummers en in kolom B alle 
artikelen uit het huidige RvO onder elkaar. Achter elk artikel staat of de tekst ongewijzigd is, of het 
een tekstuele aanpassing betreft, of een artikel toegevoegd is, of het artikel gewijzigd is of is ko-
men te vervallen. 
 

Kolom ‘Gewijzigd’ Betekenis 
tekstueel De wijzigingen zijn tekstueel van aard en staan in het rood in de kolom 

‘RvO 2021’.   
toevoeging Een nieuw lid of artikel is aan het huidige RvO toegevoegd. 
Wijziging Wijzigingen in het artikel zijn doorgevoerd in het rood. Artikelen zijn 

gewijzigd conform wettelijke bepalingen, na overleg met fracties of 
om het artikel concreter te maken.  

Vervallen Een bestaand artikel is komen te vervallen. Bijvoorbeeld omdat het ar-
tikel overbodig is. 

 
In kolom D staat wat er eventueel gewijzigd of toegevoegd is. Achter enkele artikelen is het argu-
ment genoemd waarom een artikel gewijzigd is. 
De gewijzigde verordeningen zijn als onderdeel van dit RvO als bijlage bijgevoegd. 
 
9. Kanttekeningen 
Het voorstel is, voor zover mogelijk een weerslag van vooraf gesondeerde opvattingen over ge-
wenste wijzigingen in het RvO. Bij enkele onderwerpen (bijv. het agenderen van moties vreemd en 
burgerleden) is vooraf niet in te schatten of een wijziging een meerderheid in de Staten kan halen. 
Daarbij is afgezien van het formuleren van wijzigingsvoorstellen.  
 
Bij het amenderen van dit voorstel is het van belang in acht te nemen welke delen / instrumenten 
vormvrij zijn (en dus te amenderen) en welke delen hun basis in de wet kennen en daarmee beperkt 
geamendeerd kunnen worden. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 2015 2349275 Bijgevoegd  

Was-wordt-lijst RvO 2021 2736612 Bijgevoegd 

Verordening Ambtelijke bijstand 2021 2733171 Bijgevoegd 

Verordening Fractieondersteuning 2021 2735060 Bijgevoegd 

Verordening Werkgeverscommissie Statengriffier 2661472 Bijgevoegd 
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