
Hoe gaan we stemmen in Provinciale Staten? 
 
Algemeen 
U dient rekening te houden met een aantal mogelijke scenario’s voor het stemmen. 
Wij willen u vragen vast kennis te nemen van de verschillende opties. Deze zijn ook besproken en 
vastgesteld door het Seniorenconvent. Deze opties gaan over het stemmen bij de bespreekstukken. 
De hamerstukken worden bij acclamatie vastgesteld. U kunt dan nog wel een stemverklaring 
afgeven. 
 
We gaan ervan uit dat er allereerst digitaal kan worden gestemd. Daarna eventueel het mondeling 
stemmen. En tenslotte eventueel het briefstemmen. Deze volgorde heeft uit het oogpunt van 
democratische legitimiteit de voorkeur. Toch hebben we een aantal andere scenario’s achter de 
hand, welke we graag nader toelichten. 
 
Scenario Digitaal Stemmen  
We stemmen digitaal over de besluiten, per agendapunt. 
U ontvangt hiervoor, indien noodzakelijk, tijdens de vergadering een overzicht van alle 
stemmingen, in de volgorde van stemmen. 
 
Vooralsnog worden de stemmingen uitgevoerd met de digitale stemmodule. Houd dus uw iPad 
beschikbaar om te stemmen. Mocht u uw iPad gebruiken voor Pexip, dan kunt u stemmen via een 
ander apparaat middels de volgende link www.stemgedrag.nl. Om te kunnen stemmen, dient u in te 
loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord van de GO.vergaderen app. 
 
Stemverklaringen 
Voordat tot stemming wordt overgegaan, kunnen fracties aangeven dat zij een stemverklaring 
willen afgeven. U kunt hiertoe ‘SV of ‘stemverklaring’ sturen in de whatsappgroep. De voorzitter 
geeft hierop gelegenheid tot het afgeven van stemverklaringen en geeft afrondend aan dat daarmee 
de termijn van stemverklaringen is verstreken. Vervolgens wordt er door de Statenleden digitaal 
gestemd. 
  
We houden daarnaast rekening met een aantal andere scenario’s:  
 
Scenario hoofdelijk stemmen  
Als er iets mis gaat met de techniek, kunnen we niet digitaal stemmen. We gaan dan hoofdelijk 
stemmen. Dat doen we door mondelinge afroeping. De voorzitter zal daartoe één voor één uw 
namen afroepen. U brengt achtereenvolgens uw stem uit over alle behandelde Statenvoorstellen, 
inclusief moties en amendementen. U ontvangt hiertoe, indien noodzakelijk, van de griffie een 
overzicht. 
 
Als u aan de beurt bent, gebruikt u dan aub de volgende zin: ‘Voorzitter, ik ga ervan uit dat ik in 
beeld ben en te verstaan, ik breng de volgende stemverklaring(en) uit.......en, voorzitter, de 
volgende stemmen: 
Naam amendement: voor/tegen 
Naam Statenvoorstel: voor/tegen 
Naam Motie: voor/tegen 
 
De voorzitter geeft u gelegenheid om via Whatsapp door te geven of u gebruik wilt maken van uw 
recht tot het geven van een stemverklaring. Die stemverklaring doet u bij het uitbrengen van uw 
mondelinge stem, ook als u meerdere stemverklaringen heeft. 
 
Scenario Briefstemmen 
De voorzitter concludeert dat we niet digitaal of mondeling kunnen stemmen. 
Hij valt dan terug op het alternatief van briefstemmen. De wet biedt hem die mogelijkheid. 
De griffie zal ervoor zorgdragen dat vereiste formulieren op uw thuisadres bezorgd worden. Dit zal 
plaatsvinden op de dag na de vergadering. 
 
 
 
 

http://www.stemgedrag.nl/


 
 
In de envelop met briefstemdocumenten, treft u 4 soorten formulieren aan. 
Het zijn formulieren voor Statenvoorstellen, voor moties, voor amendementen en voor moties 
vreemd. De titels en nummers van de voorstellen waarover gestemd gaat worden, zijn reeds voor 
ingevuld op uw stemformulieren. U hoeft dus alleen uw stem uit te brengen door ‘voor’ of ‘tegen’ 
aan te kruisen bij het betreffende voorstel. 
 
De voorzitter verzoekt u de desbetreffende briefstemmen uit te brengen. U dient elk gebruikt 
formulier te voorzien van een handtekening. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld bij gebruik van vier 
formulieren vier handtekeningen zet. U dient de ingevulde formulieren in de retourenvelop te doen 
en deze dicht te plakken. De enveloppe wordt op dinsdag bij u opgehaald door een koerier (tussen 
08.00 – 13.00 uur). Indien de koerier niemand aantreft, laat de koerier een ‘niet thuis’ briefje bij u 
achter. U weet dan dat u zelf zorg dient te dragen voor het afleveren van uw stem. De griffie 
ontvangt ook een melding dat de koerier u niet thuis heeft getroffen. 
 
Mocht u de koerier gemist hebben, dan heeft u tot dinsdag, 14.00 uur, om zelf zorg te dragen dat 
uw envelop het provinciehuis/ de griffie bereikt. We vragen u dan wel de griffie hierover te 
informeren. Ontvangst na dit tijdstip maakt de briefstemmen ongeldig. Het ontbreken van uw 
handtekening maakt de briefstemmen ook ongeldig. 
 
Heeft u hierover vragen neemt u dan contact op met de griffie. De telling van de stemmen vindt 
plaats op de dinsdag. De uitslag wordt diezelfde dag aan u bekendgemaakt en gepubliceerd op de 
website. 
 
Storingen 
Hoe gaan we om met storingen tijdens de PS vergadering?  
We onderscheiden verschillende soorten storingen. 
 
Technische storing statenlid thuis 
Zoals u weet (zie nieuwsbrief) wordt dit door de wetgever gezien als overmacht. 
Wij zullen dan ook doorvergaderen, maar de griffie zal contact opnemen met betrokkene. 
 
Storing bij stemmen algemeen 
We kunnen niet stemmen door een storing in het systeem. 
De voorzitter schorst de vergadering en we proberen de storing te verhelpen. Indien ook de 
videoverbinding onvoldoende functioneert zal de voorzitter in overleg met de Procedurecommissie, 
de stemming verdagen naar een nieuwe uit te schrijven vergadering dan wel de eerstvolgende 
geplande Statenvergadering. 
 
Storing waardoor een Statenlid niet kan stemmen 
Er zijn signalen dat er een technische storing is bij een Statenlid, waardoor deze 
niet kan stemmen. Dit wordt door de wetgever gezien als overmacht. We zullen dan ook 
doorvergaderen, en de griffie zal contact opnemen met betrokkene. Indien de storing verholpen is 
voor het einde van de stemronde, kan het betreffende Statenlid alsnog meestemmen. Indien dit niet 
het geval is, en de videoverbinding met betrokken Statenlid is wel in stand gebleven, zal de 
voorzitter het statenlid vragen mondeling de stem uit te brengen. De griffie zal de stem dan 
verwerken in de digitale stemming. Dit kan door het betrokken statenlid worden gecontroleerd, 
doordat de stem verschijnt bij de uitslag van de stemming. Indien er geen videoverbinding (beeld en 
geluid)  mogelijk is, wordt de stemming gesloten zonder dat het Statenlid heeft gestemd. 
 


